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Editorial 

O presente número de En solfado 
aglutina os artigos e propostas 
recibidas durante os cursos 
académicos 2012-2013 e 2013-
2014. Unha vez máis a revista 
procurou erixirse como unha 
plataforma libre de expresión 
musical, na que colaboraron sobre 
todo alumnos e alumnas dos últimos 
cursos do grao profesional. A maior 
parte das achegas corresponden ao 
curso 2012-2013, agás as  breves 
reseñas sobre a historia do noso 
conservatorio realizadas polo 
alumnado de Musicoloxía durante 
o curso 2013-2014. 

Destaca nesta entrega o espírito 
crítico dalgúns dos escritos, así 
como o interese polas biografías de 
grandes compositores da historia 

da música occidental e pola 
renovación de métodos pedagóxicos. 
Neste número inseríronse varias 
achegas sobre a música popular, 
incluíndo fondas refl exións sobre 
o papel que esta desempeña no 
eido académico do conservatorio. 
Ademais, mantivemos seccións 
que xa son clásicas na nosa 
publicación: artigos, entrevista,  
opinións, recomendacións musicais, 
partituras, larpeiradas… 

Confi amos plenamente na continuidade 
desta iniciativa, agardando que para 
o próximo número vos animedes a 
participar todos e todas. Se queredes 
enviar as vosas propostas podédelo facer 
a este correo: 

revista.ensolfado@gmail.com

Lorena López Cobas

Coordinación: Lorena López Cobas 

Equipo de coordinación: Aula de 
Musicoloxía 

Portada: Jorge Fernández Taboada

Maquetación: Iván Abal Pulleiro

Colabora: Equipo de Normalización 
Lingüística

Agradecemos a colaboración de 
toda a comunidade educativa do 
conservatorio de música por faceren 
posible a creación desta revista. 
O equipo de coordinación non se 
responsabiliza das opinións presentes 
neste número.

Conservatorio Profesional de Música 
de Ourense

Rúa Pablo Iglesias s/n
32004 - Ourense

Tlf. 988391047- fax 988391971

Depósito Legal: OU 93-2011
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Non hai dúas sen tres

E para facer honra a tan sabia frase da cultura popular 
aquí está a terceira edición da revista En solfado que, 
despois de moito traballo e esforzo, ve a luz cun 
número no que se inclúen os traballos que profesores 
e alumnos do centro realizaron durante 2013 e 2014.

Este terceiro exemplar inclúe artigos que versan 
sobre temáticas tan dispares coma o barallete, Verdi, 
a relación entre as TIC e a música, o mosteiro de 
Celanova, composicións, crítica discográfi ca, etc. 
Como poderedes observar, neste número, seguindo 
o camiño iniciado nos dous anteriores, os temas 
tratados son variados e, como non podía ser doutro 
xeito, interesantes. Desexo que sexan do voso agrado 
e sirvan para enriquecervos tanto no profesional 
coma no persoal.

Permitide que, unha vez máis, tire do refraneiro que, 
con moita sabedoría, di que é de ben nacidos ser 
agradecidos. É de xustiza facer un recoñecemento 

público a todas aquelas persoas que fi xeron posible a 
publicación deste novo volume da revista, en especial 
a Lorena que, cunha ilusión contaxiosa, nos empuxa 
a todos a manter vivo este soño que comezou hai xa 
catro anos, e a Iván que, dende a distancia, continúa a 
inverter tempo e traballo na maquetación de todos e 
cada un dos exemplares publicados.

Aproveito tamén estas liñas para despedirme 
de todos xa que esta será a última vez que terei a 
oportunidade de asinar esta breve introdución. Foi 
para min un auténtico pracer poder participar, dalgún 
xeito, na elaboración desta revista á que desexo éxito, 
prosperidade e sobre todo, futuro, moito futuro.

Xoán M. Iglesias Losada

Director do Conservatorio Profesional de Música de 
Ourense

           

Anciáns do Pórtico do Paraíso (Catedral de Ourense) tocando o organistrum (foto realizada pola Aula de Musicoloxía)
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PLANIFICAR UN 
RETO

por Esteban Vaquero                              
(Profesor de Óboe)

A arte musical é un proceso creativo no que 
ó longo de anos se ven implicados varios 
aspectos que se interrelacionan como son o 
desenvolvemento dunha correcta técnica 
instrumental, o coñecemento dos diferentes 
criterios interpretativos, e o que seguramente 
máis nos defi ne, que é a propia sensibilidade, 
dende a que convertemos a interpretación nun 
verdadeiro proceso creativo tamizado pola cor 
do noso propio prisma persoal. Pero esta tarefa 
tan longa non sempre é fácil, a miúdo se ve 
marcada de obstáculos e máis dunha vez cabe 
preguntarse: Como acadar o noso propósito?

UU
nha das respostas máis doadas e 
estendidas é dicir que “hai que estudar”. 
Se ben hai verdade na resposta, esta 
está limitada e non ten en conta outros 

aspectos clave que en realidade son  a causa de que 
unha crenza, unha actitude, se manifeste no “estudo” 
como parte dun longo proceso. Toda manifestación 
artística, ou de calquera outra índole, ten a súa orixe 
nun pensamento, nunha idea. Da mesma maneira 
que unha casa ten a súa orixe nunha idea que 
primeiramente se organiza mediante un plano, a arte 
nace a partir das ideas e é preciso para materializalas 
que teñan unha organización.

Os planes de estudos son en realidade unha 
manifestación que parte dunha idea de organización, 
pero o proceso creativo que conleva a arte é en 
esencia un desenvolvemento individual que parte 
do interior da persoa. Andar nese proceso guiado 
unicamente por un plan externo, sería limitar a 
nosa propia capacidade de crecer.  Por iso, unha 
pregunta que cabería facerse é: Como organizamos 
ese proceso?

O propósito

Unha boa pregunta  para empezar: Cal é o meu 
propósito coa música? É dicir:Teño unha meta?... A 
resposta non sempre está clara. Todos sabemos que 
nos gusta a música pero non todo o mundo ten claro 
onde quere chegar. 

A partir desta sinxela pregunta podemos comezar 
un diálogo sincero con nós co que aclarar por que 
estudamos música, o noso grao de satisfacción e a 
nosa expectativa. Obviamente, o propósito pode ser 
moi diferente dunhas persoas a outras. O importante 
é que se aclaro o meu propósito, podo organizar como 
conseguilo. Isto adquire especial relevancia no caso 
dos artistas, dado que a súa mente creativa e ás veces 
caótica, soe afastarse dos aspectos organizativos.  

A música ten moitas posibilidades que van dende a 
adicación profesional a un instrumento, a dirección, 
a composición, a docencia, a investigación....Tamén 
ten outras menos prolongadas no tempo, pero nada 
desdeñables como pode ser cursar un Grao Elemental 
o un Grao Profesional cos que se pode cumprir unha 
sinxela e enriquecedora expectativa de contacto e 
experiencia persoal.

Unha boa pregunta  para empezar: 
Cal é o meu propósito coa música? 

Obxectivos

O seguinte paso, relacionado co noso propósito é 
o de establecer obxectivos nun prazo de tempo. Ir 
cara un propósito, conleva a consecución de diversos 
obxectivos que se gradúan no tempo. Estes no se 
teñen por que converter nunha lista inamovible. A 
nosa propia observación e intuición os converterá en 
algo vivo. Nun momento dado, podemos enxergar 
un novo obxectivo que nos axudará no noso camiño, 
ou quizais pospoñer outro que polo momento non 
vemos viable. O importante dos obxectivos é que 
sexan viables nun curto ou medio prazo, semanas, 
meses, pero non máis alá dun ano. Ao fi nalizar un ano 
é importante facer balance e renovar os obxectivos, 
concretalos o máis posible. É importante sobre 
todo revisar o noso propósito, ó cabo de tempo este 
pode variar, ampliarse, concretarse... pois como seres 
humanos, estamos en constante cambio e evolución 
e a nosa visión sobre as cousas pode cambiar. Non 
é malo que suceda isto. Se a nosa actitude é de 
crecemento, perfección e amor cara o que facemos 
debemos confi ar en nós e na nosa capacidade de 
decisión.
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O seguinte paso é o de establecer 
obxectivos nun prazo de tempo

Ir cara a claridade

Establecer pequenas 
accións. É moi importante 
que a consecución de 
obxectivos sexa a partir 
de pequenas accións. Os 
pequenos pasos fannos 

avanzar e dannos confi anza para seguir adiante. Pola 
contra, fi xarnos unha meta moi alta en pouco tempo 
pode resultarnos demasiado difi cultoso, frustrarnos e 
podemos perder o estímulo. Se algo defi ne a excelencia 
musical son os pequenos detalles. Con frecuencia un 
pequeno cambio na nosa técnica instrumental; a nosa 
respiración, a embocadura ou o movemento dos dedos 
pode ser decisivo e facilitar moito o noso  avance.

O importante de seguir un obxectivo claro é que 
imos poder discriminar con máis facilidade o que se 
afaste deste. A nosa observación e intuición tomarán 
parte activa no proceso e sen dúbida o enriquecerá.

É moi importante que a 
consecución de obxectivos sexa a 

partir de pequenas accións

No caso da práctica musical, isto adquire maior 
relevancia cando somos capaces de imaxinarnos a 
música que queremos interpretar, a calidade do son, 
a sutileza do fraseo e incluso a nosa propia sensación 
de control. Observar mentres tocamos que elementos 
impiden a realización desa idea pode levarnos a 
descubrir problemas que antes pasaban inadvertidos, 
quizais tensión na nosa embocadura, descontrol nos 
dedos ou excesiva fatiga na nosa respiración. En 
calquera dos casos, isto pódenos dar unha pauta para 
empezar a traballar un ou máis aspectos concretos e 
abre as portas á nosa autoconciencia. 

Se detecto, ou intúo, por exemplo, que na miña 
embocadura hai tensión e escoito o meu son “estreito”, 
sen corpo, debo experimentar, probar diferentes 
variantes ata dar con aquelo que coincide  coa miña 
idea. Claro está que podemos contar coa axuda dun 
profesor que nos facilite esta tarefa, pero en calquera 
caso, debemos experimentar por nós mesmos, probar e 
convencernos de que o cambio que facemos responde 

ó que buscamos, se non, o máis seguro é que non 
perdure, pois como digo, é o noso pensamento, a nosa 
crenza o que verdadeiramente impulsa o cambio.

A cantidade de recursos que 
podemos descubrir e aplicar é 

inmenso

Neste exemplo, vemos como o mellorar a miña 
embocadura pode converterse nun obxectivo claro 
que nos marquemos. Por canto tempo?. Temos que 
ser sensatos á hora de temporizar obxectivos e caer 
na conta que na práctica musical leva moito tempo 
interiorizar os cambios que afectan a nosa técnica de 
base, como é o caso da embocadura, pois non só é o 
intelecto o que asimila o cambio, se non que é todo 
o corpo o que aprende unha resposta que fi nalmente 
ten que levarse a cabo de maneira inconsciente. 
Realmente neste caso, podemos dicir que sabemos 
todo aquelo que non precisamos pensar; igual que 
ocorre cando  “andamos en bicicleta”. 

En calquera caso, se no transcurso dun ano traballamos 
na observación e corrección deste aspecto, teremos 
percorrido un longo treito para afi anzala e de seguro 
que observaremos melloras signifi cativas.

Outra cosa que debemos ter en conta é a interrelación 
dos diferentes obxectivos. No caso dos instrumentos 
de vento, a liberdade na interpretación, susténtase 
no equilibrio entre varios  aspectos como son a 
embocadura, a respiración e a propia emisión ou 
velocidade do aire. Isto débenos conducir á revisión 
dos mesmos cando detectamos algún bloqueo ou 
calquera impedimento e progresivamente a afi nar a 
causa e solución do mesmo.

Chegados a este punto, precisamos concretar o noso 
esforzo nunha acción clara e precisa que se manteña 
no tempo. Algo pequeno e concreto que poidamos 
observar con certa facilidade. Neste caso da 
embocadura, unha acción no suposto dun instrumento 
coma o óboe, podería ser por exemplo o “embocar 
menos caña sen ningunha sobre presión”. Se detecto 
que a respiración que 
teño me limita porque 
a miña gorxa se pecha 
e se tensa cando tomo 
aire, podo experimentar 
e propoñer unha acción 
que pode ser  pensar 
nunha “A” cada vez que 
tomo aire para abrir e 
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relaxar a miña gorxa. Asimesmo, podo considerar 
outra acción como tomar varias clases de canto para 
experimentar coas técnicas de respiración e sentila 
dende outra perspectiva.  A cantidade de recursos 
que podemos descubrir e aplicar é inmenso e poden 
estar a vir da maneira máis insospeitada cando nos 
decidimos a implicarnos e planifi car de maneira 
activa o noso proceso de aprendizaxe. 

É tamén importante ir máis alá da 
propia obra que temos diante

Outros obxectivos pódensenos tornar menos 
tanxibles, pois teñen que ver con criterios 
interpretativos e coa propia sensibilidade 
para aplicalos. Estes aspectos tamén é posible 
traballalos se os analizamos co mesmo interese. 
Ocorre ás veces que non temos moi claro que 
facer cunha sonata de Mozart o cun concerto 
de Händel. O certo é que outras interpretacións 
poden darnos pistas sobre que facer coa música. 
Hoxe en día ter acceso a estas é relativamente 
fácil coas novas tecnoloxías. Isto ademais débenos 
servir para discernir, comparar e filtrar as diversas 
interpretacións que podemos atopar e decantarnos 
polas máis puras ou de maior excelencia. Neste 
senso, é tamén importante ir máis alá da propia 
obra que temos diante e escoitar outras do mesmo 
compositor, época ou estilo. Se queremos ideas de 
como interpretar unha sonata de Mozart ou un 
concerto de Händel é moi probable que escoitar 
varias óperas de ambos abra a nosa perspectiva, 
pois moitas das ideas musicais de ambos proveñen 
da ópera e da súa paixón polo teatro e a súa 
expresión musical.

O importante é que ante as nosas propias limitacións 
encontremos as nosas propias solucións nunha 
viaxe na que a propia observación e intuición se 
alían nun mesmo propósito. “O proceso creativo 
interno traerá solucións que aparentemente se 
poden manifestar como algo externo”.

Ideas e emocións. Como afrontamos 
os nosos obxectivos

Outro aspecto importante á hora de afrontar os 
nosos obxectivos é observar a relación que hai entre 
as nosas ideas e emocións. É habitual que todo 
aquelo que nos suscita beleza ou felicidade active 
os nosos desexos. A música é un bo exemplo disto. 
Se xa sentimos a súa beleza ó escoitala, canta máis 
felicidade nos aporta cando somos nós mesmos os 
que a interpretamos. En realidade, o desexo é o 
“combustible” co que sacamos as nosas ideas adiante. 
Quizais desexo e deber non combinen demasiado 
ben á hora de concibir o estudo da música, pero si 
quizais desexo e compromiso na medida en que 
o desexo  en alcanzar os nosos obxectivos, se non 
se renova diariamente coa constancia do noso 
traballo, fai que resulten efémeras ilusións que 
aparecen e desaparecen segundo teñamos o día. 
Por outra banda, é importante a observación das 
nosas emocións, pois estas condicionan en gran 
medida os nosos logros. Os pensamentos e sobre 
todo as emocións que teño cando realizo algunha 
acción deben converterse ademais nun obxecto 
que suscite a miña curiosidade. Tan importante ou 
máis que a acción en si é o pensamento ou actitude 
que a impulsa. 

Identifi car as crenzas ou 
pensamentos que nos limitan e 

transmutalos por outros positivos é 
outra das claves

De sempre é sabido que as crenzas positivas xeran 
actitudes positivas que favorecen o desenvolvemento 
das nosas capacidades. O certo é que as crenzas 
negativas ou autolimitantes tamén poden aparecer 
e retardar os nosos logros. A aparición deste tipo 
de ideas moitas veces pasa de maneira inadvertida, 
xa que moitas delas, ben polo noso pasado, ou pola 
relación co entorno se instalan chegando a tomar 
unha “inercia” coa que chegamos a velas como 
normais. Identifi car as crenzas ou pensamentos que 
nos limitan e transmutalos por outros positivos é 
outra das claves que deberían fundamentar calquera 
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proceso de aprendizaxe. É un proceso sinxelo aínda 
que pode ser longo dependendo da importancia e 
dedicación que lle deamos a este aspecto.

En realidade, a maioría das nosas crenzas proveñen do 
noso entorno. Os nosos pensamentos se ven infl uídos 
por este máis do que nos podemos imaxinar. Cando 
caio na conta de que unha crenza  limitante é algo 
“prestado”, que acollo, que podo escoller quedarme 
con ela ou non, estou dando un gran paso. Cambiala 
por outra positiva é un trunfo que haberemos de 
lograr dende a propia aceptación e compaixón cara 
nós mesmos.

    Síntese:

• O preguntarnos e aclarar o noso propósito coa música, e se o ampliamos, coa propia vida, é un gran 
paso para empezar a planifi cala.

• Aclarar progresivamente os nosos obxectivos concrétanos as accións a seguir. Igualmente, canto máis 
clara sexa unha idea musical máis facilmente encontraremos a técnica para levala a cabo.

• Fixarse prazos de tempo para os nosos obxectivos. A mente traballa  de modo diferente cando hai un 
prazo de tempo e se evita a incerteza. Marcar un prazo axeitado e revisalo implícanos dunha maneira 
continuada.

• A actitude coa que realizamos cada acción é clave no proceso. Identifi car as nosas crenzas, sobre todo 
as limitantes, dános a chave para cambialas e abre as portas ó noso autocoñecemento. 

• Conforme máis nos involucramos con noso proxecto, máis afi namos a nosa intuición e afl ora a nosa 
creatividade.

• É importante que a planifi cación se faga por escrito. Apuntar o noso propósito, os obxectivos e as 
accións a seguir nos axuda a clarifi car as nosas ideas, a recordalas, valoralas, e concretalas a través do 
tempo. Ademais, desta maneira comezamos a darlles unha dimensión material. 

PENSAMENTO FINAL

Ter un Propósito Persoal e desenvolvelo é implicarnos e gozar no noso propio 
crecemento, poñendo en xogo tódalas capacidades do noso SER.

Fontes das imaxes: 

http://viveysefeliz.com/?p=875 
http://www.zonantra.com 
https://es.123rf.com/photo_14119223_inteligencia-de-
la-funcion-cerebral-con-engranajes-y-dientes-en-la-
mente-como-un-viejo-pergamino-gru.html http://meliiog.
blogspot.com.es
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   Entrevista 
a LANDER 

ETXEVERRíA
Por Camila Rey de la Vega (3º GP), 
Sabela Rodríguez Blanco (3º GP) e    

Iago Velo Quintairos (4º GP)

P: Prefi res España ou Inglaterra?

R: Boa pregunta. Para certas cousas España, e para 
certas cousas Inglaterra. Digamos que en Inglaterra 
teñen una mentalidade moito máis aberta, moita 
seriedade, e por tanto, ao fi nal, o resultado é mellor. 
Quédome con Inglaterra.

P: É moi dura a vida de violista?

R: É tan dura coma ti queiras que sexa. Como 
todo, tocar a viola supón un sacrifi cio, ter a mente 

ben dirixida e ordenada para poder acadar os teus 
obxectivos. A dureza é moi relativa. Se te concentras 
e consegues os obxectivos, toda a dureza merece a 
pena.

Se te concentras e consegues os 
obxectivos, toda a dureza merece a 

pena

P: Viola ou violín?

R: A pesar de que son instrumentos moi parecidos, 
teñen un carácter totalmente diferente, ao igual que 
o repertorio que teñen. Así como o violín soe levar 
as grandes melodías, as violas fan que os violíns soen 
mellor. Aínda que eu toquei o violín, gústame máis 
e síntome máis identifi cado coa viola. Non por ser 
menos coñecida é menos importante.

P: Sempre quixeches adicarte á música?

R: Sempre. Dende que miña nai me levou a un 
concerto da Orquestra do País Vasco con oito anos. 
Ese día que escoitei que a música viña directamente 
dos instrumentos que estaba vendo, souben que 
quería adicarme á música. Ese día marcoume a vida. 
É curioso, porque eu cheguei a estar algunha vez de 
principal nesa orquestra que foi a primeira que vin.

Nace en Santurzi (Vizcaya) en 1978. Remata con 
premio fi n de carreira os seu estudos de violín en Bilbao, 
e posteriormente, como bolseiro da Deputación Foral 
de Vizcaya, consegue o posgrado baixo a dirección de 
Keiko Wataya na Universidade de Utrecht, Holanda.

No ano 2002, compaxinando cos seus estudos de violín, 
consegue o Título Superior de Viola despois de ter 
estudado con Anne Husser (Viola solista da Filarmónica 
de Rotterdam) e con Nobuko Imai no “Sweelink 
Conservatorioum” de Amsterdam.

Ocasionalmente recibiu consellos de mestres coma 
(Violín): Mauricio Fucks, Erich Hobarth, Gunter Pichler, Felix Andreiewsky, David Takeno, Charles-
André Linale, e (Viola): Dietmun Poppen, Máximo Páris, Garth Knox, etc…

Desenvolveu a súa actividade pedagóxica como asistente do profesor Garth Knox en Musikene, Centro 
Superior de Música da Universidade do País Vasco, e tamén nos cursos de verán de Astorga e Llanes, 
onde impartiu clases de Viola e de Cuarteto de Corda.

Foi membro do Cuarteto Quiroga, traballando con profesores coma Rainer Schmidt (Cuarteto Hagen), 
e Walter Levin.

Actualmente reside en Londres, onde traballa coa London Symphony Orchestra.
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P: Gustaríache tocar algún instrumento ademais 
da viola?

R: Honestamente, a min non me gustaría tocar outro 
instrumento, senón saber pintar. Pero desgraciadamente 
non teño talento para pintar. Non me imaxino 
expresándome con outro instrumento, pero si 
expresando os meus sentimentos a través da pintura.

Non me imaxino expresándome 
con outro instrumento, pero si 

expresando os meus sentimentos a 
través da pintura

P: Pódesnos falar da túa viola?

R: No mundo da viola ocorre unha cousa: os 
luthiers están comezando a facer violas moi boas 
hoxe en día. Que pasa? Que necesitan tempo para 
coller peso e comezar a soar realmente ben, pois os 
instrumentos cantos máis anos pasan mellor soan. 
A viola que teño actualmente en propiedade é unha 
viola moderna, miña dende 2003. Soa moi ben, 
penso eu, mais carece de cor antiga, de cor “dolce”, 
desa capacidade de proxección que instrumentos 
de 300 anos ofrecen. Porén, a viola que estou 
tocando eu agora, é unha “Johannes Gagliano”, 
que me prestaron en Londres. O feito de que 
se conserven poucas violas deste tipo e de que 

o seu luthier xamais volverá facer ningún outro 
instrumento, convértea nunha viola tan cara, 
que con ela podería mercar un piso en calquera 
cidade española. Dela podo destacar, respecto á 
miña, que ten un volume incríbel e un timbre 
que permite xogar moito máis, dalgún xeito, 
co detalle da música, coas cores que realmente 
gustan...En cambio, a viola nova, mantén sempre 
un timbre semellante, a mesma cor... e é máis 
complicado moverse dentro dela.

P: A que idade remataches os estudos de violín?

R: Pois eu... pertenzo ao plan do 66; aínda así 
fun bastante rapidiño... Rematei con 17 anos a 
carreira superior de violín. Os meus profesores 
consideraron que sería bo que rematase canto 
antes para poder así ter un pouco máis de 
liberdade, estudar noutros lugares cun nivel 
musical máis alto e adquirir experiencia. “Vaite”, 
lembro que me dixeron, “se tes capacidade, 
pois alá fóra hai moito máis para aprender”. 
Así o desexaba eu tamén, polo que nada máis 
rematar, axiña viaxei. O meu primeiro destino 
foi Asturias, e os seguintes, Inglaterra, Holanda 
e Madrid. Seguín a continuación en pequenos 
lugares de Europa... ata hoxe.

P: Formaches parte do cuarteto Quiroga, 
en boa medida ligado a Galiza, empezando    
polo seu propio nome. Existe para ti algunha 

connotación sentimental cara a 
Galiza?

R: Sen dúbida. Eu xa viñera a Galiza 
algunha vez cos meus pais na miña 
nenez. Mais por motivos de traballo, 
a primeira vez que vin a Galiza foi 
coa Real Filharmonía de Galicia, en 
Santiago, de extra. Non lembro como 
conseguín aquilo, mais si recordo 
que foi unha experiencia que xa nun 
primeiro momento me chamou a 
atención. Era eu un estudante, e a 
orquestra parecérame incríbel. 

A vez seguinte, xa dun xeito máis 
consciente, vin co cuarteto Quiroga. 
Horas e horas ensaiábamos 
precisamente aquí, en Ourense, de 
onde é Cibrán, o violín segundo 
do grupo. Para min significa moito, 
pois recibín durante ese período un 
trato fantástico. A xente sempre me 
pareceu moi próxima (quizais por 
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razóns de cercanía, pois eu son tamén 
do norte, de Euskadi). Hoxe en día, 
cando volvo cada ano para impartir 
o curso, sinto de novo esa cálida 
acollida, por parte dos alumnos e por 
parte de Belén, que non me dá máis 
ca facilidades para realizar libremente 
o meu traballo. Todo isto fai que eu 
teña un especial cariño a Galiza, sen 
dúbida algunha.

P: Non te imaxino escoitando estilos 
de música actuais, coma o rock and 
roll, heavy metal... Equivócome? 

R: Pois, equivócaste un pouco. Si que 
é verdade que, pola miña profesión, 
ás veces a música clásica absorbe. 
Mais isto non quere dicir que un non se mova 
por outros campos. Eu son deste mundo, e todo 
tipo de música me gusta. Movinme nalgunha 
ocasión, por exemplo, pola música electrónica 
acompañando coa viola a algúns amigos. En canto 
ao que se chama “música popular” (pop, rock, 
heavy metal...), non me complico demasiado: 
vou directo aos grandes éxitos.

P: É verdade que a viola ten o mellor repertorio 
contemporáneo para música de instrumentos 
de corda fretada?

R: Dicir que é o mellor...son palabras maiores. 
Mais, si que é verdade que ten un moi bo 
repertorio, sobre todo se o comparamos co 
anterior. Por cuestións históricas e por ser a 
viola un instrumento que se atopa entre outros 
dous, os compositores non desenvolveron moito 
a música co ela. Mais, a comezos do século XX, 

déronse conta de que as súas posibilidades eran 
tan grandes ou incluso maiores cas de calquer 
outro instrumento, polo que lle adicaron gran 
parte das súas composicións. Sen dúbida, é o 
instrumento de corda fretada que experimentou 
unha maior evolución respecto a isto.

P: É tan boa como din a London Symphony?

R: É una orquestra incríbel, moi boa, incluso 
mellor do que din. É moi profesional, moi seria, 
na que a xente valora o seu traballo e loitamos 
por ser a mellor orquestra de Inglaterra.

P: Que é o mellor e o peor do teu traballo?

R: O mellor da London Symphony é a capacidade 
que este traballo che dá para coñecer a xente de 
toda condición, país e cultura, ademais ábreche 
a mente. O peor do meu traballo é que tes que 
deixar algunhas cousas atrás, como a familia.

P: Como son os ensaios da orquestra?

R: A Orquestra Sinfónica de Londres 
non depende do diñeiro que lle dá 
o Goberno, polo que dependemos 
de nós mesmos e do que poidamos 
vender, entón temos que dar máis 
concertos. Hai menos ensaios e máis 
concentrados; por exemplo, en España 
para montar un programa precísanse 
catro ensaios e en Inglaterra moitas 
veces móntase un programa cun día 
de ensaio. Os ensaios son moito máis 
eficaces e a concentración da xente ten 
que ser moito maior se queremos facer 
os ensaios máis efectivos.



L
an

de
r 

E
tx

ev
er

rí
a

12

P: Cantas horas practicas ao día? 

R: Depende; o venres pasado toquei un 
concerto coa Orquestra Sinfónica de Bilbao e 
para preparar ese concerto tiven que estudar 
moitas horas (5-6 horas ao día) e deixar un 
pouco de lado o traballo da orquestra. Depende 
un pouco do que estea a facer: se estou tocando 
moi intensamente coa orquestra media hora,  
para preparar os ensaios e as obras que imos 
tocar e logo moita concentración nos ensaios 
que poden durar entre tres e seis horas,aínda 
que ás veces duran nove horas se temos que 
gravar algunha banda sonora dalgunha película. 
Estudo persoal pouco pero axustado para poder 
tocar de maneira profesional sen fallar.

P: Que significa para ti Nobuko Imai?

R: Na miña vida profesional Nobuko Imai foi a 
miña mestra e grazas a ela vin aos grandes violas 
da historia. Dalgunha maneira ela ensinoume a 
ser moi serio no traballo. Díxome que a vida dun 
viola importante é moi esixente, require moito 
estudo, moito que facer e pouco éxito. Grazas a 
ela sei focalizar o estudo e ser máis profesional.

Na miña vida profesional 
Nobuko Imai foi a miña 

mestra

P: Cales son os teus plans de futuro?

R: Seguir desenvolvendo todas as actividades 
que teñan que ver coa música, concertos, 
cultura, educación…Facer cursos, como este 
mesmo (celebrado dos días 1 ao 5 de maio), 
tentar seguir mellorando como músico todos os 
días e transmitir no futuro todo o que aprendín 
dende que teño nove anos e todo o bo doutros 
países traelo aquí.
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O acordeón 
na música de 

concerto
Por Martín García (6º GP)

O acordeón nace en 1829, en pleno 
Romanticismo musical. Quizais foi o 
“pianocentrismo” da época no musical o que 
levou a algúns contemporáneos do nacemento 
do acordeón a velo coma un mero piano portátil 
e non coma un instrumento con identidade 
propia, capaz de aportar á música un timbre 
novo,  uns novos matices e de agrandar o seu 
abano de recursos expresivos.

A 
pesar da crenza de que o Romanticismo 
foi unha época innovadora no musical, 
o certo é que os instrumentos nados 
no século XIX  non se viron integrados 

na orquestra romántica. Exemplo disto témolo no 
saxofón, que aparece por primeira vez no ano 1884 
(a fi nais do XIX) da man de Massenet, e por suposto, 
no acordeón caso menos afortunado, xa que nace un 
decenio antes e ten que esperar en torno ó medio século 
para facer a súa primeira aparición na denominada 
“música culta”. Así que quizais podamos citar como 
causa da tardía aparición do acordeón no ámbito da 
música de concerto un certo reaccionarismo tímbrico 
por parte dos compositores do Romanticismo, que 
se seguían aferrando aos timbres xa utilizados polos 
clásicos dos cales renegaban.

Quizais podamos citar como causa 
da tardía aparición do acordeón 

no ámbito da música de concerto 
un certo reaccionarismo tímbrico 

por parte dos compositores do 
Romanticismo

Outra das posibles causas da súa non integración na 
música podería ser o snobismo  propio de calquera 
grupo humano ou escola considerada como a “a elite” . 
Así, os compositores románticos ( que gañaran grazas 
a Beethoven a consideración de xenios) , non podían 
permitir que a música,  que pasara a ocupar o elo máis 
alto na xerarquía artística, que era por fi n considerada 
como a vía que achegaba ó home ó transcendente, 
lles abrise as súas portas a  un instrumento que dicía 
a lenda fora inventado por un mendigo, que servía no 
novo mundo como vía de expresión de inmigrantes, 
xente cunha renda moi baixa, moitas veces sen 
formación e que frecuentaba os suburbios. 

Fotograma da ópera Wozzeck de Alban Berg

Para non cargar toda a culpa nas costas dos grandes 
compositores románticos, hai que dicir que o 
acordeón non alcanzou o seu máximo grao de 
desenvolvemento organolóxico ata o século XX.

Outra das posibles causas da 
súa non integración na música 

podería ser o snobismo  propio de 
calquera grupo humano ou escola 

considerada como a “a elite”

Sen embargo, unha vez entrada a terceira década 
do século XX, o acordeón empeza a facer as súas 
primeiras aparicións, primeiro da man de Hindemith 
en “Kammermusik N º 7” (1921) e despois con Kurt 
Weill na “Ópera dos tres peniques” (1928). Pode 
que sexa casualidade ou pode que non, pero as 
primeiras aparicións do acordeón apoian as causas 
antes enunciadas da súa tardía aparición, xa que 
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“Kammermusik” é unha obra composta na etapa 
expresionista de Hindemith (unha vangarda 
artística, en contraposición ó conservadorismo 
dos compositores decimonónicos) e “A ópera dos 
tres peniques” pertence ó xénero teatral do teatro 
épico, que pretendía instruír politicamente ó pobo 
(en contraposición ó snobismo burgués romántico).

O acordeón empeza a facer as 
súas primeiras aparicións da man 

de Hindemith ou Kurt Weill

Tres anos antes da estrea da “Ópera dos tres 
peniques”, ve a luz a ópera “Wozzeck” de 
Alban Berg, na Ópera Estatal de Berlín, que é 
xustamente considerada como unha das óperas 
máis importantes do século  XX e na que ten un 
papel importante o acordeón. En 1931, aparece o 
ballet “A idade de Ouro”, de Dmitri Shostakovich, 
que tamén  inclúe acordeón. É a primeira vez que 
o acordeón aparece na música de concerto rusa. Co 
tempo, irase formando en Rusia unha gran escola 
estilística nacional en torno a este instrumento, 
que deu obras tan importantes no século XX como 
“De profundis” de Sofía Gubaidulina.

Co tempo irase formando en 
Rusia unha gran escola estilística 

nacional en torno a este 
instrumento

Así conforme avanza o século XX, vaise 
consolidando o acordeón como instrumento de 
concerto, e aparecen virtuosos do mesmo coma 
Mogens Ellegard, Teodoro Anzelloti e Mika 
Vayrinen, entre outros. Ademais, o ensino do 
acordeón no conservatorio esténdese de forma 
rápida no século XX por toda Europa e incluso 
por China. A pesar destes dous indicadores da súa 
destacada traxectoria na música contemporánea, 
semella que o acordeón aínda ten que demostrar 
a súa valía e calar as bocas dos que aínda viven no 
século XIX.

A MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA, 

UN MUNDO 
DESCOÑECIDO

Por Olalla López Rodríguez (6º GP)

Que é a música contemporánea? Esa é unha 
pregunta que moitos afeccionados á música 
se fan. Para uns, un estilo sen sentido; para 
outros, unha verdadeira revolución. Pero, que 
hai de certo en todo isto?

O termo música contemporánea emprégase para 
designar o período que comprende os inicios do 
século XX ata os nosos días. Poderíamos dicir que 
algunhas das características comúns na música desta 
época son o abandono da tonalidade e a ausencia 
dunha melodía clara. Pero en realidade, vai máis aló: 
cada autor contemporáneo trata de crear a súa propia 
tendencia, é o momento de experimentar, de probar 
novos sons, de buscar novas posibilidades ata entón 
practicamente prohibidas. En defi nitiva, trátase de 
romper con todo o anterior, de abandonar os patróns 
da tradición austro-xermana que durante os séculos 
anteriores fora o centro da música.

Cada autor contemporáneo trata 
de crear a súa propia tendencia 

Outro punto interesante desta case que obsesión por 
buscar novas formas de “crear” música é a ideoloxía 
que hai detrás das obras que marcan o inicio deste 
novo estilo. Os compositores tratan de refl ectir nas 
súas obras o momento actual polo que están a pasar 
(revolución industrial, guerras mundiais, avances 
tecnolóxicos), e os métodos musicais anteriores non 
eran capaces de expresar todo iso, polo que tratan de 
buscar novas formas de compoñer (uso do “ruído”, 
do silencio, de aparatos electrónicos, de gravacións). 
Incluso ás veces este pensamento que hai detrás da 
música contemporánea chega a ter tons políticos: 
fronte á expansión dos sistemas totalitarios (I talia 

Fontes das imaxes: 

http://www.bachtrack.com/review-bayerische-staatsoper-
kriegenburg-wozzeck
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fascista, Alemaña Nazi) os compositores desta época 
tratan de crear novas tendencias (que ós tiranos 
totalitarios non agradaban) que se separaban da 
música tradicional que se tiña creado en Italia e 
Alemaña (que nos séculos anteriores foran centros 
de cultura musical). 

Segundo avanza o século, a música contemporánea 
parece abandonar ese ton político, contestatario, pero 
continúa o espírito de innovación. Os compositores 
do século XX-XXI non seguían a mesma liña á hora 
de compoñer (uns trataban de plasmar a realidade 
do seu tempo, de transmitir emocións, outros 
simplemente querían experimentar), pero teñen en 
común que todos querían crear o seu propio estilo. 

Cada estilo ten o seu momento, 
e este é o momento da música 

contemporánea, a música do noso 
tempo

Como consecuencia desta tendencia a buscar o seu 
camiño, en moitos casos os compositores afastábanse 
en gran medida dos gustos do público afeccionado á 
música, provocando o rexeitamento por parte destes 
(que ante o descoñecido ou o diferente parecían quedar 
estancados na música da época anterior). Pero aínda 
que o estilo dos séculos XX-XXI sexa moi diferente 

á música dos séculos anteriores, non por iso estamos 
ante un período musical que careza de sentido. Tan 
só é o refl exo dunha época de grandes cambios. De 
feito, quizais o máis interesante sexa ese “misterio” 
que rodea á música do noso tempo, que non se pode 
entender nada máis escoitala, faise necesario afondar 
un pouco máis, coñecer o sentido deses sons que ó 
principio nos soan tan estraños. Porque nesta época 
o que se trata é de infundir emocións, sensacións, non 
de facer unha peza “fermosa” ou “que soe ben”, iso xa 
o fi xeron moi ben os autores de épocas anteriores. 
Quérese ir máis aló, avanzar cara a unha nova forma 
de compoñer, afastada dos estilos anteriores e dos 
límites por eles establecidos.

Cada estilo ten o seu momento, e este é o momento 
da música contemporánea, a música do noso tempo.

Imaxe: 

Composición VII (1913), VASSILY KANDINSKI  
(Rusia, 1866-1944). Óleo sobre lenzo. Galería Tretyakov, 
Moskú
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 A MÚSICA 
POPULAR NO 

CONSERVATORIO
Por Víctor Barbosa Losada (6º GP)

Quen non foi algunha vez polos corredoiros 
do conservatorio e escoitou nas cabinas de 
estudo algunha das súas cancións favoritas, 
ou bandas sonoras de películas (a de Amélie 
está entre os grandes éxitos)? Pero, por outra 
banda, onde están esas obras cando se trata 
das audicións ou nas clases de instrumento? 
Para min, desaparecían totalmente. Así que 
decidín investigar se era só cousa miña ou era 
o máis común no Conservatorio. 

S
aín á rúa e observei ao meu redor, nin rastro 
practicamente de música clásica. Así que 
pensei… onde está o problema? Por que 
nos limitamos a estudar no conservatorio 

unha música que parece estar nunha posición de 
clara inferioridade? Por que os rapaces sacan tempo 
para estudar obras non ofi ciais? En defi nitiva, decidín 
realizar un estudo por aquilo de “Son eu ou somos 
todos...”. Tamén me interesaba coñecer a opinión 
do profesorado acerca de se é conveniente ou non 
que estudemos música popular no conservatorio. 

Falando de “música popular”, nas enquisas que 
realicei parece haber unha forte confusión co 
concepto. O 25% do alumnado pensa que con este 
termo tan só se identifi ca á musica tradicional, e tan 
só un 59% contestaron que comprendía a música 
tradicional, popular urbana, folclórica, etc. Os 
profesores  téñeno máis claro, o 90% contestaron 
esta última opción. Pero a verdade é que os 
propios expertos no tema non o teñen nada claro, 
a terminoloxía para clasifi car os tipos de música 
é moi ampla e subxectiva, falándose de música 
culta, clásica, académica, popular, popular urbana, 
tradicional, e un longo etcétera. Porén, o máis 
sensato é considerar a música popular como todo 
o que se afasta da música académica, incluiría polo 

tanto a música tradicional pero tamén a música 
popular urbana, entre outras.

A música popular é toda a que 
se afasta da música académica, 

incluíndo a tradicional e a popular 
urbana, entre outras

Unha vez aclarado o tema dos conceptos, cómpre 
coñecer os hábitos de escoita da comunidade 
educativa. Que se esconde nos iPod de profesores e 
alumnos? Que escoitan día a día? Neste caso, a cousa 
está igualada nos alumnos: o 56% escoita máis música 
popular que clásica, ou só música popular; mentres 
que o 44% escoita só música clásica, ou máis clásica 
que popular. E os profesores? A cousa cambia, o 50% 
escoita máis música clásica que popular, e un 30% 
escoita só música clásica. 

E en canto ao tempo de estudo? A que se dedican 
os alumnos e os profesores? Aquí as diferenzas son 
claras. O 83% do profesorado afi rma que, no ámbito 
privado, dedícase ao estudo de obras de tipo culto, 
mentres que nos alumnos, o 68% dedícase a estudar 
cancións que lles gustan. Despréndese un dato 
preocupante dunha pregunta do sector do alumnado: 
o 96% dedica tempo ao estudo doutras obras non 
pertencentes ao seu programa de instrumento. E digo 
preocupante porque aquí é onde se produce a gran 
contradición que saíu a relucir nas enquisas. Mentres 
que o 71% do profesorado de instrumento afi rma 
deixar utilizar material popular como repertorio 
ofi cial ao seu alumnado, os alumnos responden todo 
o contrario, o 65% responden que non. Non obstante, 
a percepción varía moito segundo o departamento, 
para máis do 90% dos alumnos de piano a resposta 
foi “non”, en contraposición, a maioría do alumnado 
de percusión enquisado contestou “si”. 

Moitos profesores consideran que se 
debe combinar o ensino da música 

culta co da popular por igual

A seguinte incongruencia entre profesores e alumnos 
atópase nas propias clases: o 70% do profesorado 
afi rma que soe utilizar material procedente do ámbito 
popular nas súas clases, mentres que o 79% pensan que 
tan só ás veces é utilizado. Ambos colectivos opinan 
que onde máis relevancia ten a música popular é nas 
agrupacións (49%), por diante das materias teóricas 
(22%). 
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En canto á consideración da música popular no 
Co nservatorio, tanto profesores como alumnos 
pensan que está infravalorada, e que debería ter 
unha infl uenza maior (65%). Moitos profesores 
consideran que se debe combinar o ensino da 
música culta co da popular por igual, e incluso un 
40% opina que debe potenciarse o ensino desde 
a música popular. Ademais, o 70% considera que 
a música popular é un bo recurso metodolóxico 
para a aprendizaxe e que se contempla de xeito 
insufi ciente ou non se contempla nas programacións 
ofi ciais (80%).

En suma, todos estes datos dan polo menos que 
pensar. Se tanto alumnos como profesores están 
de acordo en que deberíamos incluír máis música 
popular no conservatorio, por que non facelo? 
Debemos lembrar que o ensino no conservatorio, 
malia ser ofi cial, non é obrigatorio. Moitos dos 
alumnos que entran fano por amor á música, 
disciplina que non é nada fácil como todos 
sabemos pero que é posible aprender gozando 
todo o posible dela. Abofé que debemos preservar, 
ensinar e aprender respectivamente dos grandes 
como Beethoven, Mozart ou Bach, pero non 
estaría de máis facer un oco no centro a todas esas 
músicas que, a pesar de todo, conviven con nós 
no día a día, pero que no resto da sociedade están 
moito máis presentes. Debemos deixar a un lado 
prexuízos tradicionalistas e abrir os ollos á música 
da sociedade, tanto á música popular tradicional 
como á música moderna. 

Quizais sexa agora o momento 
de propoñer un cambio de 

rumbo, facer autocrítica e renovar 
métodos

Deberiamos deixar de queixarnos de que no 
conservatorio non se estuda, cando probablemente 
o que falle sexa a motivación e os programas de 
estudo; ou que non hai alumnos, cando desde 
fóra probablemente non resultemos atractivos 
ao público. Quizais sexa agora o momento de 
propoñer un cambio de rumbo, facer autocrítica 
e renovar métodos, para mellorar a calidade 
educativa do noso centro e introducir novas e 
enriquecedoras propostas que, ben tratadas, poden 
resultar interesantes.

OS PRIMEIROS 
PASOS DO  NOSO 
CONSERVATORIO

Por María López Fernández

Os anos previos a inauguración do Conservatorio de 
Música de Ourense, son anos de cambios e progresos para 
a cidade, sobre todo no referente á educación. Entre estes 
numerosos avances, xorde o Padroado do Conservatorio 
de Música o 25 de outubro de 1957, conformado polas 
autoridades máis importantes da provincia. O padroado 
era o encargado de fi nanciar o conservatorio ou de fi xar 
a dotación de prazas docentes para as materias entón 
existentes (Solfexo e Teoría da música, Piano, Violín, 
Canto e Harmonía). Ademais tamén elaborou o 
regulamento que había de rexer ó centro, tarefa da 
que se ocupou Antonio 
Iglesias. Este pianista 
e musicólogo foi unha 
fi gura moi relevante para 
o conservatorio, entre 
outras razóns porque foi 
o primeiro director que 
tivo. Ademais tamén foi a 
persoa que o deu a coñecer 
no ámbito internacional, 
grazas a varios concursos internacionais que tiveron 
lugar no centro, como por exemplo o de “Música en 
Compostela” ou o “I Concurso Internacional de Piano”. 
Finalmente, o Conservatorio de Música inaugúrase o día 
22 de febreiro de 1958, ocupando un edifi cio provisional 
na Praza Maior (o que podemos ver na imaxe). A súa 
apertura suscitou unha gran expectación por parte dos 
ourensáns. E a pesar do pouco espazo para as clases, da 
austeridade do mobiliario e dos poucos instrumentos cos 
que contaba, nos seus inicios chegou a contar con case 
200 alumnos, algo impensable para un centro de música 
naquela época.

O 15 de decembro de 1959 o conservatorio obtén a 
aprobación ofi cial que homologaba a ensinanza do 
centro no grao elemental, despois da petición feita polo 
presidente do padroado. Inda así, seguía a ser un centro 
de fi nanciamento privado. Sería máis adiante cando se 
convertería nun centro de dependencia pública, ademais 
de obter a aprobación do grao profesional.
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Nazario 
González 
Iglesias, 
Moxenas

Por Noelia Díaz Álvarez (5º GP)

Moxenas foi intérprete de gaita, cuxo 
método de aprendizaxe baseábase na 
observación directa. Pasou toda a súa vida 
tentando aprender, investigar e mellorar a 
evolución do instrumento. Unha historia de 
loita e superación a favor da música e dos 
instrumentos galegos.

N
azario González Iglesias, Moxenas 
ou Tito para os amigos, nace o 29 de 
Xaneiro de 1934 no barrio de Outeiro, 
na parroquia de San Pedro de Sárdoma 

(Vigo). O primeiro contacto que ten coa música foi 
cun contrabaixo de seu pai co que tentou facer un 
descenso no río. Poderíase dicir que un primeiro 
contacto un tanto curioso. Sen embargo, o seu 
primeiro instrumento sería unha frauta traveseira 
de madeira coa que collería predilección polos 
instrumentos de vento.

Comeza a estudar 
solfexo coa intención 
de tocar o saxofón; 
sen embargo, polo 
prezo do instrumento 
a gaita convértese 
na segunda opción 
musical. Será no ano 
1941 cando merque a 

súa primeira gaita, polo prezo de trescentas pesetas 
á súa profesora de primaria. Comezaba así a súa 
autoaprendizaxe (non había quen ensinase). Pódese 
mencionar un mestre indirecto, Pepe O Coxo, 
tocando a gaita nas festas acompañado da súa muller 
e formación nutrida na escoita de actuacións, en 

verbenas de grupos como Os Morenos de Lavadores, 
referente durante toda a súa vida.

En 1943 morre o tío Xoán, os ingresos económicos 
baixan e Tito ten que botar unha man na casa. 
Foron tempos duros. Empeza a despuntar coa 
gaita e fai estrea no mundo da música colaborando 
con rondallas con tan só dez anos con Pepe Pan 
de Millo, co que formaría o seu primeiro grupo 
no ano 1945 Os Chavales de Sárdoma. Comeza 
a soñar con ser gaiteiro. Entre gaitas, músicas e 
festas, tamén haberá tempo para o amor. Sendo 
adolescente de tan só catorce anos, coñece a 
Rocío, a súa primeira moza e a que sería a súa 
compañeira para toda a vida.

O seu método foi o da 
autoaprendizaxe

Nos anos seguintes forma parte de Airiños do 
Monte de San Paio e Vento das Cíes. Sen embargo, a 
vida musical orixináballe conflitos na vida laboral 
xa que aos seus superiores non lle gustaban as 
continuas saídas causadas pola música e acabarían 
despedíndoo por escaparse a visitar á súa moza en 
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lugar de traballar. En 1956 nace a súa primeira 
filla, e un ano máis tarde a segunda. Xa tiña 
música, traballo e familia.

Sen embargo a situación económica para Tito 
non é boa e decide emigrar. Comezaba a aventura 
alemana. Como el mesmo dicía: “Un día deume 
unha veleta e marchei de polizón”. É detido pero 
finalmente regresa de forma legal. Cando volta, 
inicia unha das etapas máis importantes da súa 
vida musical, a formación de Muxicas, que se 
formaría no ano 1978. Nestes anos Moxenas 
comporá os seus 30 primeiros temas, deseña o 
logo do grupo, comeza a impartir clases, explora 
novos xeitos de tocar (disposición pechada), 
amplía o terreo tocando en dous pub sendo 
xa coñecido en toda Galicia e gaña o primeiro 
premio do IV Certame de Toxos e Xestas de 
Composición coa peza A Barroca. Sen embargo, 
tristemente, cando Muxicas está no máis alto, 
sendo un filón da música do momento, o grupo 
rómpese en dous e tras editar o segundo disco, 
Moxenas abandónao. Tras separarse, é un gaiteiro 
coñecido en toda Galicia, recibindo numerosas 
homenaxes. A súa faceta de mestre, compositor 
e poeta acada o momento máis fecundo da súa 
vida profesional. O 9 de xuño, ás 4 da tarde no 
seu domicilio, vítima dun cancro, Moxenas falece 
á idade de 61 anos conmocionándose o mundo 
da gaita e da cultura ante a noticia, que apareceu 
recollida en toda a prensa galega.

Moxenas foi intérprete, sendo sempre consciente 
do importante valor do artesán e do instrumento 
no resultado final. Recoñecía como principais 
compañeiros aos instrumentos de percusión. 
O seu método de aprendizaxe baseábase na 
observación directa. Pasou toda a súa vida 
tentando aprender, investigar, mellorar ó par da 

evolución do instrumento sen quedarse nunca 
atrás. Iso si, sempre criticará o “malabarismo” que 
eliminaba o “son limpiño” dos gaiteiros vellos.

Moxenas foi intérprete, 
sendo sempre consciente do 

importante valor do artesán e do 
instrumento no resultado final

Moxenas, á hora de tocar tiña unha postura 
firme e incluso con certa tensión no seu corpo, 
levaba a cabeza alta, incluso cara atrás apertando 
o fol na súa parte inferior e o punteiro e as súas 
mans con frecuencia ladeados cara a dereita. No 
tocante á dixitación tocaba cos dedos relaxados, 
e sentíndose máis a gusto coa súa man esquerda 
( xa que sempre facía as voces segundas). No 
tocante á disposición, gustaba da pechada, sen 
embargo, ao ser dos anos oitenta, toda peza 
composta anteriormente a esta data sempre estará 
en disposición aberta.

Case sempre compuña as 
pezas pensando “no baile e o 

agarradiño” porque o importante 
era “manter a xente en 

actividade”

Moxenas concibía a interpretación coma un xeito 
de expresarse, como dicir o que un sente, por 
iso dicía que tiña “días” e “días” para tocar. Case 



O
 g

ai
te

ir
o 

M
ox

en
as

    

20

sempre compuña as pezas pensando “no baile e 
o agarradiño” porque o importante era “manter a 
xente en actividade”. 

A música aos gaiteiros chegáballes a través da 
radio, dos discos e películas da época, así como 
a través da música en bares, festas, vodas e con 
aqueles emigrantes que regresaban de América. 
No tocante aos xéneros, Nazario recordaba con 
agarimo os latinoamericanos coma corridos, 
rancheiras, boleros, rumbas ou tangos, pero que 
quedarían esquecidos na década dos 50 e dos 60 
para dar paso aos de procedencia europea tales 
como o valse, a polca, a mazurca ou o pasodobre 
español. Iso si, sen esquecerse dos xéneros de aquí 
como alboradas, muiñeiras, fandangos, alalás, 
xotas e as tan habituais introducións a base de 
preludios.

A obra de Moxenas abre coa peza O Valse do 
Coxo, una produción que superaría as setenta, 
aínda que a plena actividade creadora coincidiu 
cos anos de Muxicas. De feito, entre 1980 e 
1985 compuxo máis do 40% da súa obra xa que 
o grupo precisaba de repertorio para integrar no 
disco e nas actuacións, e que ademais presentaba 
nos certames de composición. Inspirábase no seu 
mundo, nos seus amigos, nos músicos cos que 
colaboraba, nas súas vivencias e nos recunchos que 
visitaba, chegándose a converter moitos dos seus 
temas en ítems autenticamente populares hoxe en 
día, interpretados por bandas, quintetos ou grupos 
folk, así como sacados á luz en numerosos libros e 
revistas actuais coma O Anuario da Gaita.

Inspirábase no seu mundo, 
nos seus amigos, nos músicos 
cos que colaboraba, nas súas 

vivencias e nos recunchos que 
visitaba

Moxenas completou o seu perfil artístico e 
expresivo mediante o verso, que para el era un 
auténtico reto, un xeito de comunicarse, un 
medio de evocación de xentes e lugares, unha 
maneira de fornecer se cabe aínda máis a súa 
figura como gaiteiro, unido á ilusión de escoitar 
unha letra súa cantada, tendo de fondo dous 
valores imprescindibles: a humildade e a amizade 
recollidos en “coplas musicadas” e “poemas e 
pequenos escritos”. Aínda que é de obviar que o 
elemento central na súa poesía será a gaita:

A maiores sería mestre en máis de vinte núcleos 
diferentes de alumnado repartidos por toda a 
provincia de Pontevedra no que repartiu os seus 
coñecementos, ademais de dar cursos noutros 
lugares como Barcelona, utilizando sempre como 
método a iniciación con frautas cos buratos 
modificados e un sistema de notación baseado en 
números e letras inventado por el, e máis sinxelo 
que o que se usa hoxe en día. Era un mestre 
entregado á súa causa, que gravaba ó alumno 
cintas cos temas que tiñan que aprender. Como 
consello para a formación do gaiteiro sempre dicía 
“escoitar muita música”, “ter unha creatividade” e 
“ter un desexo de aprender”.

Intérprete, compositor, poeta, mestre e gaiteiro, 
ocupará sempre un lugar na historia dos gaiteiros 
de Galicia que sen ter formación académica en 
ningún dos campos reseñados tivo a intuición, a 
destreza, o atrevemento e sempre a necesidade de 
tocar, compoñer, escribir e ensinar.

Como consello para a formación 
do gaiteiro sempre dicía 

“escoitar muita música”, “ter 
unha creatividade” e “ter un 

desexo de aprender”

¡Cando con ela toco  

Sinte como unha persoa

Unhas veces canta e … ti,

Outras veces … xime e chora!

Fontes das imaxes: 
PÉREZ LORENZO, Miguel. Moxenas: a memoria do son 
(1934-1995). Pontevedra: Edicións do Cumio, 2004. 
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ICONOGRAFÍA 
MUSICAL NO 
MOSTEIRO DE 

SAN SALVADOR 
DE CELANOVA
Por Javier Gándara Feijóo (6º GP)

O mosteiro de San Salvador de Celanova, 
ademais de ser un referente da arte barroca, 
presenta na súa igrexa unha non moi 
numerosa pero notable iconografía musical. 
Toda ela pertence a dous períodos: o medieval 
e  o barroco.

ICONOGRAFÍA MEDIEVAL E DO 
RENACEMENTO

C
ronoloxicamente, ao primeiro 
ao que  debemos remitirnos é 
a un coro de madeira do século 
XVI. Este está hoxe na tribuna 

da igrexa do cenobio, sobre o trascoro. 
Nos brazais deste coro, de estilo gótico-
flamíxero, atopamos representacións dunha 
arpa (fotografía 1), unha vihuela (fotografía 
2),  un laúde (fotografía 3), un salterio 
(fotografía 4) e unha zanfona (fotografía 5). 
Estes instrumentos aparecen interpretados 
por anxos. Non obstante, baixo dúas cadeiras 
preséntansenos senllos intérpretes de gaita 
(fotografías 6 e 7), caracterizados de maneira 
pexorativa. 

Tódolos instrumentos que aparecen tocados 
por anxos son cordófonos. Pola contra, os 
aerófonos parecen estar excluídos e incluso 
rexeitados, algo moi típico da Idade Media, 
un período no que prevalece o concepto de 
que os instrumentos de vento (exceptuando 
o órgano) están relacionados co apocalíptico. 
Nas miniaturas do Beato de Liébana 

confírmase esta idea. Tamén se confirma 
no Pórtico do Paraíso, unha construción 
medieval de temática apocalíptica na que se 
representa a un dos 24 anciáns da Apocalipse 
cunha frauta dobre (o resto con cordófonos). 

ICONOGRAFÍA BARROCA

A maioría da Igrexa do mosteiro celanovés é 
do Barroco. Na tribuna está a barroca caixa do 
órgano, en cuxa fachada principal se presentan  
cinco estatuas policromadas de anxos tocando 
trompas e trompetas (fotografías 8 e 9). 
Estes están nun lugar situado a 9 metros 
de altura do espectador, dando a sensación 
de que veñen do ceo, coma se anunciasen a 
Apocalipse. Na parte inferior de dita fachada 
e na consola, atopamos tamén algunha que 
outra representación de trompetas en signos 
abaciais do mosteiro (fotografías 10 e 11).

Do outro lado, na fachada posterior (do 1770 
en adiante), dúas pinturas  de carácter amable 
amósannos anxiños con cordófonos, aerófonos 
e partituras nas mans (fotografías 12, 13 e 
14). As partituras non teñen unha notación 
regrada, senón símbolos que simulan figuras 
musicais. Ditos anxiños están sobre nubes, 
coma se indicaran o carácter celestial da 
música relixiosa, unha música na que xa están 
presentes os aerófonos. Vemos, pois, como a 
concepción barroca en relación a certo tipo de 
instrumentos difire con respecto á medieval.

A maioría da igrexa do 
mosteiro celanovés é do 

Barroco

Outras representacións de instrumentos 
musicais están na coroa do retablo maior. 
Aquí aparecen dous anxiños, dos cales un 
toca unha frauta travesa (fotografías 15 e 16) 
mentres que o outro unha de pico (fotografías 
17 e 18).
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Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6
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Foto 7 Foto 8

Foto 9 Foto 10

Foto 11 Foto 12
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Foto 13 Foto 14

Foto 15 Foto 16

Foto 17 Foto 18
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DÚAS PAIXÓNS: 
LITERATURA E 

MÚSICA. CORTÁZAR 
E MOZART

por Purifi cación Iglesias                     
(profesora de piano e vicedirectora) e                               

Julia Quintas (conserxería)

Música e literatura, dúas artes diferentes pero 
cun mesmo denominador: a expresión dos 
sentimentos, percepcións e sensacións do autor.

S
on numerosas as obras da literatura 
universal que fan referencia a obras 
musicais nalgún momento do   seu 
discurso, son numerosas tamén aquelas 

que foron inspiradas por interpretacións musicais 
e do mesmo xeito atopamos gran cantidade de 
obras da literatura musical ao longo de toda a 
historia que teñen de base unha inspiración escrita, 
poética en moitos casos, teatral noutros, etc.
Neste artigo analizaremos de xeito conciso o conto 
“ reunión” integrado no libro Todos los fuegos el 
fuego (1966) de Julio Cortázar e o signifi cado que 
adquire o Cuarteto La caza de Mozart (completado 
no 1784) en relación coa trama do conto.

MÚSICA

Os cuartetos de corda de Mozart son unha 
colección de 23 obras para dous violíns, viola e 
violoncello compostos entre 1770 e 1790. Estes 
cuartetos de corda agrúpanse a gran maioría en 
catro subconxuntos: “Cuartetos milaneses” (do 
segundo ao sétimo), “Cuartetos vieneses” (do 
oitavo ao décimo terceiro), “Cuartetos dedicados 
a Haydn” (do décimo cuarto ao décimo noveno) 
e os “Cuartetos prusianos” (do vixésimo primeiro 
ao vixésimo terceiro) quedando sen agrupar o 
número 1 e o número 20.

O cuarteto La Caza de W. A. Mozart en si bemol 
maior é o número 17 dos cuartetos de Corda do 
compositor e o cuarto dos Seis cuartetos dedicados 
a J. Haydn con quen mantivo un prodixioso 
e segredo diálogo musical (admirábanse 
mutuamente). Ambos compositores estaban 
involucrados na investigación dos recursos da 
harmonía, da forma sonata, das combinacións 
tímbricas e en tantos outros aspectos da técnica 
compositiva. Catalogado co K. 458 ten una 
estrutura en catro movementos: Allegro vivace 
assai, Menuetto e Trio, Adagio e Allegro assai. 

O Cuarteto La Caza de W. A. 
Mozart en si bemol maior é 

o número 17 dos cuartetos de 
corda do compositor e o cuarto 
dos Seis Cuartetos dedicados a 

J. Haydn
 

Nin Mozart nin a editorial Artaria (unha das 
editoriais máis respectadas da época clásica que 
logrou una posición dominante na vida musical 
vienesa e coñecida ademais nos  ámbitos da arte 
e da cartografía) deron a esta obra o sobrenome 
de “La caza”. John Irving afirma que o sobrenome 
procede do carácter e os rasgos da peza, 
observando o seguinte: Para os contemporáneos 
de Mozart, o primeiro movemento de La Caza, 
evocaba evidentemente unha cacería, cuxos 
principais compoñentes eran o compás de 6/8 
(en ocasións caracterizado por un tempo débil 
acentuado) e melodías triádicas fundamentadas 
nos acordes de I e V (sen dúbida contendo dende 
as limitacións físicas propias das trompas de 
caza actuais ata notas das series harmónicas). O 
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musicólogo Reginald Barrett-Ayres coincide con 
Hans Keller cando afirma que o Cuarteto La 
Caza é o máis débil dos seis cuartetos dedicados 
a Haydn. É con moito o máis popular do seis 
cuartetos, e en moitos aspectos, é o que se sitúa 
máis preto dos cuartetos temperáns de Haydn. 
A súa popularidade reflíctese no feito de ser 
empregado en varias películas, como Las aventuras 
de Huckleberry Finn, Mystery Date e Star Trek IX: 
insurrección.

A popularidade do cuarteto La 
Caza reflíctese no feito de ser 
empregado en varias películas

LITERATURA

Todos los fuegos el fuego é o título dun dos libros de 
contos do autor arxentino Julio Cortázar, publicado 
en 1966. Considerado como un dos mellores 
libros de relatos de Cortázar, reúne oito contos de 
traballada composición organizados e enlazados 
en torno ao desprazamento entre tempo, espazo e 
accións. É considerado un clásico  na súa obra.

Todos los fuegos el fuego é o título 
dun dos libros de contos do 

autor arxentino Julio Cortázar, 
publicado en 1966

En Todos los fuegos el fuego está presente o 
concepto de f iguras de Cortázar, representado 
pola interacción de comportamentos nos cales 
unha persoa pode relacionarse con outra aínda en 
distintos espazos e tempos. Debido a iso parece 

que existisen patróns, que son os que o propio 
Cortázar definiu como f iguras, ás que o autor 
beneficia neste libro, violando as divisións de 
tempo e espazo.

“Reunión” é un conto cargado de metáforas no que 
podemos ver a  posición do escritor con respecto a 
Revolución Cubana. Está baseado en feitos reais, 
incluso faise referencia ao Faro de Cabo Cruz, 
punto polo que se produciu o desembarco do iate 
Gramma no que ían os ideólogos da  Revolución. 
No conto faise tamén referencia ao feito real de 
que o goberno de Batista divulgou a falsa noticia 
da morte de Fidel. Así o vemos no texto: “sentí 
que en ese momento no podía permitirme la 
muerte de Luis, que solamente podía manejarla 
como un dato más dentro del plan de campaña...”. 
Sen embargo, Luis vive e diso faise eco o texto: “sí 
Luis está vivo, todavía podemos vencer”.

“Reunión” é un conto cargado 
de metáforas no que podemos 
ver a  posición do escritor con 
respecto a Revolución Cubana

O epígrafe de Ernesto Che Guevara é unha 
pista importante para deducir que a historia 
está contada por el mesmo, fantasmado pola 
conciencia cortazariana. O Che lembra un vello 
conto de Jack London no que o protagonista 
disponse a acabar con dignidade a súa vida, un 
feito de violencia que anuncia que a narración 
que ven a continuación podería ter características 
similares. A imaxe do home apoiado no tronco 
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dunha árbore, con todo, repítese para a personaxe 
de Luis cunha connotación inversa. Luis logrou 
sobrevivir, encarna a vida e a posibilidade dun 
cambio social. O recordo do Che anuncia a súa 
propia morte heroica. El ten unha morte digna 
pola súa consecuencia.

En palabras de Soledad Pérez Abadín, profesora 
da USC, “reunión” imprime un xiro na traxectoria 
deste autor, para dar paso aos contidos políticos 
ata entón ausentes na obra cortazariana. O autor 
evoca a revolución cubana a través do diario 
do Che Guevara. Un artificio este que leva 
ao revolucionario cubano a ser o protagonista 
indiscutible do relato, que relata o sucedido en 
primeira persoa e a pé de revolución. Ve ao seu 
compañeiro Luis (trasunto do Fidel Castro) 
como o aglutinador de conciencias, de ideas e de 
persoas, da mesma maneira que Mozart é capaz 
de aglutinar os catro movementos da súa obra La 
Caza, sendo capaz de harmonizalos e crear beleza 
e ritmo. Así, podemos ler no texto: 

“lo que se divertiría Luis si supiera que en este 
momento lo estoy comparando con Mozart, 
viéndolo ordenar poco a poco esta insensatez......
Pero qué amarga, qué desesperada tarea la de 
ser músico de hombres”. 

Mozart pasa a ser  comparado con Luis (Fidel) e 
La Caza pasa a ser a Revolución (con maiúsculas). 
Esta alegoría  plásmase perfectamente nesta 
pasaxe de gran beleza: 

“y así al final me quedaré dormido, pero 
alcanzaré a preguntarme si algún día sabremos 
pasar del movimiento donde todavía suena el 
halalí del cazador, a la conquistada plenitud 
del adagio y de ahí al allegro final que me 
canturreo con un hilo de voz, si seremos 
capaces de alcanzar la reconciliación con todo 
lo que haya quedado vivo frente a nosotros”. 

Luis é xuíz e Pantocrátor e o que  ten en mente 
é crear “una patria de hombres en un amanecer 
tembloroso, a  orillas de un tiempo más limpio”. 
A vista está. A Revolución triunfou. Fidel leva 
máis de corenta anos gobernando Cuba. 

O LEGADO 
DE ANTONIO 

FERNÁNDEZ-CID 
DE TEMES
Por Nenela Pérez Sal 

A 
nosa biblioteca recibiu hai uns meses unha 
importante doazón procedente da familia do 
relevante xornalista e crítico musical Antonio 
Fernández-Cid de Temes. O seu legado, que 

aínda está en proceso de catalogación na nosa biblioteca, 
contén libros de máximo interese para o coñecemento da 
música. Biografías, críticas, catálogos, discursos, ensaios 
e dicionarios conforman un corpus bibliográfi co que 
enriquecerá notablemente os fondos da nosa biblioteca. 

Antonio Fernández-Cid 
de Temes (Ourense, 1 de 
novembro de 1916- Bilbao, 3 
de marzo de 1995). Estudou 
Dereito e ingresou no exército 
para acadar o posto de tenente 
coronel de Intervención. 
Por moitos anos combinou 
a súa carreira militar coas 
súas actividades musicais. En 
1940 iniciou a súa carreira 
como crítico musical do xornal ABC, tamén o foi do 
diario Arriba entre os anos 1943-1952. Este ano, ingresou 
defi nitivamente como crítico de música no ABC, tamén 
participou no seminario Branco e Negro e foi nomeado 
editor musical do xornal Información. Traballou en 
moitos outros xornais e revistas tales como: El español, 
Latinoamericano Mundial, Diario Vasco, La Estafeta 
literaria, e Diario de las Américas, entre outros. Participou 
como comentarista musical en varios programas de 
televisión. En 1965 recibiu o Premio Nacional polos seus 
programas musicais de radio neste medio. En 1980 foi 
elixido académico de Belas Artes de San Fernando.

Ensinou en decenas de conferencias e escribiu 25 libros, 
varios artigos, contribucións en libros de referencia e notas 
para programas de concertos, algúns destes libros foron 
doados pola familia para o Conservatorio de Música de 
Ourense.

Fontes das imaxes: 
http://emurinn.is
http://escritorultramar.blogspot.com                  

http://es.cubafi esta.net 
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O Miserere de 
Eslava

Por Iván Manuel Casas Domínguez        
(4º GP)

Hilarión Eslava foi un estudoso e celoso 
defensor da musicoloxía, publicando unha 
inmensa obra que inclúe: La Lira Sacro 
Hispana e Museo Orgánico Español. A 
faceta que nos interesa neste artigo é a de 
compositor, chegando probablemente a un 
centenar de obras, das que queremos destacar o 
seu inmortal e imperecedoiro Miserere, que a 
pesar de ser duramente atacado no seu tempo 
superou todas as adversidades.

M
iguel Hilarión Eslava Elizondo, 
naceu en Navarra, concretamente 
na vila de Burlada un 21 de outubro 
do ano 1807 e os seus apelidos entre 

outros datos non poden esconder nin disimular a súa 
procedencia, xa que ás veces pénsase que Eslava era 
sevillano dada a súa íntima vinculación coa capital 
hispalense. A infancia de Hilarión Eslava transcorre 
en Beritorena, un casarío no que vivían seus pais en 
Burlada. Aos dez anos de idade trasládase a Pamplona, 
onde ingresa como cantor do Colexio de Infantes da 
Catedral, alí comeza os estudos musicais. Con tan só 
vinte anos toma posesión do seu cargo como Mestre 
de Capela do Burgo de Osma (Soria), entrando en 
contacto directo coas terras castelás, onde pasará 
a súa vida, se exceptuamos os doce anos que viviu 
en Sevilla. Eslava era navarro de orixe, castelán de 
adopción e indubidablemente sevillano de corazón. 
Eslava chega a Sevilla na primavera de 1832, toma 
posesión do maxisterio da capela catedralicia e comeza 
a traballar: a súa extensa formación musical, o seu 
espírito ambicioso, a facilidade para a composición 
e a súa enorme ilusión son as ferramentas coas que 

o novo mestre se propón presentar loita a unha das 
épocas máis aciagas e desgraciadas da historia musical 
de España.

Eslava era navarro de orixe, castelán 
de adopción e indubidablemente 

sevillano de corazón

Non esquezamos que a sangría das guerras 
continuadas dende comezos de século, a epidemia do 
cólera, a desamortización de Mendizábal provocan 
a ruína económica das capelas musicais en xeral e a 
imposibilidade práctica e real de seguir adiante cun 
maxisterio vocal e instrumental ata esa data bastante 
fl orecente. Entón, comezan os sucesivos plans de 
“reforma musical”, que consisten na supresión dos 
gastos, redución de instrumentistas e cantores, e 
ao mesmo tempo multiplicar considerablemente o 
labor cos nenos cantores (seises). Nesta realidade de 
limitación e escaseza de medios, o mestre de Burlada 
segue a destacar en varias facetas que evidencian e 
externalizan o seu cerne e a súa calidade como persoa, 
crego e músico, postas ó servizo de Sevilla e da súa 
Catedral.

Eslava como home hábil e programático soubo perfi lar 
unha capela musical proporcionada  e axeitada ás obras 
que quería executar, de feito o Miserere estreouno tan 
só con doce cantores e vinte e dous instrumentistas. 
Eslava como Mestre tivo unha solicitude continua 
polos nenos cantores, querendo encamiñalos polos 
vieiros da arte, formándoos musicalmente o mellor 
posible, proba diso foi a publicación do seu coñecido 
Método de Solfexo.
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Eslava como home hábil e 
programático soubo perfi lar unha 
capela musical proporcionada  e 

axeitada ás obras que quería executar

Eslava como estudoso e celoso defensor da musicoloxía 
publica en Madrid a súa inmensa obra; La Lira Sacro 
Hispana (colección de obras de música relixiosa española) 
e Museo Orgánico Español, e por último a faceta máis obvia 
e declarada de Eslava, a de compositor. Composicións 
que non se sabe o numero exacto, pero que puideron 
ser en torno ó centenar. Con todo, Eslava quedou para 
sempre inmortalizado e retratado musicalmente co seu 
Miserere, a súa obra inmortal e imperecedoira que resistiu 
todos os ataques e superou todas as adversidades.

O Miserere é ante todo unha partitura musical que 
Eslava mimou na súa composición, é a única obra súa 
que desempoou dous anos despois, para retocala e 
perfeccionala, para el supuxo un dobre alumeamento: 
no ano 1835 cando a compuxo por esixencia do Cabido 
Hispalense e despois en 1871, cando valéndose da súa 
infl uencia persoal e artística lle devolve vitalidade e 
prestixio. O Miserere por estraño que resulte, é algo máis 
ca unha soa partitura musical, pois para a cidade de Sevilla 
é fonte de arte e de espiritualidade, é o encontro do pobo 
sevillano coas súas propias esencias coa súa forma de sentir 
e de ser. É o testemuño da constancia do pobo sevillano 
na súa loita contra a adversidade, pois ninguén ignora 
que esta peza musical foi ameazada xa nos inicios da súa 
existencia pola famosa desamortización de Mendizábal, 
que levou a unha crise económico-artística considerable; 
máis tarde nos albores do século XX, coa promulgación 
do Código xurídico da música por parte do Papa Pío X 
atacando radicalmente o “operismo relixioso”, tan en boga 
naqueles intres, e fi nalmente a condenación implacable 
do Cardeal Pedro Segura, pero a pesar desta ringleira de 
atrancos, o Miserere sobreviviu. Hoxe o Miserere segue a 
ser o monumento vivo cargado de historia que o pobo 
sevillano desempoa e rescata do esquecemento cada 
ano interpretándoo na honra e memoria do seu Mestre 
Eslava. Con razón chámanlle ó Miserere de Eslava ó 
Miserere de Sevilla. Para esta cidade D. Hilarión Eslava é 
un músico especial e irrepetible e a súa obra o seu mellor 
tesouro musical.

O Miserere foi a súa obra 
inmortal e imperecedoira, que 

resistiu todos os ataques e 
superou todas as adversidades

Pero falemos do Miserere: esta peza nace debido a que 
unha das obrigas que asumiu Eslava ao tomar posesión 
da praza de Mestre de Capela en 1832, foi a de compor 
e estrear un Miserere distinto cada dous anos para á súa 
vez ser interpretado no Ofi cio de Tebras da Semana 
Santa na Catedral, por iso mesmo cumprindo con ese 
compromiso, Eslava compón o seu primeiro Miserere 
no ano 1833, na tonalidade de do menor para orquestra, 
coro e cinco voces solistas (tenor, contratenor, barítono/
baixo, e dous nenos tiples), pero non houbo éxito. Hai 
que agardar ó ano 1835 no que escribiu outro Miserere, 
tamén en do menor, tonalidade dominante dado o seu 
carácter penitencial, e que é a obra resultante que chegou 
ata nós despois de tantas vicisitudes e problemas.

O Miserere de Eslava de 1835, pois houbo algunha 
modifi cación no 1837, será a partitura que esperta 
controversia dende o momento da súa estrea ata 
a actualidade. Figuras como Felipe Pedrell, o P. 
Nemesio Otaño ou incluso Manuel de Falla emiten 
duras e severas críticas en contra da peza máis lograda 
de Eslava, porque é unha peza que soa máis a música 
profana que relixiosa, o cal non debe estrañarnos en 
absoluto; o ano en que se compón o Miserere (1835), 
é unha data clave na historia da lírica europea, en 
particular a italiana, en Europa iniciábase unha nova 
linguaxe musical marcada polo fervor expresivo do 
Romanticismo e Donizetti é un referente musical 
inevitable nos países latinos. As infl uencias que 
chegan de fóra das nosas fronteiras non deben de 
sorprendernos, pois entre os anos 1835-1853 Sevilla 
é unha das sés do mundo do imperio belcantista, as 
obras de Bellini, Rossini, Verdi ou Donizetti estréanse 
en Sevilla semanas despois de facelo en Italia ou París, 
así pois: por que estrañarse de que Eslava  compuxera 
a súa obra dentro dos parámetros estilísticos da época?

O salmo Miserere de Eslava 
ten carencias pero é unha obra 

belísima, alegre, chea de vida, máis 
italiana ca española; é, en resumo, 
o resultado dunha época, dunha 

estética, dunha arte propia

O Miserere si ten os seus defectos, pero quedan 
compensados e perdoados por a súa rica inventiva 
melódica, polas súas atrevidas e orixinais modulacións. 
O salmo Miserere de Eslava ten carencias pero é unha 
obra belísima, alegre, chea de vida, máis italiana ca 
española; é, en resumo, o resultado dunha época, dunha 
estética, dunha arte propia, a arte de Hilarión Eslava.
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Carl Maria von 
Weber 

Por Fátima Rodríguez Bernárdez (6º GP)

Este artigo trata do compositor romántico 
Carl Maria von Weber (1786-1826), 
un compositor relevante no repertorio 
clarinetístico como noutros campos.

W
eber tivo moitos cargos importantes 
como director de orquestra, director 
de ópera sendo nomeado neste 
campo, mestre vitalicio. As súas obras 

representáronse principalmente en Viena, aínda que a 
súa última ópera foi representada e estreada en Londres 
(Covent Garden = Oberón). Weber morre ao caer enfermo 
de tuberculose e Wagner ocúpase das súas exequias 
solemnes (1844). Weber foi o precursor de Wagner.

Weber tivo moitos cargos 
importantes como director de 
orquestra, director de ópera

A Carl Maria von Weber podemos agrupalo no 
Romanticismo temperán. Esta época caracterízase 
por unha manifestación alemá marcada pola súa 
literatura, os temas que trata son de interese polo 
sobrenatural, a expresividade de sentimentos así 
como temas apaixonados: amor, morte, desengano, 
reflectindo os sentimentos que ten o ser humano 
no seu interior.

Respecto ao estilo desta época a súa melodía é 
apaixonada e intensa, non tan cadrada e regular 
como no período anterior clásico; o seu ritmo 
é máis amplo e libre, emprega o rubato (ritmo 
non axustado o compás). Ten un gusto polo 
virtuosismo, dinámicas moi marcadas, contraste, 
etc. Realmente o Romanticismo esconde unha 
historia detrás, evoca sentimento puro, con moita 
expresividade; conta con cambios de tonalidade, 
xa que as harmonías tamén se enriquecen e 
multiplícase a orquestra, sendo, a orquestra 
romántica máis ampla.

A obra de Weber desenvolveuse na súa total 
amplitude en 1820, recolle nela, moitos xéneros 
musicais da época, pero a súa importancia 
histórica reside nas óperas como O cazador furtivo 
(1821), que tivo unha gran influenza nos seus 
contemporáneos e deuse un paso decisivo na 
ópera romántica.

Unha das principais obras de 
Weber foi a ópera O cazador 

furtivo (Der Freischütz)

Na música de cámara debutou principalmente 
con obras pianísticas. Pero centrarémonos 
nos concertos de clarinete que foron escritos 
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principalmente para virtuosos. Weber compuxo 
dous concertos para clarinete e orquestra, un 
concertino e un gran dúo concertante para 
clarinete e piano.

O concerto n.2, op.74 en Mib M consta de tres 
movementos: Allegro; Andante con moto e Alla 
Polacca. O primeiro movemento presenta unha 
gran introdución da orquestra facendo o recorrido 
que despois fará o intérprete solista, que comezará 
cun fa sobreagudo e de seguido introduce un fa 
dúas oitavas por debaixo, uns saltos propios 
deste concerto e do virtuosismo que quere 
transmitir Weber. O segundo movemento aparece 
contrastado grazas á tonalidade de sol menor, 
un movemento lento que reflexa a tinguidura 
operística, xa que ten un diálogo de aria e recitativo, 
non coas mesmas características da ópera, pero 
con moitas semellanzas, neste movemento todo 
é moi lírico dando unha cor pura do clarinete. 
Weber consegue contrastes neste movemento 
porque xoga coas tonalidades entre maior e menor, 
dando moita expresividade, con cor, contrastes e 
liberdade. O terceiro movemento en Mib M é unha 
representación moi clara da técnica do intérprete. 
A Polacca como baile, é unha danza lenta pero os 
intérpretes optan por unha velocidade moi vivaz 
e rápida Weber emprega saltos bastante grandes 
para adornar a melodía do clarinete. A melodía de 
Weber emprega unha serie de acordes diminuídos 
para enviar a obra en Re M. Sen embargo, i sto é 
de pouca duración xa que o traballo vólvese a Fa 
M coa melodía orixinal, que se declarou de novo 
con elementos de Fa# M. A obra remata cunha das 
máis brillantes pasaxes virtuosas no repertorio de 
clarinete marca “brillante”. É un fi nal apropiado 
para unha das maiores obras de Weber.

Weber compuxo dous concertos 
para clarinete e orquestra, 

un concertino e un gran dúo 
concertante para clarinete e 

piano

Giuseppe Verdi
Por Jana Sevilla Martín (6º GP)

Durante o ano 2013 celebrouse o bicentenario 
do nacemento dun dos máis célebres 
compositores do romanticismo italiano:   
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi naceu o 10 
de outubro de 1813 en Le Roncole, localidade 
do norte de Italia próxima a Parma, entón 
pertencente a Francia. Iniciou a súa educación 
musical no seu pobo natal chegando a ser 
organista da igrexa do seu pobo. En 1832 intentou 
continuar os seus estudos no conservatorio de 
Milán pero foi rexeitado pola súa idade e por 
“non mostrar especiais aptitudes para a música”, 
polo que continuou estudando como discípulo 
do compositor Vicenzo Lavigna. En 1833 
volve a Busseto como director da Sociedade 
Filharmónica. 

Verdi é un compositor coñecido 
especialmente pola súa 
produción operística

Verdi é un compositor coñecido especialmente 
pola súa produción operística. As súas primeiras 
óperas son Oberto, coa que obtén relativo éxito, 
Un giorno di regno, cuxo fracaso coincide coa norte 
da súa primeira esposa e dos seus dous fillos. 
Estes feitos producen en Verdi un forte desexo 
de abandonar a súa carreira compositiva, pero o 
empresario Merelli convéncelle de que estree unha 
ópera de carácter bíblico, Nabucco, que consagrará 
a carreira de Verdi. O coro dos escravos hebreos 
“Va pensiero” de Nabucco, convértese no himno 
revolucionario dos partidarios do “Risorgimento” 
italiano. Con Ernani afianzou a súa carreira, e tal 
foi o seu éxito que os patriotas na Italia ocupada 
polos austríacos comezaron a utilizar o seu apelido 
como siglas de “Vittorio Emanuele Re d’Italia”. 
Dende entón Verdi adoptou a causa do chamado 
“Risorgimento” e escribiu óperas con transfondo 
patriótico que instaban á reunificación de Italia, 
como Atila, Alzira o Il corsaro.

Fontes das imaxes: 
http://viento-madera.blogspot.com
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A partires da década de 1850, Verdi comeza a 
dar un maior peso nas súas obras aos aspectos 
psicolóxicos dos seus personaxes. A esta etapa 
corresponden obras como a súa coñecida 
triloxía popular ou romántica formada por 
Rigoletto, baseada nun drama de Victor Hugo; Il 
Trovatore, adaptación da obra de Antonio García 
Gutiérrez, e La Traviata, inspirada na narración 
de Alexandre Dumas fillo.

Nos anos 60, Verdi era un compositor recoñecido 
en todo o mundo. Nesta época compuxo a 
adaptación da novela do Duque de Rivas La 
forza del destino, e Don Carlo, sobre unha traxedia 
de Schiller. Na súa última etapa Verdi compón 
a ópera Aida, o monumental Réquiem en honor 
ao poeta Manzoni e a súas dúas últimas óperas 
baseadas en temas de Shakespeare, Otello y 
Falstaff.

Verdi morre no Grand Hotel de Milán o 27 de 
xaneiro de 1901.

Fontes de información: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi

http://www.histomusica.com/libros/hitos.php?capitulo=38

http://www.liricacomplutense.com/PROGRAMAS/brindis_verdi.pdf

ALIER, Roger (2001). Guía universal de la ópera: (II) de Mussorgski a Zandoni. Barcelona: Ediciones Robinbook.

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Emilio; GRAU VEGARA, Francisco; PÉREZ SÁNCHEZ, Marta; SOLER TEJERO, Vicente 
( 2005). La enciclopedia del estudiante: tomo 20 Música. Madrid: Santillana
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As TIC e a 
Música

Por Pablo Vázquez Fernández (6º GP)

Nos últimos anos, e debido a melloras no 
campo tecnolóxico, cada vez máis aparellos ou 
programas software relacionados coa música 
aparecen ou son inventados. 

S
e botamos unha ollada no pasado, ao que 
podería haber nunha aula de música tanto do 
propio Conservatorio coma a que podería ter 
un Instituto ou Escola, o material que tería 

sería: pupitres, cadeiras, un taboleiro no que resolver 
exercicios, algún que outro instrumento musical coma 
xilófonos, tambores e demais derivados da percusión, 
ou a famosa frauta de pico que cada alumno debía 
mercar pola súa conta. Polo tanto, presenza de aparellos 
electrónicos pouca ou nula. 

Co avance do tempo e grazas a invención de 
novos instrumentos didácticos, estas aulas fóronos 
incorporando, estamos a falar de: reprodutor de música 
casete e posteriormente CD e teclado electrónico.  
Pouco a pouco, a tecnoloxía apodérase das clases.

Finalmente, as últimas incorporacións, en canto a 
aparellos electrónicos que existan actualmente, que 
poderían facer as aulas de música serían: un proxector, 
un ordenador ou un taboleiro dixital para mellorar as 
as clases e facer que os alumnos teñan unha actitude 
máis participativa. E é xusto neste apartado onde 
podemos facer un maior fi ncapé.

Xa sabemos que o profesorado ten certa infl uencia 
e control sobre as súas clases, polo que este será  
determinante á hora de incluír novas prácticas na aula. 
Porén, este debe contar co apoio do centro xunto co 
do goberno para optar a determinadas subvencións 
coas que poder dotar a súa clase dos mellores materiais 
posibles.  

Ao contar cun PC, no caso de telo, pode servirse 
de determinado software específi co musical como: 
Mussescore  ou Finale, para a edición de partituras, 

Audacity para a gravación de sons, Hydrogen  para a 
creación de acompañamentos rítmicos ou Band in a 
Box  para a creación de acompañamentos melódicos. 
Se ademais dispoñemos de Internet na aula de música, 
podemos ver contidos musicais mediante Youtube ou 
Vimeo, podemos crear unha Wiki cos exercicios da 
materia, de Blogger ou Wix para a creación da propia 
web da asignatura, ou mesmo de traballos en liña 
con Calameo ou Issuu. Tamén mediante Notefl ight ou 
IMSLP podemos crear ou buscar partituras en liña 
respectivamente.

Tendo en conta estes contidos, pódese mellorar 
considerablemente a forma en que os profesores 
imparten as súas clases e os alumnos as reciben, xa 
que estes últimos están cada vez máis próximos e/ou 
infl uenciados pola s novas tecnoloxías.
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Historias da 
miña historia

Por Mª Amelia Alonso Iglesias (4º GP)

G
ustaríame poder comenzar esta alocución 
dicindo que nacín no seo dunha familia de 
músicos, pero creo que sería francamente 
faltar á verdade. O certo é que meu avo foi 

bombardino primeiro na banda municipal de Ourense alá 
polos anos 40 e seu fi llo, meu pai, seguiu seus pasos non 
como compoñente da banda pero si como persoa dedicada 
e entregada á música. Aínda hoxe, gracias a Dios ou a quen 
queira que sexa que se lle teña que agradecer isto, é quen de 
vivir daquelo que os eruditos chaman a nobre arte. 

Para continuar con esta historia basta dicir que son unha 
muller que naceu no século pasado e que me atopo, como 
se dunha adolescente calquera se tratara facendo terceiro 
curso de grao profesional na especialidade de canto. Xa 
cando era pequeniña apuntaba maneiras, dicían meus 
pais... claro que... que podería dicir un pai dun fi llo, senon 
falar das súas bondades e excelencias. 

Pois ben... con estes antecedentes poderanse imaxinar como 
foi a miña infancia. Crieime entre clases particulares de 
música que meu pai impartía a todo aquel que se acercaba 
pola porta dicindo que quería ser músico... que quería tocar 
un instrumento. Eso sí... pola insigne cantidade de cero mil 
cero cientas. Eso si que era amor á arte!!! 

Como ía dicindo, medrei entre  corcheas, blancas, negras, 
fusas e semifusas. Recordo como miraba abraiada para 
aqueles neniños que meu pai adestraba na arte de medir. 
Como poden medir e ao mesmo tempo recoñecer as 
notas!!!...e cantalas!!! Asombroso!!! O meu asombro foi 
in crescendo cando me enterei que unha nota en segunda 
línea non era sempre un sol... increíble!!!

Xa cando adolescente ou máis ben... preadolescente, 
amenizaba as pequenas reunións familiares con tonadas 
propias da época axudada da miña inseparable guitarra que 
a día de hoxe aínda conservo. Esto como vostedes poderán 
adiviñar, facía a ledicia de quen escoitaba e naturalmente 
de quen cantaba, non polo ben que o puidera facer, creo, 
senon máis ben porque non daban crédito a que aquela 
mingurrias puidese tocar en cantar ao mesmo tempo se 
non levantaba máis dun palmo do chan. 

Na actualidade, como principiaba este pequeno relato, 
atópome estudando nesta bendita institución chamada 
Conservatorio Profesional de Ourense. Digo bendita 
porque a moitos niveles estame a ofrecer, ademais da 
oportunidade de aprender a cantar, a posibilidade de poder 
interpretar, con maior ou menor fortuna, obras que... “ni en 
mis mejores sueños” imaxinei poder facer.

O meu futuro dentro deste mundo de símbolos no que só 
algúns, a meu xuízo privilexiados, saben interpretar, e que 
agora se me antoxa aprender a min tamén, está escrito, ten 
fecha de caducidade.  Pero unha cousa é certa... mentres 
estou percorrendo o camiño que quizás me leve a ningún 
lugar non podo máis que dar as gracias a todos aqueles que 
coa súa xenerosidade me abriron as portas desta academia, 
templo de claves, síncopas e silencios. Nin de lonxe 
podería imaxinar que isto ía a ser así... así de fantástico, 
naturalmente. 

E para rematar unha frase de alguén que creo que todos 
coñecemos e que resume á perfección a idea que eu teño da 
música...“Penso que unha vida dedicada á música é unha 
vida fermosamente empregada, e é a iso ao que dediquei a 
miña” (Luciano Pavarotti, 1935-2007).

Que é para min a 
música?

Por Rebeca Troitiña Durán (1º GP)

P
ara min é un medio por onde se expresan 
os sentimentos que non se poden dicir con 
palabras. Ao fundir os dedos nas teclas do 
piano ou simplemente ao rozar as cordas 

dun violín mentres se desliza o arco, e escoitar o 
son que sae, é especial. Saber que podes crear unha 
melodía na que expreses os teus pensamentos é algo 
único. E que unha canción poida describir o que 
sentes nese momento e que te acompañe nos malos 
momentos, é algo máxico. 

Porque coa música non precisas boca para dicir o 
que sentes, senon oídos e un corazón para escoitar e 
sentir a música dentro de ti. Iso é a música realmente 
para min. 

(Texto orixinal escrito en castelán. Tradución do 
equipo de coordinación)
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XINGRAS OU 
SORCHAS?

Por Xian Vázquez Fernández (6º GP)

Ola queridos lectores da revista do CMUS: 
Que é isto? Sabédelo? A súa tradución é: 
Tocas ou calas? É o afamado Barallete dos 
músicos, unha xerga falada na provincia de 
Ourense moi común a mediados do século XX 
nas bandas de música populares.

C
antos de vós falades ou sabedes algo do 
barallete? Sería moi interesante saber 
cantos dos alumnos do conservatorio 
falan ou saben algo do barallete, igual nos 

sorprenderíamos cos resultados.

Que é o Barallete? O barallete é unha xerga 
propia que falaban os músicos das bandas da 
provincia de Ourense a mediados do século XX. 
Tamén mencionar que nesta provincia había outras 
xergas de ofi cios ambulantes coma a dos afi adores e 
os paraugueiros.

Que función tiña o Barallete? O barallete dos 
músicos ou “xingros” naceu por parte dos músicos que 
antigamente actuaban varios días nunha localidade 
á que acudían a pé ou en burro, sendo as viaxes 
que realizaban moi longas, con moitas historias e 
anécdotas que contar dos camiños que percorrían.

Tamén tiña a función de mecanismo de defensa ante 
o público e a xente de comisión de festas formando 
así unha linguaxe propia. Así, por exemplo, podían 
falar dos “maraos” (a xente da comisión), preguntar 
cousas coma se lles pagaran, se as consumicións 
eran gratis, o que viña sendo unha conversa sen que 
ninguén os entendera.

Eu e o Barallete: Eu como músico nado nesta 
provincia comecei a tocar na banda da miña localidade 
“La Lira de Ribadavia”, isto veu sendo no ano 2008.   
Teño que dicir que na miña banda abundaba a fala 
do barallete xa dende a miña entrada. Toda expresión 
deste era de forma oral e este transmitíase de músico 

a músico. Eu persoalmente co paso do tempo fun 
incorporando máis e máis vocabulario a este tipo 
de xerga, sobre todo coa convivencia dos músicos de 
máis idade, xa que eran os que frecuentaban máis a 
súa utilización.

A situación actual: Neste apartado dende o meu 
punto de vista podería dicir que está nunha situación 
complicada e de perda, xa que non se transmite a 
todos os músicos porque é algo complicado, pero si  
sei da súa utilización na miña banda, sobre todo nas 
festas populares do verán. Abunda entre os membros 
da banda ao igual que entre os músicos compañeiros 
noutras situacións xa que desta maneira a xente non 
se decata do que estamos a falar. Para aquela xente 
curiosa que queira coñecer moito máis vocabulario 
e outras cousas relacionadas co barallete cabe 
mencionar publicacións como a de Carlos Diéguez 
ou a de Luis Fernández Guitian.

Aquí vos deixo algún exemplo de frases 
coa súa tradución: 

Sorcha turuta e vai 
xornar 
(cala trompeta e vai durmir)

Olvidaches as 
alupantas para 
alupar 
(esqueciches as gafas para ver)

Ahí vai un 
anxiar 

(aí vai un mexar)
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ESTRELLA (DE) 
GALICIA.
A DAMA.

Por Sara Fernández Álvarez (5º GP)

I
maxinamos que moi pouca xente contaría 
atopar un artigo sobre a gaita nesta revista. 
Moitos pensan ¿a gaita?  Con tres liñas temos 
máis que sufi ciente... ou mesmo con ningunha, 

porque todos sabemos que unha alta porcentaxe de 
persoas vivirían máis tranquilas e máis a gusto sen os 
``ruídos´´ que ocasionamos.

A verdade é que temos unha vida difi cultosa alá 
arriba, nunha pequena aula do cuarto andar da 
que non saímos practicamente. ¿Saír? É toda unha 
aventura, peor ca unha viaxe a Marte. Quizais sexa 
un longo percorrido o dos marcianos que vimos de 
Marte para chegar a un conservatorio.

Non nos miran como ao resto, somos os bechos verdes 
con antenas que se moven por aí. Non atentamos 
contra a integridade física de ninguén, aínda que 
moitos seica precisan da consulta dun otorrino tras 
escoitar a nosa ``música´´. Só tratamos de facer un 
favor, e ensinar a nosa tradición, ou polo menos, 
tentar aprendela.

Ten moita máis historia da que se pode imaxinar 
calquera persoa. Merece un respecto. Foi e é levada 

por milleiros de persoas con grande agarimo no seu 
corazón. Só hai que pensar nos miles de emigrantes 
que naquel tempo marcharon e que darían o imposible 
por escoitar unhas notas que lles achegasen o cheiro 
das terras que con tanta dor e amargura deixaron.

A gaita serviu de tema literario aló polo 
prerrexurdimento para autores como Xoán Manuel 
Pintos, e os gaiteiros para Rosalía de Castro e moitos 
outros. Para ler... Parece que xa non estorba tanto, 
non? Gaita é cultura, que ninguén se engane. Está 
claro que para gustos existen as diversas cores e 
para os oídos os diferentes instrumentos. Só temos 
que aprender a escoitar, esquecer os prexuízos que 
sabemos que na maioría dos casos non nos levan 
a ningún porto, hai que empezar a pensar, sacar 
conclusións e SABER.

Ninguén pretende con isto que vos guste este 
instrumento. Quizais con que se refl exione... Sexa 
sufi ciente, e este pequeno escrito teña razón de ser.

Fontes das imaxes: 
Imaxe 1: Lámina extraída das Cantigas de Santa María

Imaxe 2: Cadro de Joaquín Sorolla. El gaitero gallego
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Marcos Díaz. 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757). 
13 Sonatas en 
transcrición para 
guitarra.

Recomendamos este disco do guitarrista Marcos Díaz, 
recentemente editado polo selo discográfi co de Opera Tres, 
que contén unha selección de sonatas de Domenico Scarlatti 
transcritas para guitarra. En palabras de Gerardo Acuña 
as maravillosas sonatas para clave de Scarlatti foron unha 
motivación constante entre os intérpretes da guitarra, o que 
os levou a transcribir unha grande cantidade delas para o 
seu instrumento. Quizais foi Andrés Segovia o primeiro, pero 
os nomes de guitarristas famosos sucédense sen cesar dende 
a segunda metade do século XX ata a actualidade. Narciso 
Yepes, John Williams, Leo Brouwer, David Russell ou Manuel 
Barrueco, por mencionar só algúns dunha lista interminable, 
caeron no embruxo do compositor italiano. A esta lista 
selecta uniuse Marcos Díaz coa súa transcrición de dez 
sonatas das trece que conforman esta gravación. Conseguiu, 
por partida doble, como transcritor e como intérprete, que 
a música do compositor italiano fl úa novamente, sen esforzo 
e con naturalidade, polas seis cordas que se enlazan en 
harmonía coas súas mans, coma unha homenaxe ao insigne 
mestre: Il Signore 
D o m e n i c o 
Scarlatti. O 
musicólogo Javier 
Suárez-Pajares  
explicaba nunha 
crítica ao disco en 
Diverdi que este 
disco responde á 
ilusión de facer 
sonar na guitarra 
unha música 
universal izada 
por pianistas de 
todos os tempos 
e á sa obsesión 
de Marcos Díaz 
pola música de 
Scarlatti. 

O CD xa está 
dispoñible na 
tenda de discos de Peggy Records en Samuel Eiján, 9 – 
Ourense. Ou nas páxinas de internet:http://www.operatres.
com , http://www.casaluthier.com , http://www.diverdi.com 

Musicalízate: RECOMENDACIÓNS DE 
MARIO VARELA CRESPO

Paganini
Reparto: Antonio Theba, Dagmar 
Koller, Johannes Heesters,         
Peter Kraus, Teresa Stratas
Director de orquesta: Wolfgang Ebert
Selo discográfi co: Arthaus Musik
Gravación: Unitel Classica

Esta é a opereta que mostra, por así dicilo, a vida do 
violinista Paganini. Antonio Theba fai de Paganini 
extraordinariamente. Tamén, Teresa Stratas, mete a súa pel 
no seu personaxe e fai unha actuación excelente.

Giselle

Reparto: Ana Laguna, Luc Bouy, 
Yvan Azuley, Vanessa McIntosh
Director de orquesta: Richard 
Boyngue
Selo discográfi co: Arthaus Musik
Gravación: Drama 

Este ballet é unha versión contemporánea do coreógrafo 
sueco Mats Ek. Ek, neste ballet, cambia moitas cousas, 
aínda que respecta os pasos de baile. Por exemplo, Giselle, a 
protagonista, en vez de morrer é ingresada nun manicomio 
coas willis. Albercht, na escena fi nal, arrepíntese de facerlle 
iso a Giselle, pero dunha forma moi curiosa.

Die Meistersinger von 
Nürnberg

Reparto: Bernd Weikl, Graham 
Clark, Hermann Prey, Mari Anne 
Haeggander, Siegfried Jerusalem 
Director de orquestra: Horst 
Stein  Selo discográfi co: Deustche 
Gravación: Unitel Classica

Nesta ópera, o director de orquestra, Horn Stain, sabe 
entaboar moi ben a música co canto. Os cantantes o fan 
excelentemente. Esta gravación da ópera de Wagner, é unha 
das mellores.
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RÉQUIEM 
POR DOUS 

COMPOSITORES 
DO SÉCULO XX

Por Pablo Doval Golmar               
(Profesor de Tuba)

O
s pasados meses de outubro e novembro 
de 2012 quedarán nas efemérides coma 
uns meses de loito para a historia da 
música. 

O 5 de novembro falecía Elliott Carter en New York 
aos 103 anos e aínda en activo. O gran compositor 
da vangarda estadounidense foi gañador, entre 
outros premios, de dous Pulitzer. Carter naceu o 11 
de decembro de 1908, descubriu a música clásica 
de mans do seu profesor e mentor Charles Ives, 
estudando logo en Harvard con Walter Piston e 
en París con Nadia Boulanger (tamén mestra de 
Aaron Copland e Leonard Bernstein, entre outros). 
Compuxo máis dun centenar e medio de obras onde 
destaca a súa Sinfonía número 1, a ópera What 
Next? ou os seus fantásticos cuartetos para corda. 
Falando da súa obra o propio Carter dixo nunha 
entrevista que “é música que pide ser escoitada con 
gran atención e non é música que xera un efecto 
teatral senón que asume que o oínte está poñendo 
atención aos seus sons e tratando de darlles algo de 
lóxica”. 

Compositores como Igor Stravinski sentían unha 
grande admiración por el; Aaron Copland dixo 
que era un dos artistas máis eminentes en tódolos 
sectores de creación; e a súa editorial e casa de música, 
Boosey & Hawkes,  alegou que a intensa gama e 
diversidade da súa música tiveron e seguirán tendo 
unha extraordinaria infl uencia sobre innumerables 
compositores e intérpretes de todo o mundo.

Por outra banda,  o 27 de outubro, despois de pasar 
case que toda a súa madurez  afi ncado en Marino 
(Italia) falecía en Dresde aos 86 anos Hans Werner  
Henze, quizais o músico alemán mais loado da 
segunda metade do século XX. Henze naceu en 1923 
en Gütersloh (Wetsfalia) e déixanos máis de 130 
obras, entre elas 30 óperas, 10 sinfonías, 11 ballets, 
aparte de obras de cámara, oratorios e un Réquiem, 
pezas que son interpretadas asiduamente por todo 
o mundo. A editorial Schott sinalaba na súa páxina 
web que a singularidade da súa obra é a unidade entre 
a beleza atemporal e o compromiso contemporáneo. 
En España era un descoñecido xa que o franquismo 
prohibiu interpretar as súas composicións, quizais 
pola súa achega política ao comunismo e a súa 
homosexualidade. Nunha estrea en 2007 díxolles 
burlonamente aos periodistas “estanme descubrindo 
vostedes cun certo retraso”. De feito el sempre foi 
un namorado de España e da súa arte xa que de 
feito cinco dos seus traballos teñen textos de autores 
españois, entre eles Lope de Vega ou Federico Garcia 
Lorca, e a súa primeira ópera baséase no Retablo de 
las Maravillas de Miguel de Cervantes.
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Unhas verbas de 
gratitude

Por Purifi cación Iglesias              
(Profesora de piano e Vicedirectora         
do CMUS Profesional de Ourense)

U
n ano máis  o  Conser vator io 
Profes ional  de Música  de 
O urense remata o curso 
académico. Cun amplo abano de 

act iv idades  e  concer tos , f ixemos par t íc ipe 
a  toda a  comunidade educat iva .

Esta  revis ta  forma par te  do trabal lo  anual 
e  por  terceiro ano consecut ivo ve  a  luz. 
Vaia  a  miña pr imeira  mención para  os  que 
a  f ixeron posible, en especia l  para  Dona 
Lorena López Cobas .  Nela  dase  sa ída 
ás  inquedanzas  de todos os  membros 
da comunidade educat iva  que, dalgunha 
maneira , amamos as  ar tes  e  buscamos a 
t ravés  delas  a  expres ión do noso sent ir 
máis  fondo.

Houbo unha morea de act iv idades  que 
recol leron a  forza expres iva  dos  nosos 
a lumnos/as  e  o  t rabal lo  docente.

Froito diso son as numerosas actividades   que 
ao longo do curso se  levaron a  cabo (semana 
de santa  Ic ía , semana do Nadal , semana 
das  Letras  Galegas , Curs iño Preparator io, 
Intercambios , Cursos  de interpretación,  
concer tos  dos  depar tamentos , de ar t i s tas 
invi tados,  Lipdub. . . . ) .  Recol leron o sent ir 
dos  nosos  rapaces  que amosaban o seu 
desexo de poder  ser  coñecidos  máis  a ló  das 
paredes  do  conser vator io. Tratouse as í  de 
que poidesen dar  a  coñecer  o  seu ta lento 
e  disc ipl ina nas  múlt iples  actuacións que 
f ixeron. Dende a  V icedirección do centro 
tentei  dar  sa ída a  estas  inquedanzas .

Aproveito para  deixar  constancia  tamén 
de que todo is to non ser ía  posible  s in a 
colaboración inest imable  de todos aqueles 
compañeiros  que est iveron dispostos  e 

puxeron todo da súa par te  para  que todo 
este  t rabal lo  chegase  a  bo por to. Neste 
senso a  miña segunda mención é  para  a 
labor  rea l izada por  Don Gustavo  Barcia  ao 
frente  da Orquestra  de Grao  Profes ional 
e  as  súas  actuacións, especia lmente no 
Conser vator io de León, no Concer to 
sol idadar io de Mans Unidas  no Auditor io 
Municipal , na Entrega de Premios  do 
V Cer tame Literar io  e  na Xuntanza de 
Coros. Fel ic i tar  aos  seus  compoñentes   e 
agradecer  a  colaboración des interesada ao 
longo do curso dos  a lumnos Miguel  G. Sáez 
(piano) , Sara  Fernández (piano)  e  Andrés 
Bernárdez (percusión) .

Vaia  o  meu recoñecemento terceiro para 
Dona Mila  polo seu trabal lo  f ronte  ao Coro 
de Grao Profes ional  e  as  súas  actuacións 
na Xuntanza de Coros  que acol leu este 
ano o noso Conser vator io e  na Entrega de 
Premios do Cer tame Literar io ; ademáis  de 
agradecer  a  súa inic iat iva  de dar  forma ao 
Coro Infant i l  e  a  súa especia l  par t ic ipación 
no 150 aniversar io  de Cantares  Galegos 
de Rosal ía  de Castro en Santiago de 
Composte la , as í  como a  dispoñibi l idade 
que amosa  sempre.

A miña  mención tamén para  Dona Rosa de 
la  Vega (directora  da Orquestra  de corda 
Infant i l )  en recoñecemento da súa tarefa 
de coordinación do trabal lo  duns nenos 
que están nunha idade tan temperá.

D urante este  curso levaronse a  cabo var ios 
Concer tos  de Intercambio con outros 
centros  (Cmus V igo, Cmus Pontevedra, 
Conser vator io León. . . ) .  Para  o correcto 
desenvolvemento deles  foi  preciso a 
impl icación de dist intas  persoas , estou 
pensando na  axuda inest imable  de  Don 
Dar ío González  (o profesor  de Percusión) 
e  no persoal  de Conser xer ía .

Destacar especialmente o alto nivel 
musical que amosaron os alumnos/as que 
participaron como Solistas e en pequenos 
grupos de Conxunto e Música de  Cámara 
no Intercambio co Cmus Vigo e felicitalos a 
todos eles pola súa actuación. Tamén destacar 
o esforzo que fixeron os alumnos/as do centro 
que colaboraron coa Orquestra Sinfónica do 
Conservatorio de Santiago no concerto que 
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ofreceron no noso centro recentemente.

Este  ano tamén se  f ixo unha nova act iv idade 
que t ivo moi  boa acol l ida no centro: o 
Lipdub e  que mobi l izou a  unha inxente 
cant idade de persoal . Grazas  Dona Mar ía 
García , Mar isol  Mendive, Dona Belén 
Ferre iro e  Don Marcos  M. Vázquez por 
facelo posible.

Grazas  tamén ao depar tamento de Canto 
pola  súa par t ic ipación en representación 
do centro na I  Gala  Lír ica  organizada 
por  Amigos da Ópera de Santiago de 
Composte la  e  que convoca a  todos os 
conser vator ios  da comunidade galega, 
ao Equipo de Dinamización Lingüíst ica , 
en especia l  a  Dona Belén Ferre iro por 
promocionar  dun xei to especia l  e  a  t ravés 
de numerosas  act iv idades  a  nosa l ingua 
e  a  nosa cultura , aos  profesores  (Don 
Pablo Doval , Don Antonio Caneda, Don 
Iván Barro e  Don Emil io  J. Vázquez) 
que des interesadamente se  desplazaron 
aos  colexios  de educación pr imar ia  para 
promocionar  os  instrumentos  e, a  todos/
as  os  que colaboraron no desenvolvemento 
do V Curs iño Preparator io  e  Concer to 
de Presentación de intrumentos  para  a 
promoción do centro, en especia l  á  autora 
do conto musica l  Dona Amalia  Moreiras  e 
á  narradora Dona Jul ia  Q uintas .

A todos o meu a lento para  continuar  a 
t rabal lar  na mesma dinámica e  que sexamos 
capaces  de transmit i r  aos  nosos  a lumnos/
as  a índa se  cabe maior  i lus ión a  pesar  dos 
tempos tan di f íc i les  que está  a  sopor tar  a 
nosa cultura  e  concretamente a  nosa ar te. 
Non nos esquezamos que de nós  depende 
a  formación  dos  futuros  músicos , e  non 
só os  coñecementos  musicais  que como 
mestres  temos a  obr iga de transmit i r, senón 
tamén os  va lores  ét icos  que como persoas 
debemos legar  e  o  empeño e   a  paixón coa 
que nos mesmos v ivamos a  música .

 
  

Exposicións na 
nosa biblioteca

O curso académico 2013-14 permitiunos realizar 
varias exposicións na biblioteca do noso centro. 
No mes de novembro inauguramos a exposición 
“Verdi e Wagner: dúas vidas paralelas e dispares”, 
realizada polos alumnos e alumnas do itinerario de 
Musicoloxía. 

No mes de decembro expuxéronse as postais de 
Nadal realizadas polo alumnado de Grao Elemental 
que quixo participar no concurso. 

No mes de marzo inaugurouse unha exposición de 
instrumentos medievais recreados polos alumnos 
e alumnas de 4º de Grao Profesional con materiais 
reciclados 



C
er

ta
m

e 
lit

er
ar

io
 2

01
3

44

Julia Ammerman Yebra,    
1º Premio na categoría C

A VIBRACIÓN DAS IMAXES

Sempre lembraría as mans da 
súa nai frías, friísimas, xeadas. 
Pero suaves, precisas, enérxicas. 
Sabían sacar un son diferente. 

Era o seu son, pois só llo escoitara a ela. 
Ós tres anos dixéralle que lle ensinaría a 
tocar a frauta. Aprendeu cedo. Soaba 
suave, pero era un suave distinto ó 
tacto da súa nai. Unha suavidade que 
se proxectaba por cada recuncho 
dese enorme espazo, que o envolvía 
todo con asubíos...

Ós catro anos amosoulle o violón. 
Escoitáralle falar á súa mestra dun 
instrumento chamado violonchelo, 
aínda que ás veces dicía chelo. Pola 
súa contra a súa nai prefería chamalo 
violón, e iso a ela gustáballe. O son era 
grave e solemne, polo que o violón era 
un nome máis acaído. Ela disfrutaba 
xogando coas imaxes que lle producían 
as palabras e os sons xuntos.

O carillón foi todo un descubrimiento, 
eran como campaíñas que vibraban 
no ar. A ela vibráballe todo no ar, era 
capaz de palpar esas perturbacións 
que se xeran cando dous sons baten.

Ós cinco achou o oboe. Custoulle un 
pouco collerlle o gusto, pero ó final a 
súa man dereita acabou por aprecialo 
moito. A súa imaxe era unha liña densa 
de son, opaca, non volátil coma as 
frautas.

Ela, cando ía xogar ó parque, dicía que 
tocaba todos eses instrumentos, pero o 
resto de nenos non a crían. “Por que non 
nolos amosas?” Ela non entendía como 
lle podían pedir iso. Como ía traer os 
instrumentos? Non comprendía nada. 
Os instrumentos só os podía tocar alí, 
aínda que coas mans frías -igual que 
súa nai- nun lugar amplo onde os sons 
puidesen correr ó seu gusto.

Despois viñeron as chirimías e os orlos. 
“Vaia pamplinada de instrumentos, por 
que os tocas se xa están anticuados?” 
Seguían sen entendelo.

Ós sete comezou a tocar cos pés. 
Resultoulle doado, pois para ela non 
había tres pentagramas: había tres, 
catro cinco, seis voces...

Pero sen dúbida o que máis lle impactou 
foron as trompetas. Sentía o seu fulgor 
na cara, conseguían impregnar todo 
o seu corpo de vibracións máxicas. 
Sairían do ceo estes sons? As súas 
mans tremían cando as tocaba...
Tiña que recoñecer que a primeira 
vez a amedrentara, pero unha vez 
dominadas eran o máis grandioso que 
xamáis escoitara...

Ós oito anos comprendeuno. Un día, a 
súa nai, díxolle que podía tocar todos á 
vez. Sacou tódolos rexistros. De súpeto 
todas as voces dos instrumentos que 
aprendera por separado xuntáronse 
nun único canto...Era maxia...era 
quen de tocar frautas, violóns, pícolos, 
clarinetes, oboes, cornetas, carillóns, 
orlos, chirimías... todo á vez. Despois a 
súa nai aupouna. Ela non vía, pero foi 
palpando esa enorme estrutura. Eran 
tubos, enormes tubos, uns cara arriba 
e outros apuntando cara ela. Aínda 
máis fríos que as mans da súa nai.

Aínda sen velo, comprendeu que 
aprendera a tocar o instrumento máis 
grandioso de todos os que exintían.

Catro anos máis tarde, o colexio 
dos seus amigos do parque -que era 
diferente ó seu, ela ía a un especial- 
fixo unha excursión á Catedral,e ela 
tocou, todos por fin comprenderon o 
instrumento marabilloso do que ela 
falaba: cos ollos pechados, e as mans 
e os pés correndo polos teclados do 
órgano, ela era capaz de conseguir 
que as vibracións formasen imaxes de 
sensacións que son se vían. Sentíanse.
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Sabela Rodríguez Blanco, 1º 
premio na categoría B                    

RENACER

O día que descubrín o son do vento 
lembrareino toda a vida. Quen 
me diría a min que despois de 
dúas longas décadas, a miña 

fráxil memoria permitiríame aínda escoitar 
a fabulosa melodía que aquela tarde 
interpretou só para min a orquestra da 
natureza alá fóra: o vento asubiando, as follas 
repenicando, o golpe da chuvia marcando 
o compás, o son  da herba bambeante, o 
lánguido  silencio da soidade...

Miro cara atrás, e resúltame verdadeiramente 
difícil ter unha visión lineal clara dos feitos 
dunha vida. Os recordos veñen cando 
veñen. Son, imaxinei   eu sempre,  como 
pequenos barquiños na lagoa da memoria; 
os máis fortes e importantes mantéñense na 
superfi cie e continúan o traxecto, afundindo 
os irrelevantes e apoucados, co paso do 
tempo. Pois ben, na frota da miña nenez, a 
ledicia esténdese por todos os recunchos. 

Eu fun un neno normal, coma outro calquera, 
de estatura media, ventre de melón e 
pernas algo desproporcionadas, semellantes 
ás dunha avestruz. As ansias por coñecer 
enchíanme o corazón, e penso agora que 
foi esa, quizais , a razón pola cal, malia cotar 
con boas amizades, eu sempre gocei da 
soidade, esa soidade que dalgún xeito me 
ofrecía a oportunidade de abrir as cancelas 
da miña imaxinación, de chegar a ser libre. 
Había tanto por descubrir, pensaba eu, 
tanto por saber... que o tempo dunha vida 
semellaba ser curta. 

Claro que axiña me decatei de que eu 
era distinto. Parviño non son, e mentres 
os rapaces do meu arredor recitaban as 
cores con fluidez, este termo era para 
min  algo abstracto. Baleiro. Deste punto 
meu de peculiaridade, eu non entendía 
nada, porque non había nada que 
entender. As cousas eran así e sempre o 
foran. Punto.

O día da descuberta, andaba eu dándolle 
voltas a algunha desas ideas toleiranas miñas, 
cando me dei conta de que estaba perdido. 
Uns minutos antes o meu irmán Antón, que 
adoitaba acompañarme, dixérame :

         -Breixo, agarda un anaco que xa veño.                                      

 Chamárao unha voz feminina. Afastouse un 
pouco do meu lado. Pensei que sería a súa 
moza e que non desexaba que  escoitase 
a conversa. Pero eu fi xen caso omiso das 
súas palabras e continuei camiñando por 
aquel sendeiro de volta á casa que eu cría 
coñecer de memoria. Máis que camiñar, 
diría que me deixei levar sen opoñer ningún 
tipo de resistencia, coma se fose unha cortiza 
arrastrada pola corrente dun río. Ía absorto 
en min mesmo, nas miñas propias refl exións 
pasaxeiras, polo que non é nada difícil 
comprender  que rematase como rematei. 
A miña visión madura dos feitos veo agora 
claro.

De súpeto atopeime só, extraviado nun lugar 
descoñecido, o silencio crebou o meu corazón 
como se dun gran bloque de xeo se tratase. 
Estaba perdido, e axiña as bágoas e o impulso 
natural de chorar embargáronme.  Agora xa 
non podía escoitar a voz de Antón e tampouco 
sentir a súa man protectora colléndome a 
miña, que agora sentía desvalida.  Decateime 
do moito que a necesitaba para guiarme 
no camiño.  Mais non podía permanecer 
alí. Non. Desesperado, continuei o traxecto 
indescifrable na esperanza de atopar  a 
verea correcta. Non sei durante canto tempo 
camiñei: unha hora, tal vez máis. Ao fi nal 
estaba tan esgotado que optei por sentarme 
e chorar.  Chorei, entón, un pranto escuro e 
triste, tanto  como o pode ser o dun neno de 
seis anos que acaba de comprender o que 
realmente signifi ca ser cego. Cando xa non 
me quedaban bágoas nos ollos para seguir 
chorando, o canto melodioso e amable dun 
paxaro pousado nas pólas do carballo que 
me acubillaba, abriu o concerto. Despois 
foron entrando progresivamente os restantes  
membros da orquestra:

O vento asubiando, as follas repenicando, o 
golpe da chuvia marcando o compás, o son  
da herba bambeante, o lánguido  silencio da 
soidade...



C
er

ta
m

e 
lit

er
ar

io
 2

01
3

46

Alexandre Rodríguez 
Blanco, 2º premio na 

categoría B
VINTE ANOS DE SILENCIO

Rematou a guerra. O bando contrario 
vencera. Os cidadáns e as cidadás 
xa asumiran o seu futuro: escravitude 
e miseria. O reino que os invadira 

era o peor dos arredores. Aqueles bárbaros 
actuaban coa crueldade por diante, sen 
compaixón. Convocouse unha reunión para, 
segundo eles, anunciar as primeiras normas 
que habían rexer a vida de alí en diante. 

Unha vez na praza central, rodeada 
completamente por fortes gardiáns, o pobo, 
expectante,  limitouse a escoitar:

-Cidadáns e cidadás! –pronunciou o 
novo rei. Estou aquí para anunciarvos 
as medidas que habedes seguir a 
partir de hoxe. Medidas que serán 
cumpridas de xeito estrito, pois no 
caso contrario o transgresor será 
levado a unha sala de torturas que 
axiña estará rematada. Así, pois, 
escoitade:

 NORMA Nº 1: Só se poderá ter 
un fi llo por parella,  non quero 
riscos de revolución; polo tanto, 
serán asasinados todos os fi llos dos 
matrimonios, agás os primoxénitos.

 NORMA Nº 2: O contacto co exterior 
queda totalmente prohibido para 
todos os habitantes.

NORMA Nº 3: Haberá varios 
soldados diante de cada casa para 
controlar todos os movementos dos 
seus moradores.

POR ÚLTIMO, teño entendido que 
posuídes unha gran tradición 
musical. Todos os instrumentos 
serán destruídos, polo que queda 
prohibido terminantemente 
calquera tipo de relación coa 
música. A música distrae, e iso é o 

último que lle cómpre a este pobo, 
que debe traballar arreo para 
que chegue a ser unha civilización 
próspera, envexa de quen de nós 
soubere.

Sen máis, podedes marchar.

As persoas alí presentes, entre lamentos 
e bágoas de tristura, partiron cara ás súas 
casas, conmocionadas polo que viñan de 
escoitar. A idea de ter que matar algún dos 
seus fi llos era horrible, xamais imaxinable…

VINTE ANOS DESPOIS:
Todo foi cumprido como o rei ordenara. As 
xeracións actuais ignoraban por completo  
a existencia da música. Ben se encargaran 
diso os seus maiores. O reino mudara por 
completo. A orde, a responsabilidade e 
a disciplina mandaban  no territorio. Os 
látegos funcionaban arreo día e noite; así, 
a economía mellorara notablemente nos 
últimos tempos. Os cidadáns habituáranse a 
aquela forma de vida (en realidade, nos lles 
quedaba outra) e a garda sobre eles xa non 
era tan férrea. 

Porén, algo faltaba naquel poboado, algo 
fundamental, imprescindible…Tiñan unha 
vida da que non se podían queixar, unha vida 
que, algúns anos atrás, era impensable… 
Entón, que lle ocorría a aquel pobo que 
non gozaba de plenitude?  Pouco a pouco 
un decaemento cada vez máis intenso 
comezara a apoderarse das casas, das 
rúas, das xentes. Aqueles homes e aquelas 
mulleres sentían un baleiro que se agrandaba 
de xeito imparable no seu interior.

UN ANO MÁIS TARDE:
O último fora o mellor ano xamais lembrado 
no reino. As colleitas presentáranse 
espléndidas e todos gozaban de fartura 
nas súas casas e da satisfacción do seu rei. 
Tan abondosa viñera a recolección que 
mesmo tiveran que traballar nela un gran 
número de soldados e xente da corte, pois 
o pobo só non daba feito. A economía 
medrara longamente, mais, malia todo, 
a melancolía asomaba cada vez máis ás 
faces dos habitantes. E isto chegou a tal 
punto que se contabilizaron un bo número 
de suicidios.
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Estes tráxicos feitos dos seus súbditos 
preocuparon ao rei. Temía que deixasen de 
render no seu traballo; por iso, tras profundas 
refl exións, decidiu organizar unha gran festa 
para alentar o seu ánimo. Convocou a todo o 
pobo, igual que o primeiro día, mais desta vez 
a cousa era ben diferente. Non había gardas 
arredor da praza, nin tanta preocupación nos 
rostros da xente: non os podía castigar tras 
longos anos de duro esforzo e crecemento 
económico. Obviamente, o soberano non 
lles ía dicir a verdade dos seus pensamentos. 
Así que inventou que a festa era sinal de 
agradecemento por todas as melloras que se 
vían no poboado nos útimos tempos. 

Cando o público escoitou a nova da festa, 
sentiu que aquela era a maior ledicia vivida 
en moito tempo. A festa comezaría á mañá 
seguinte e duraría día e noite. 

COMEZA A FESTA.
Anciáns e anciás, pais e nais, mozos e mozas, 
nenos e nenas, todos unidos na mesma praza, 
divertíndose como nunca antes o fi xeran, rindo 
a escachar e comendo ata rebentar… O día 
xa non podía ir a mellor… Ou iso semellaba.

Mais a ledicia durou o que durou e axiña 
deron en sentir de novo aquel sentimento de 
baleiro imposible de encher que levara a máis 
de un a acabar coa súa vida. A xente parou 
de rir, de falar, de gozar… 

Á noite o cansazo apoderouse dos festeiros. E 
ía frío… Un dos habitantes máis novos colleu 
dous paus e chocounos un contra outro 
repetidas veces co propósito de facer algo 
de lume para se quentaren. Cando por fi n o 
logrou, ergueu a vista e decatouse de que 
todo o pobo o miraba. Non sabían o que, 
pero algo había naqueles rítmicos golpes 
que os engaiolaba. Fixéronlle acenos para 
que seguise, e o rapaz asentiu e continuou. 
Nisto, unha moza agarrou dúas cunchas 
daquelas saborosas vieiras que degustaran 
unhas horas antes e púxose a refregalas. 
Aquilo gustáballes a todos, e algúns bateron 
as mans dando palmas, mentres outros 
asubiaban harmoniosas melodías. 

No medio do agradable balbordo, aquela 
sensación de abatemento xa non estaba 
con eles. As  faces mudaron. Eran felices. 

O rei quedou abraiado. El, sen se decatar, 
tamén estaba marcando o ritmo cos pés 
e aínda o acompañaba chasqueando 
os dedos polgar e medio. Sorprendido, viu 
que a música era todo, que por moitas leis 
que se impuxesen, sempre estaría aí, e que 
o ser humano nace coa música dentro do 
corpo, dentro do ser. Decidiu que aboliría 
aquela estúpida lei canto antes. Custáballe 
admitilo, pero… abofé que a el tamén lle 
gustaba.                                                                                      

Pedro Rey de la Vega, 1º 
premio na categoría A

HAIKU

Baixo as miñas catro cordas

Escondo un alma

Viola enmeigada

Xulia Rey de la Vega, 2º 
premio na categoría A

RAP (Hai que lelo coma un RAP)

A porquiña Marilú

Tenunrabiño no cu

E non para de bailar porquellegusta rapear.

Toca o violín, toca o fl autín, toca a batería 
perononadecociña

Aíííííínda que sabe

Facer unha tortilla!

O conservatorio é guai!

Vai á orquestra,

Vai á banda,

Vaia coro e 

Vai de parranda.

Gústalle Mila,

Julia e Raquel,

As excursións con Puri,

E os que non coñece

                     tamén.
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por ti duplicaría a sensible…

por ti levaría os resumes de Historia 

de Música ao día… 

ti eres a miña tónica e eu a túa 

sensible…
Beethoven chamouna “Para Elisa” 

porque ti aínda non naceras…

quérote máis que un trompetista ás 

súas babas…

eres a nota que lle dá sentido á miña 

modulación…

eres a miña cadencia V-I…

por ti, Mozart acabaría o seu 

Réquiem…

quen fora cello para estar entre as 

túas pernas…

por ti buscaría un quinteto de óboes 

afinados…

quixera ser un calderón para estar 

máis tempo no teu compás…

quen fora quinta para estar no teu 

acorde…

fas que o meu corazón vaia a 

“staccato”…

cariño… queres que che toque algo?

Escolma realizada por                                  
Ada Iglesias Carballo (5º GP) e               

Carmen Sotelo de la Vega (6º GP)


