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Editorial 
     Esta revista xurdiu coma un traballo 
en equipo da materia de Fundamentos de 
Musicoloxía, co fin de que o alumnado 
tivese unha primeira toma de contacto coa 
labor editorial relacionada coa música, 
unha das súas posibles saídas profesionais. 
Ao comentar co equipo directivo do 
conservatorio de Ourense esta idea, 
incentivaron activamente que formase 
parte das actividades extraescolares do 
centro. Esta implicación sen reservas 
por parte da directiva facilitou que esta 
revista vise a luz non só en formato dixital 
senón tamén en soporte físico sobre papel. 

      A liña editorial deste primeiro número 
é moi heteroxénea, xa que estivo aberta a 
calquera tipo de temática relacionada coa 
música proposta por tódolos integrantes 
da comunidade educativa, incluíndo 
o alumnado, profesorado, persoal non 
docente e pais, nais e titores legais de 
alumnos. A revista pretendía ser non 
só un exercicio práctico asociado á aula 
de Musicoloxía, senón tamén unha 
plataforma de expresión accesible para que 
todos os que quixesen participar o fixesen 
con liberdade, polo que a priori non se 
sabía exactamente de que material se ía 
dispoñer. Día tras día este quebracabezas 

ía collendo novas formas e enriquecéndose 
con novos matices grazas a numerosos 
colaboradores. 

      Moitas grazas a todos os que fixeron 
posible este traballo, a todos aqueles 
que desinteresadamente ofreceron o seu 
tempo e dedicación para posibilitar que 
o conservatorio dispoña dun soporte de 
difusión musical e de opinión aberto 
a todos. Sen eles esta revista non tería 
nacido. 

      O resultado de todo este esforzó é unha 
publicación plural que plasma algunhas 
das inquedanzas musicais da comunidade 
educativa do conservatorio de Ourense, 
e que espera ser de interese para todos. 
Sabemos que como principiantes editoriais 
aínda nos queda moito por mellorar, pero 
esperamos saiban desculpar os erros e que 
sobre todo desfruten do resultado. 

      Esperamos que este órgano de difusión 
musical siga presente na vida educativa do 
conservatorio en vindeiros anos, así que xa 
saben que se teñen algunha proposta que 
facer, aínda non é tarde para os futuros 
números. A revista é de todos e para 
todos!!...
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      Este é o nome que ten a revista que profesores, 
alumnos e persoal non docente do Conservatorio 
Profesional de Música de Ourense elaboraron 
ao longo deste curso. Este proxecto, ao que lle 
desexo ampla e feliz vida, é un fillo longamente 
desexado que ve a luz despois dunha xestación 
chea de esforzo, traballo e moitos coidados. 

      Tedes nas vosas mans -ou nas vosas pantallas- 
unha revista na que atoparedes artigos que versan 
sobre temáticas tan diversas coma interesantes que 
van dende o jazz ata a relación entre o deporte e a 
música, dende a mitoloxía ata o medo escénico; 
entrevistas que vos axudarán a entender que fai na 
Coruña un trompetista xaponés ou a descubrir que 
o Pórtico do Paraíso é algo máis que un monumento 
así coma unha serie de textos dedicados ás distintas

actividades que se levan a cabo durante o curso no                                                    
noso centro. Agardo que todos os contidos incluídos 
neste primeiro número sexan do voso interese e 
agrado, e desexo que, dalgún xeito, sirvan para 
enriquecervos tanto no profesional coma no persoal. 

      Non podo rematar sen amosar o meu máis 
sincero agradecemento a todos os que fixestes 
realidade este soño do que tantas e tantas veces 
falamos: grazas e felicitacións pois sen o voso traballo 
altruísta e a vosa dedicación nada disto sería posible.

      Xoán M. Iglesias Losada

Director do Conservatorio Profesional de Música de Ourense

Fotografía: Mateo González González (ex-alumno)

En    &ol  ?a  Bo
(En solfado)
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Que foi do fender 
Jazz Bass de Jaco?

Por Delfín Álvarez Martínez              
Profesor de Fundamentos de Composición

      

No presente ano 2011, o día 1 de 
decembro, Jaco Pastorius cumpriría 
60 anos. Con motivo deste cabodano 
quero facerlle unha humilde homenaxe 

a este músico, que marcou unha época e ampliou 
enormemente as posibilidades técnicas e estéticas 
do baixo eléctrico.

     John Francis Anthony Pastorius  (nado o 
día 1 de decembro do ano 1951, faleceu o 21 de 
setembro de 1987), coñecido como Jaco Pastorius 
foi un baixista de funk, jazz fusión, jazz rock e jazz, 
compositor e arreglista dentro do mesmo estilo 
musical.

“A pesar de ser autodidacta, Pasto-
rius tomou un instrumento ata entón 
relativamente novo, o baixo eléctrico”
      A pesar de ser autodidacta, Pastorius 
tomou un instrumento ata entón relativamente 
novo, o baixo eléctrico, cuxo papel ata ese 

momento polo xeral era de acompañamento 
e permanecía nun segundo plano dentro das 
bandas de música popular. Artesanalmente 
extraeu os trastes do seu propio baixo 
eléctrico, un Fender modelo Jazz Bass de 
1954, transformándoo nun f retless, variedade 
do baixo ata o momento pouco coñecida e 
utilizada, cuxa sonoridade e técnica son máis 
semellantes ás do contrabaixo acústico e máis 
doce que o baixo eléctrico tradicional. Outra 
modificación que foi decisiva para este novo 
son foi o de substituír as habituais cordas de 
cordón plano utilizadas ata entón nos baixos 
f retless, por cordas de cordón rugoso.

“Foi un pioneiro que elevou o seu 
instrumento ao rango de solista, 

dignificouno para sempre nas 
formacións de jazz e achegou á 
historia da música un caudal de 

virtuosismo e beleza só ao alcance 
dos máis grandes”

      Con iso crearía unha nova sonoridade con 
maior expresividade. Con esta nova sonoridade, 
a súa innovadora e extraordinaria técnica de 
dixitación, o seu virtuosismo, a particular 
posición da man dereita utilizada por Jaco, 
ademais da súa excelencia musical, conseguiría 
levar ao límite das súas posibilidades este 
instrumento. Mostrando, pois, que tamén podía 
ser un instrumento enormemente expresivo, 
capaz de interpretar a melodía principal ou de 
facer improvisacións espectaculares, naquela 
época patrimonio exclusivo de guitarristas, 
trompetistas, saxofonistas e pianistas. Dicir 
que Jaco Pastorius foi un talento excepcional 
parece unha simpleza. Foi máis que iso: un 
pioneiro que elevou o seu instrumento ao 
rango de solista, dignificouno para sempre nas 
formacións de jazz e achegou á historia da 
música (sen etiquetas) un caudal de virtuosismo 
e beleza só ao alcance dos máis grandes, 
marcando un antes e un despois do seu paso 
polo mundo. Tamén deberemos de citar a  outro 
excelente baixista da mesma época, Stanley 
Clarke, entre os dous músicos souberon 
outorgar o liderado a un instrumento, o baixo 
eléctrico, que ata entón permanecera eclipsado 
por outros solis-tas. Jaco, co grupo Weather 
Report e Clarke, con Chick Corea.  
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BIOGRAFÍA

      Naceu en Pennsylvania, era fillo dun baterista 
de jazz, e dende a súa nenez os sons negros estaban 
arredor del. Cando tiña sete anos trasladouse xunto 
coa súa familia a Fort Lauderdale (Florida), nesa 
localidade tivo a oportunidade de enriquecerse 
cunha ampla gama de estilos musicais incluíndo 
sons caribeños, percusión cubana, rhithm & blues, 
etc. Dende temperá idade formou parte de diversas 
bandas escolares, nas cales destacaba como baterista. 
De adolescente sufriu un accidente facendo 
deportes que lle provocou unha lesión nun brazo 

que lle ía a impedir tocar a batería. Pastorius decidiu 
entón intercambiar os roles co baixista da banda na 
que tocaba, chamada As Ondas Brass e aprendeu 
o repertorio completo da banda para o seu novo 
instrumento en tan só unha semana.

      En 1974 comezou a facerse máis recoñecido 
cando grava o notable disco Bright Size Life acom-
pañando ao guitarrista Pat Metheny, e permanece 
algún tempo como baixista do grupo Blood, 
Sweat & Tears. Dous anos despois, gravaba o 
seu primeiro disco solista, titulado Jaco, aclamado 
pola crítica e polos seus colegas, e que o levou aos 
primeiros planos da escena jazzística inter-nacional. 
Moitos consideran a este disco como de escoita 
imprescindible para os baixistas de todos os tempos, 
non só pola riqueza técnica e o virtuosismo presente 
en todos os seus temas, senón ta-mén pola calidade 
e sensibilidade das súas composicións.

      Jaco era un fanático admirador do grupo de jazz 
fusion Weather Report, habendo, en anos an-teriores 
ao seu debut discográfico, “acosando” ao líder do 
devandito grupo, Joe Zawinul para que lle dese o 
posto de baixista na banda, co argumento de que el 
era “O mellor baixista do mundo” (o curioso do caso 
é que non lle faltaba razón). A pesar da explicable 
resistencia inicial de Zawinul, finalmente Pastorius 
logrou que escoitase unha cinta coa súa música. 
Zawinul quedou moi impresionado sobre todo polo 
particular son de Pastorius, pensando nun primeiro 
momento que na cinta que Pastorius lle dera este 
tocara un contrabaixo. Ao pouco tempo, o baixista 
de Weather Report daquel momento, Alphonso 
Johnson, abandonou a banda e Zawinul ofreceulle 
instantaneamente a Pastorius substituílo.

      Jaco tocou con Weather Report dende o 
ano1976 ata o 1981, probablemente a mellor época 
da lendaria banda, que quedou rexistrada en varios 
discos gravados tanto en estudo como en vivo. Ta-
mén tivo a oportunidade de realizar extensas xiras 
por distintos países do mundo.

      Logo de deixar Weather Report, Jaco formou 
a súa propia banda, Word Of Mouth, coa cal ta-
mén gravou varios discos e realizou numerosas xiras 
ata o ano 1984. Notables músicos formaron parte 
daquela banda, entre eles o baterista de Weather 
Report, Peter Erskine, o trompetista Randy Brecker, 
o saxofonista Bobby Mintzer e o percusionista Don 
Alias.

     A partir de mediados da década do 80, Jaco 
comezou a sufrir as primeiras manifestacións de 
trastornos mentais, e diagnostícaselle como maníaco 
depresivo. Os medicamentos que lle receitaran para 
tratarse impedíanlle concentrarse, adormecíano, 
o que lle imposibilitou compor; ou peor aínda, 
directamente durmíanlle os dedos, o cal non lle 
permitía tocar o baixo. Así que Jaco rexeitou 
tratarse, caendo nunha espiral de conflitos familiares 
e condutas autodestrutivas.

      Volveuse alcohólico, tomando por costume 
vagar polas rúas e convivir con esmoleiros e 
vagabundos, de quen se faría amigo tocando para 
eles. Incluso o famoso baixo Fender Jazz Bass que 
Jaco utilizou tanto tempo foille subtraído mentres 
xogaba un partido de baloncesto nas canchas da 
rúa 54 en Nova York, como de costume deixaba o 
baixo apoiado nun banco sen prestarlle atención 
mentres xogaba. Durante este tempo simplemente 
adicábase a xogar ao baloncesto e a vagabundear 
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polas rúas da cidade, consumido por unha depresión 
galopante. Do mesmo xeito que Charlie Parker, 
foi internado varias veces polos seus trastornos 
maníaco depresivos, podendo pasar da máis absoluta 
depresión a un estado de euforia en cuestión de 
segundos.

      O 11 de setembro de 1987, Pastorius, logo de 
saír do cárcere por roubar un coche e conducilo por 
unha pista de atletismo (tampouco tiña permiso de 
conducir), tentou sabotear un concerto de Carlos 
Santana irrumpendo no escenario, onde tocaba 
nese momento Alphonso Johnson, baixista a quen 
substituíu once anos atrás en Weather Report. Ao 
ser obrigado a abandonar o concerto, e en estado de 
embriaguez, dirixiuse a un club chamado Midnight 
Bottle. Nese local provocou un altercado rompendo 
unha porta de cristal ao serlle impedida la entrada. 
O encargado da seguridade, (versado neste tipo de 
enfrontamentos) cinto negro de karate, ao botalo 
propinoulle unha malleira que o deixou en estado 
de coma, con varias fracturas faciais e danos no ollo 
dereito e o brazo es-querdo. Poucos días máis tarde 
Pastorius sufriu un derrame cerebral que acabou coa 
súa vida. 

      O vixiante foi condenado a cinco anos de 
prisión pero finalmente só cumpriu 4 meses.  

      Tiña só 35 anos, e coa súa desaparición foise 
un dos grandes músicos do jazz contemporáneo 
e dende logo un instrumentista extraordinario, 
creativo, innovador e cun dominio do baixo eléctrico 
como ata agora, ninguén foi capaz de igualarlle.

Primeiros traballos

1974 - Party Down (Little 
Beaver ) 

1974 - Jaco (Pat Metheny) 

1975 - Bright Size Life 
(Pat Metheny Group) 

 
Con Weather Report

1976 - Black Market 

1977 - Heavy Weather 

1978 - Mr. Gone 

1980 - Night Passage 

1982 - Weather Report

Outras participacións

1976 - Land of the 
Midnight Sun (Al Di 
Meola) 

1976 - Hejira (Joni 
Mitchell) 

1977 - Don Juan’s 
Reckless Daughter (Joni 
Mitchell) 

1978 - Everyday 
Everynight (Flora Purim) 

1978 - Sunlight (Herbie 
Hancock) 

1979 - Mingus (Joni 
Mitchell) 

1979 - Mr. Hands (Herbie 
Hancock) 

1980 - Shadows And 
Lixeiro (Joni Mitchell) 

1986 - Upside Downside 
(Mike Stern) 

 

Como solista

1976 - Jaco Pastorius 

1981 - Word of Mouth 

1981 - The Birthday 
Concert 

1983 - Invitation 

1984 - Live in New York 
City, Vol. 4: Trio 2 

1985 - Live in New York 
City, Vol. 5: Raca 

1986 - PDB 

1990 - Live in New York 
City, Vol. 1: Punk Jazz 

1991 - Live in New York 
City, Vol. 2: Trio 

1991 - Live in New York 
City, Vol. 3: Promise Land 

1998 - Best Improvisation 

1998 - Holiday for Pans 

1999 - Live in New York, 
Vol. 6 

1999 - Live in New York, 
Vol. 7 

2001 - Another side of 
Jaco Pastorius 

2003 - Jaco Pastorius Big 
Band ( Tributo ) 

DISCOGRAFÍA
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“Convén escapar da música-lixo, 
que é tan nociva para a saúde 

mental”

      Con este pequeno artigo só pretendo dar a 
coñecer a un músico digno de ter en conta e, tamén 
convidar a todos os estudantes de música a que se 
acheguen a outros estilos musicais. 

      Coido que as barreiras/fronteiras entre as 
diferentes músicas deben desaparecer pouco a 
pouco. Convén escapar da música-lixo (podía poñer 
moitos exemplos, pero non vén a conto) que é tan 
nociva para a saúde mental como a tele-lixo e a 
propia comida-lixo, para a saúde xeral.
      Suponse que unha persoa con formación 
musical, debe ser esixente á hora de elixir a música 
que escoita, e moi importante cultivar o bo gusto e 
escoitar boa música, sexa cal sexa o seu estilo.

“É importante escoitar música…
este bo hábito sempre contribúe a 
que o estudante de música madure 

e dese xeito, progrese na súa 
aprendizaxe”

      Por suposto que é importantísimo escoitar 
música clásica (de diferentes compositores e de 
distintas épocas), especialmente a escrita para 
o propio instrumento, música de cámara e, por 
suposto, a que foi creada para orquestra. Este 
bo hábito sempre contribúe a que o estudante 
de música madure e dese xeito, progrese na súa 
aprendizaxe. 

      A continuación vou recomendar a varios 
solistas e grupos (entre outros) para que os alumnos 
teñan unha información de base que lles sirva 
para iniciarse na audición de “outras musicas” e, ao 
mesmo tempo, para espertar neles a curiosidade. 
Hoxe en día, e grazas a internet, podemos acceder a 
moitas imaxes e audicións de interese:

	Piano - Chik Corea, Herbie Hancock, 
Michel Camilo, Keith Jarrett, Chucho 
Valdés.

	Guitarra - Pat Metheny, Al Di Meola, John 
McLaughlin, Joe Pass.

	Baixo eléctrico - Jaco Pastorius, Stanley 
Clarke, Alphonso Jhonson, Anthoy Jackson. 

	Batería - Billy Cobham, Joel Rosenblatt, 
Don Alias, Roy McCurdy.

	Violín - Jerry Goodman, Jean-Luc Ponty, 
Stéphane Grappelli.

	Contrabaixo - Miroslav Vitous, Ron Carter, 
Jimmy Bond, John Patitucci

	Trompeta - Miles Davis, Dizzy Gillespie, 
Arturo Sandoval, Wynton Marsalis, Louis 
Armstrong.

	Trombón -  Wayne Henderson, Nils 
Landgren, Frank Rosolino, Dave Bargeron.

	Fliscorno - Chuck Mangione, Freddie 
Hubbard.

	Saxofón - Gato Barbieri, Paquito d´Rivera, 
Wayne Shorter, John Coltrane, Charlie 
Parker, Stan Getz, Grover Washington Jr, 
Kenny G.

	Voz - Al Jarreau, Gal Costa, Joni Mitchel, 
Johnny Hartman, Bill Withers, Billie 
Holiday, Natalie Cole, Bobby Mcferrin, 
Sarah Vaughan, Carmen McRae. Ella 
Fitzgerald, Stevie Wonder.

	Grupos - Spyro Gyra, The Crusaders, 
Manhatan Transfer, Take Six, Chicago, 
Emerson, Lake & Palmer, Dream Theater, 
Weather Report, Mahavishnu Orchestra, 
Blood Sweat & Tears, Shakatah Boston, 
New Trolls.

Fontes das fotografías: 

Imaxe 1: http://electronicjazzproject.blogspot.
com/2007_09_01_archive.html

Imaxe 2: http://rodolphepilaert63.wordpress.
com/2008/03/14/illustrations/

Imaxe 3: http://blog.marshotelonline.com/2009/06/04/from-
my-sketchbook-jaco-pastorius/
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enTreVisTa a 
JoHn aiGi Hurn

Por Diego Rodríguez Pedrido (5º GP) 

Tras unha clase con John Aigi pensei 
que sería interesante darlle a coñecer 
ós lectores da revista a vida deste gran 
profesional da trompeta, ademais de 

luthier, mostrando a súa visión persoal como 
intérprete e tamén como pedagogo, polo que me 
puxen mans á obra.

P. Todos sabemos que a carreira de músico é moi 
complexa e moi difícil de encarrilar. Unha vez 
que remataches a carreira, cales foron os teus 
principios profesionais e como afrontaches esta 
nova situación?

R. Toquei en Seattle durante un ano e logo ganei 
unha praza no Hong Kong Philharmonic. Despois 

traballei en Hamburgo, na Sinfónica de Tenerife 
e na Sinfónica de Galicia. A finais dos anos 80 
non había ningunha praza libre de trompeta nas 
orquestras americanas, así que decidín probar fóra 
deste país en vez de estancarme esperando a que 
saíse unha praza.

“Aprendín escoitando e 
observando os desafíos que tiña 
que afrontar o trompeta solista”

A Hong Kong Philharmonic tiña unha praza de 
segunda trompeta e estaba a facer probas en todo 
o mundo. Como eu estaba traballando en Seattle 
naquel momento non podía presentarme ás probas 
que facían en ningunha das cidades dos Estados 
Unidos, polo que non me quedou outra opción que 
mercar un billete de avión e presentarme á última 
convocatoria que tería lugar en Hong Kong. Ao 
final o meu plan resultou e ganei a praza! 

Aprendín moito tocando como segunda trompeta 
durante os dous anos que pasei alí, e sobre todo 
aprendín escoitando e observando os desafíos que 
tiña que afrontar o trompeta solista.

John Aigi Hurn naceu en 
Tokyo (Xapón) en 1967. É 
fillo de nai xaponesa e de 
pai americano. Aos dez anos 
comezou os seus estudos 
de trompeta empregando 
o método de música 
Suzuki. Despois emigrou 
aos Estados Unidos onde 
recibiu clases de Charles 
Butler, membro da Orquestra 
Sinfónica de Israel.
Posteriormente obtivo unha 

beca en The Eastman School of Music de Nova 
York, onde estudou con Charlie Geyer da Chicago 
Symphony Orchestra. Tivo a oportunidade de tocar con 
Wynton Marsalis na gravación do disco “Carnaval”. 
En 1989 ingresou na The Hong-Kong Philharmonic 
Orchestra, onde ademais de traballar na orquestra, 
desenvolveu un gran labor como docente na  
Academy of Performing Arts de Hong-Kong.
En 1991 foi a Europa onde traballou coa 
Orquestra Filharmónica de Hamburgo. En Alemaña 
desenvolveu unha variada actividade de actuacións 

e colaboracións con: The Hannover Opera Orchestra, 
coa Bach Launenburg Orchestra, coa Orquestra 
Sinfónica de Hamburgo,etc.
En 1992 veu a España, e dende entón, é trompeta 
solista na Orquestra Sinfónica de Galiza, a súa vez 
colabora con outras orquestras. Fundou o grupo de 
cámara “Coruña Brass”.
Nos veráns do 2000 e 2001 foi invitado a participar, 
xunto coa Seattle Opera, na realización do ciclo 
“The Ring” de Richard Wagner.
En Febreiro do ano 2002 participou coa Orquestra 
Sinfónica de Barcelona e de Cataluña nunha xira polos 
Estados Unidos. En Xullo de ese mesmo ano foi 
invitado a participar coa mesma Orquestra nunha 
xira por Europa.Tamén a Philharmonic Orchestra de 
Malasia solicitou a súa colaboración como solista de 
trompeta para este mesmo ano.
 O seu labor musical esténdese tamén ao campo 
docente. Compaxina o seu traballo como profesor 
de trompeta e música de cámara na JOSG xoven 
Orquestra da Sinfónica de Galicia, a JONDE xoven 
Orquestra Nacional de España e a JONC xoven 
Orquestra Nacional de Cataluña con impartir cursos 
por toda España, Portugal e Estados Unidos.
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P. En que momento consideraches consolidada a 
túa carreira profesional?

R. Tiven claro que tocar a trompeta tiña que 
ser o meu camiño cando vin que os meus pais 
sacrificaban  todo por min. Tiveron que hipotecar a 
casa para pagar os meus estudos en Nova York. Nos 
Estados Unidos non é gratis estudar como aquí. No 
ano 1985, por 10 meses de curso escolar pagábanse 
máis de dous millóns das antigas pesetas. Agora 
aínda máis...

Cando estiven en Nova York vin xente rica que tiña 
o último en trompetas, mentres que eu só tiña a 
miña antiga Getzen modelo Severinson en Sib. Eles 
non estudaban, e aínda que eran mellores ca min, 
souben que podía tocar mellor ca eles. Isto deume 
a confianza que necesitaba para loitar e saber que 
podía gañar unha praza algún día nunha orquestra 
profesional.

P.  Que opinas sobre o importante papel que xoga 
a familia na educación dun músico? Cóntanos a 
túa experiencia.

R. A familia é crucial apoiando aos alumnos de música. 
No meu caso por exemplo a miña nai foi fundamental 
na miña carreira dende o principio ata hoxe en día. 
Sigo mandándolle os nosos DVD’s dos concertos 
e logo dáme a opinión do meu son, estilo, etc... É a 
miña crítica máis dura! Para un neno recén metido no 
mundo da música é moi importante que os seus pais 
mostren interese polo que fai, tanto económica coma 
psicoloxicamente. A miña nai, por exemplo, sabía que 
eu non valía para calquera outro tipo de carreira e 
obrigábame a practicar dúas horas cada día despois do 
colexio, se non o facía... entón, non me deixaba cear!

“Para un neno recén metido 
no mundo da música é moi 
importante que os seus pais 
mostren interese polo que 
fai, tanto económica coma 

psicoloxicamente”

P. Psicoloxicamente falando, como fas fronte ás 
audicións de orquestra? Como é a preparación 
previa? Canto tempo cres que é necesario para 
preparar unha boa audición?

R. Tiven que facer 14 audicións profesionais para 

chegar a onde estou hoxe. As últimas cinco fíxenas 
para conseguir a miña praza actual na Orquestra 
Sinfónica de Galicia. Tes que ser psicoloxicamente 
moi forte e nunca dubidar de ti mesmo. 

Ter plena fe no que facía, axudoume a afrontar as 
probas con moi bos resultados. Se por un instante 
dubidas de ti mesmo estás acabado. 

A preparación previa é crucial! Debes illarte 
totalmente do mundo exterior e converter os 
teus días en sesións de adestramento, coma un 
atleta de elite cunha estrutura moi organizada 
de estudo. O importante é buscar un son puro 
e con moita beleza. Ninguén quere tocar ó 
lado de alguén que toca feo e demasiado forte. 
O uso dunha gravadora é fundamental no 
éxito. 

 “Tes que ser psicoloxicamente 
moi forte e nunca dubidar de ti 

mesmo” 

Asistín como membro dun tribunal nas probas  
para unha orquestra nova de ópera aquí en España 
hai un par de anos. Despois de escoitar centos 
de exemplos decateime que hai moito talento 
pero pouca cabeza. É moi evidente que con só un 
pouco de cabeza moitos se poderían converter en 
grandes trompetistas pero faltáballes organizar as 
súas ideas e presentalas de xeito convincente. 

Falando de todo isto, ao final do día hai que 
tocar para un mesmo e para ninguén máis. O que 
realmente importa é que fagamos o nosos mellor 
intento e que esteamos satisfeitos con elo.

P. Cando estás na orquestra ou cando realizas as 
probas para a orquestra, sentes nerviosismo, de 
ser así, como o controlas?

R. Boa pregunta! Cando toco nas probas é cando 
máis relaxado estou. A razón disto é porque teño 
todo controlado ó cen por cen dende un punto de 
vista musical e físico. Estou moito máis nervioso 
cando toco na orquestra porque aínda que sexa 
o solista de trompeta, formo parte de algo moito 
máis grande. Como solista tes que saber cando 
aceptar o criticismo construtivo e cando debes 
mandar e poñer “man dura”; controlar os teus 
nervios con preparación mental e física, estudar as 
obras tanto tocando coma escoitando gravacións 
previamente...
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 P. Por que lle dan tanta importancia ao estudo 
do repertorio orquestral en Estados Unidos? É 
quizais a causa do éxito dos músicos de metal 
americanos en orquestras de todo o mundo? 
Quizais sería unha cuestión a cambiar no ensino 
dos conservatorios españois?

R. A simple razón é porque o posto de traballo 
máis glamuroso ou que leva consigo máis 
recoñecemento é o de solista de trompeta nunha 
Orquestra Sinfónica. Dende o primeiro ano na 
universidade dedicabamos a metade dos nosos 
estudos ao repertorio orquestral. Cada semana 
tiña clases colectivas nas que tocábamos en 
conxunto como nunha sección de trompetas 
dunha orquestra sinfónica. Ensínannos dende 
moi cedo a importancia do concepto dun 
bo son orquestral máis que a técnica “veloz” 
que se escoita máis e máis hoxe en día nos 
conservatorios. 

Na miña opinión os conservatorios de aquí 
adican moi pouco tempo aos extractos 
orquestrais. Todo depende de que carreira queira 
facer cada un: ser solista, ser músico de banda 
profesional, de orquestra sinfónica, de orquestra 
de ópera, de big-band, dun quinteto de metais, 
etc.... 

Hai que adicarse a un campo, non intentar 
abranguer todo. Se ves que non serás o seguinte 
Maurice André, ó mellor non sería prudente 
adicar tódolos teus días a un Concerto que 
é demasiado difícil para ti neste momento. 
Vexo moitos rapaces que non teñen o son nin 
a técnica para tocar estes grandes concertos 
franceses e que deberían adicar máis tempo a 
cousas máis doadas que poidan darlles confianza 
á hora de tocar e axudar a fomentar un bo son 
máis que unha técnica veloz.

P. Que principios básicos darías aos estudantes 
que queren preparar audicións orquestrais?

R. Coñecer as obras! Escoitar toda a música que 
poidan. Ao final, tocar ben nunha proba é como 
ser un mago, un ilusionista. Aínda que nunca na 
túa vida escoitaras a quinta sinfonía  de Mahler 
ou “Cadros dunha exposición” de Mussorgski 
tes que dar a impresión de que sabes tocalo. 
Iso é o máis difícil de facer nas probas, non é 
só tocar ben, hai que tocar tan convincente que 
o tribunal pense que es un profesional, non un 
alumno en período de aprendizaxe...

P. É o concepto antes que a práctica? Ou a través 
da práctica imos adquirindo conceptos?

R. Sen concepto non se chega a nada, perdes o 
tempo. Hai que ter unha imaxe ou visión do teu son 
antes de tocar. Hai que imaxinar o mellor son do 
mundo dentro da túa cabeza antes de tocar a nota. 
Logo con práctica e paciencia a túa imaxinación 
farase realidade.

P.  Xa que provés do país orixinario do jazz, 
que opinión che merece o seu estudo dentro 
da formación completa dun trompetista ou de 
calquera outro músico clásico?

R. É moi importante que saibamos tocar todos os 
estilos de música. O mellor exemplo que temos 
hoxe en día é o grande Wynton Marsalis. No 
conservatorio en Nova York obrigábanos a tocar 
nunha big band. Tanto como big band, banda ou 
clásico, tódolos estilos teñen unha raíz similar. 

P. Como profesor cal é a psicoloxía da base do teu 
ensino?

R. Relaxar a mente e o corpo ata tal punto que 
case poidas durmir... ese é o estado no que debes 
practicar, nunca tenso e axitado mentalmente 
pois a mente controla todo o que fas (física e 
mentalmente). Tamén cantar todo o que tes que 
tocar. Se sae afinado tes 90% xa cumprido polo que 
é fundamental escoitar todo previamente no teu 
“oído interior”. 

“A educación aquí en España 
está a un bo nivel, pero penso que 

se pode mellorar a actitude dos 
alumnos”

P. Cal cres que é o papel que xoga o alumno dentro 
da educación musical en España?

R. A educación aquí en España está a un bo nivel, pero 
penso que se pode mellorar a actitude dos alumnos. 
Hoxe en día hai tanta información en Internet, CD’s, 
DVD’s, etc... que practicamente non fai falta saír da 
casa. Entón, onde está o problema? Pois, o problema 
está en que os alumnos xa teñen de todo, casa, comida, 
a roupa lavada, pranchada, teléfono móbil, coche, etc... 
por que hai que estudar? Xa non hai necesidade pois 
teñen a vida feita, non hai “fame”...  
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o MiTo de ProMeTeo: 
BeeTHoVen, o 

sÉcuLo de ouro e 
ruBens

Por Julia Quintas,                            
Persoal non docente (conserxería)                                              

e Purificación Iglesias,                     
Profesora de Piano e Vicedirectora

É a mitoloxía un reflexo da alma 
artística a través dos tempos... 
ou foi a arte (en todas as súas 

manifestacións) a que impulsou a 
ampla diversidade de interpretacións 

dun mesmo mito clásico?

A importancia que supuxo o legado 
mitolóxico a través dos séculos é 
innegable. Tanto é así que impregna 
todas as manifestacións culturais e 

artísticas. Veremos, neste senso  tres mínimas 
reseñas que ilustran o que acabamos de plantexar: 
por unha parte, As criaturas de Prometeo de 
Beethoven (1770-1827), xenial ballet de xuventude; 
por outra, o “Soneto CXXXIV” (“De los inventores 
de las cosas”) das Rimas de Lope de Vega (1562-
1635), xunto co poema CXXII de Juan Boscán 
e, finalmente Prometeo do xenial pintor barroco 
máis admirado na súa época en Europa, Peter 
Paul Rubens (1577-1640). Os tres teñen como 
denominador común o Mito de Prometeo. 

”Beethoven compuxo o ballet 
Prometeo en 1801 cunha obertura 

e dezaseis números”        

      Prometeo era fillo de Jápeto e Climene (nacido, 
nalgunha outra versión, da violación de Hera polo 
xigante Eurimedonte). Osado Titán, gustáballe 
provocar a ira de Zeus, ridiculizando incluso a súa 
pouca perspicacia. Zeus castigouno sacándolle o fogo 

aos homes, feito que impedía a realización de moitas 
das cotiás tarefas básicas.  Prometeo subiu ao Olimpo 
e roubou o lume para os homes e a partires diso 
considerábano  o seu benfeitor. Zeus, encolerizado, 
mandoulle un novo castigo a través de Pandora que 
abriu “a caixa” expandindo os males polo mundo. 
Desa forma castigaba ao Titán e á humanidade. 
Seguidamente mandouno perseguir e, capturado 
por Hefesto, foi encadeado no Monte do Cáucaso 
para que unha aguia cada día lle devorase o fígado. 
El, como era inmortal, sobrevivía porque cada noite 
se lle rexeneraba. Heracles, fillo de Zeus, liberouno 
matando a aguia e Zeus non o perseguiu máis 
porque preferiu a gloria que significa que o seu fillo o 
liberara. Nembargantes, condenouno a portar un anel 
feito coas cadeas que o prenderan e con fragmentos 
de rocha que lle recordarían o seu cativerio.

      Esta lenda ou mito, segundo diferentes 
interpretacións, maniféstase en cinco versións, 
segundo lle dean máis ou menos preponderancia a 
unha ou outra cualidade do heroe,  que algúns críticos 
(entre eles Garrote Bernal)11 denominan “mitemas”. 
Son os seguintes:

1. Benfeitor da humanidade.
2. Creador-alfareiro do home e da muller.
3. Ladrón do lume divino.
4. O castigo eterno.
5. Liberación final e relación coa deusa Tetis.

      Beethoven coa obra citada con anterioridade 
faise eco do mitema dous Prometeo creador-alfareiro. 

1 GARROTE BERNAL, G. “Tradición mitolóxica e contextua-
lización literaria: Prometeo en la Lírica española del Siglo de 
Oro”. Cuadernos de filología clásica. Estudios latinos 4, Edito-
rial Complutense, Madrid, 1993.
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Ballet composto dunha colosal obertura (a primeira 
que escribiu Beethoven) e dezaseis números de 
danza, escrito no 1801,  foi estreado en Viena no 
mesmo ano coa coreografía do bailarín Salvatore 
Viganó. O texto non se conserva pero si a partitura 
do compositor cuxa obertura forma parte do 
programa de concerto.          

“O mito de Prometeo é recollido 
tamén na tradición literaria barroca”                                                           

      Beethoven como gran idealizador das cousas, 
desenvolve en escena un Prometeo creador coa 
axuda de Apolo e Pan. As estatuas do home e da 
muller creadas toman vida pero non teñen alma. Sen 
embargo, Prometeo preséntaas ante Apolo para que 
as instrúa nas Artes e nas Ciencias. A partires deste 
momento toman vida e danzan en honor do deus 
Baco. Observadas por unha enfurecida Melpómene, 
esta mata a Prometeo como castigo. Prodúcese 
entón unha escena de tristura na que as bágoas son 
protagonistas. Talía conmovida pola dor da escena, 
inmortaliza a Prometeo para rematar a obra cunha 
danza xunto a Marzo en honra a todos os deuses da 
vida mundana. 

      O mito de Prometeo é recollido tamén na 
tradición literaria barroca que bebe igual que a 
renacentista na tradición clásica. Os mitos, os 
tópicos  (locus amoenus, beatus ille, ubi sunt, tempus 
fugit...) e as múltiples reminiscencias clásicas fan da 
poesía do Século de Ouro un referente inmortal que 
perdura ata a actualidade. 

      A visión de Prometeo na poesía 
do XVI e XVII faise habitualmente 
a través de elementos simbólicos de 
relación. Recollen así a tradición de 
Prometeo-ladrón do lume dos deuses 
(mitema tres), Prometeo-benfeitor 
da humanidade ou descubridor e 
portador do anel (mitema catro). 

      No poema CXXII de Juan de 
Boscán preséntasenos ao Titán como 
ladrón do lume e benfeitor e non só 
iso,  senón que o lume prometeico 
é trasunto da chama da paixón, que 
recolle toda unha concepción amorosa petrarquista 
que funde as súas raíces no amor cortés. O poeta 
desculpa o roubo porque gracias a el mórnase o aire 
e colle luz todo aquilo que contempla. O derradeiro 
terceto do poema recolle esta desculpa: “si este tal 

fuego hurtara Prometeo, / cuando quiso alegrar 
la mortal gente,/tuviera gran desculpa su deseo”. 
Boscán.

      Nesta liña de mito-elemento simbólico 
recollemos tamén o poema CXXXIV de Lope de 
Vega “los inventores de las cosas”, no que o poeta 
considera ao Titán como o descubridor do anel 
(lembremos que se fai referencia ao mitema catro: 
o castigo divino co que Prometeo ten que cargar a 
pesar de ser liberado por Heracles, como vimos). 
Partindo do verbo “Halló” do primeiro cuarteto faise 
unha referencia  simbólica dual de obxecto-inventor. 
Vemos que “halló (verso 1)……   Triunfos Libero, 
anillos Prometeo (verso 9)”,

Halló Baco la parra provechosa,
Ceres el trigo, Glauco el hierro duro,

los de Lidia el dinero mal seguro,
Casio la estatua en ocasión famosa,

Apis la medicina provechosa,
Marte las armas y Nemrot el muro,

Scitia el cristal, Galacia el ámbar puro,
y Polignoto la pintura hermosa.

Triunfos libero, anillos Prometeo,
Alejandro papel, llaves Teodoro,

Radamanto la ley, Roma el gobierno,
Palas vestidos, carros Ericteo,

la plata halló Mercurio, Cadmo el oro.

      Ao fin do Barroco establécese unha forte 
relación entre pintura e literatura. Iso sumado ao leit 

motiv que planea sobre este traballo: 
o mito de Prometeo, lévanos a entrar 
de cheo no derradeiro epígrafe: o 
estudo da obra Prometeo de Rubens. 

“Ao final do Barroco 
establécese unha forte 
relación entre pintura e 

literatura”

      Neste óleo sobre lenzo 
de 25,7x16,6 cm, Rubens en 
colaboración con Frans Snyders entre 

os anos 1611 e 1612, preséntanos o Prometeo do 
castigo eterno (mitema catro) baixo a forma dunha 
figura dramática do Titán que ocupa o primeiro 
plano pictórico. Remitindo a Miguel Ángel e as 
esculturas clásicas a marcada musculatura, a 
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Rubens. Prometeo. Óleo sobre lenzo (1611-1612)

rebosante forza e intensidade e a disposición nunha 
forzada torsión e forte escorzo mostra a violencia 
do momento. A composición organízase nunha 
marcada diagonal que desde dentro se proxecta cara 
o espectador cunha iluminación dourada que resalta a 
beleza da figura así como a súa potencia monumental 
impregnando a obra dunha elevada tensión. 

      A modo de conclusión dicir que, 
independentemente do punto en común que une 
estas manifestacións artísticas ao longo deste artigo, 
moi poucos artistas conseguiron transmitir unha 
versión da vida e da arte de xeito tan persuasivo 
que nos axude a acercarnos a un ideal de excelencia 
humano como estas figuras representativas da 
Música, da Literatura e da Pintura. A influencia 
ennobrecedora da Música de Beethoven sobre a 
conciencia humana, a crenza de Rubens no poder 
das formas pintadas para influír no ánimo dos 
espectadores e a valoración do mundo grecolatino 
no que se busca unha nova escala de valores para o 
individuo ao longo de todo o Século de Ouro son 
elementos aglutinadores dunha concepción estética 
común. 

sinfonía nº1. 
duTika Mere

Comentario por Julio Montero       
Profesor de Fundamentos de Composición
      Cando compoño, ao igual que  Rautavaara, 
fágoo con moita lentitude. Esta obra é froito dun 
longo proceso de creación que se iniciou estando 
en metade doutro traballo, nun curso de verán con 
Balada abocetando unha obra sinfónico-coral.  
Recordo levantarme ás seis da madrugada para poder 
somerxerme nos baleiros pentagramas mentres que, 
inxenuamente cría,  media cidade aínda durmía, pero 
non contaba con que unha pluraridade de paxaros que 
amencía xubilosa impedía a miña labor cos seus variados 
ritmos e, emulando a Messiaen, tiven irremediablemente 
que poñerme a transcribir e anotar aqueles 
interesantísimos pulsos asincrónicos. De aí xurdiron 
ideas temáticas que logo apliquei a Dutika Mere (en 
grego, Costa da Morte) nome que posteriormente, 
tras un proceso de revisión, quedou coma subtítulo.  
Meses despois, traballando noutro ámbito distinto para 
unha obra experimental audiovisual infográfica fixen 
un boceto formal que sería o piar da obra e, ao igual 
que Bach, tamén tomei prestado dela algúns dos meus 
propios elementos temáticos para formar o que sería a 
miña Sinfonía número cero, por influenzas de Bruckner, 
pero o meu atrevemento acabou por colocarlle o 
ordinal seguinte: Nº1. A obra dura pouco máis de vinte 
minutos, con tres seccións ben diferenciadas pero sen 
solución de continuidade. Exceptuando a corda aguda a 
plantilla é a dunha sinfónica, con numerosa sección de 
percusión. Os títulos dos movementos son indicativos, 
non dun texto imaxinario a seguir, senón máis ben 
dunha sensación a transmitir. O seu final é conciso 
pero aberto e en xeral hai moi pouca concesión de 
cordialidade co oínte, é unha obra esixente, que solicita 
varias audicións, algo que xa é posible grazas á edición 
en CD da Xunta.

Fontes das fotografías: 

Imaxe 1: http://mrwoka.blogspot.com/2009_01_01_archive.
html
Imaxe 2: http://fidodido1.wordpress.com/
Imaxe 3: Rubens. Prometeo. Óleo sobre lenzo (1611-1612)
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franz LiszT                 
e as sÚas 

anÉcdoTas    
(1811-1886) 

      Este ano celébrase o segundo centenario do 
nacemento deste virtuoso, director e compositor 
do período do Romanticismo. Fíxose famoso por 
toda Europa pola súa habilidade tocando o piano, 
como aparece en moitas caricaturas, coma a que se 
presenta nesta páxina. A súa interpretación pianística, 
de moi alta calidade técnica, serviulle para obter 
unha grande fama internacional durante todo o 
século XIX. A súa faceta como compositor coñeceu o 
cumio por medio de moitas obras 
para piano de alta dificultade 
técnica e interpretativa, coma a 
colección Anos de Peregrinaxe. 
Tamén compuxo poemas sinfónicos 
para orquestra, nos que utilizaba 
historias de base para articular 
a música instrumental (música 
programática), seguindo o camiño 
aberto anos atrás por Héctor Berlioz. 

        

      O éxito que adquiriu Liszt en Europa no século 
XIX levou a que pouco a pouco se estendese tamén a 

súa fama como sedutor: 

Dise do pianista Franz Servais que 
era fillo ilexítimo de Listz, pola súa 
semellanza física e tamén porque os 

seus estilos de execución tiñan moitos 
puntos en común. Un bo día Cósima (filla 
recoñecida do compositor e muller de 
Richard Wagner), preguntoulle ao seu 
pai se os rumores eran certos, ao que 
Listz contestou: “Soamente coñezo á 
súa nai por correspondencia, e estas 

cousas por correo non se poden facer”. 

      Segundo testan algunhas anécdotas, Liszt tiña un 
marcado e ácido sentido do humor: 

Liszt que debía dirixir un concerto, e  deixou 
por descoido a partitura nunha cadeira da 

sala. Unha oronda baronesa sentouse sobre 
ela, e cando el foi buscar os papeis díxolle 

cortesmente: “Desculpe señora, pero a 
partitura sobre a que está sentada, non é 

para instrumentos de vento”. 

Escolma realizada por: Carmen Sotelo de la Vega, 
Diana Gómez Martínez, Erea Carbajales Molina. 

Fontes da caricatura:  http://www.allposters.es/-sp/Cari-
cature-Depicting-Franz-Liszt-Playing-the-Piano-1845-
Posters_i1590062_.htm
Fonte biográfica: http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
Fontes das anécdotas: Monika e Hans-Günter Heumann. 
Historia de la música para niños. Madrid: Siruela, 2008; 
Lawrence Lindt. Dando la nota. Barcelona: Edicións Robin-
book, 2004.

Franz Liszt apoiou a carreira de 
Richard Wagner e foi o seu máximo 

promotor. Ademais 
Wagner casou no medio 
dun escándalo coa súa 

filla Cósima Liszt, antes 
casada co director de 

orquestra Hans von 
Bülow. Liszt escribiu: 

“A obra de Wagner vai 
dominar o noso século, 

como manifestación 
máis monumental da 

arte contemporánea. É 
fulminante, marabillosa e 
solemne. O seu xenio para 
min era un foco luminoso 

que seguir».

      Liszt morreu o 31 de 
xullo de 1886 en Bayreuth  mentres 

se celebraba o Festival adicado á 
obra de Wagner. Segundo Cósima, a 

súa última verba foi “Tristán”.     

    A Lisztomanía, tamén 
coñecida como febre de 

Liszt, é un termo empregado 
para describir o frenesí dos 
seguidores dirixido cara o 
pianista húngaro durante a 

súas actuacións no século XIX. 
Este frenesí tivo lugar por 

primeira vez en Berlín  en 1841 e foi acuñado 
posteriormente por Heinrich Heine nun 

folletín o25 de abril de 1844. A Lisztomanía 
caracterizouse polos niveis intensos de 
histeria demostrados polos seguidores.
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saír 
correndo

Por Sara Méndez Arias (6º GP)

Algunha vez non te atreviches 
a tocar diante dun público? 

Algunha vez interpretando unha 
obra sentiches pavor e sensación 

de ridículo? Soes pensar que 
vas errar na execución e, só de 

pensalo, erras? Súanche as mans? 
Aceléraseche o corazón? Todos 

estes son uns dos poucos síntomas 
do denominado medo escénico.

O medo escénico é o proceso de 
ansiedade que senten as persoas 
cando deben poñerse fronte a un 
público, e, a maioría dos músicos 

padecémolo. Como en todo, hai diferentes 
graos; de xeito que algunhas persoas poidan 
executar unha obra con síntomas de dito 
medo  e outras sexan totalmente incapaces. 
Ambas deben analizarse e intentar buscarlle 
unha solución porque, en tódalas artes -e 
nesta non ía ser menos- o que buscamos é o 
goce persoal.

      A solución non radica en conseguir 
unha ausencia de medo, senón nun mellor 
dominio del e unha maior liberdade á hora 
de desenvolver as facultades musicais; xa 
que moitos músicos afirman que precisan 
medo, tensión, á hora de interpretar. De 
feito, o elevado grao de tensión que xera esta 
sensación é experimentado por algúns como 
agradable.

      Unha clave para sobrelevar esta ansiedade 
é o dominio mental. Son necesarios os 
pensamentos positivos fronte os malos que 
soen aparecer no momento menos apropiado.     
A concentración é algo fundamental, se 
estamos atendendo só á música, non cabe 
lugar no noso pensamento para malos 
augurios.

“A solución non radica en 
conseguir unha ausencia 

de medo, senón nun mellor 
dominio del e unha maior 

liberdade”

Sen dúbida, as numerosas técnicas de 
relaxación que existen son moi eficientes. 
Cunha aprendizaxe de control sobre o teu 
corpo o resultado será mellor. Isto darase 
así porque as tensións musculares serían 
inexistentes, a suor non sería un prexuízo e 
o non ter tremores nas mans, por exemplo, 
permitirían executar  con maior tranquilidade 
e, como consecuencia, con mellores resultados. 

Much. O grito. Técnica mixta de óleo e pastel sobre 
cartón (1893)
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      Podémonos atopar 
con exercicios que van 
dende a relaxación dos 
dedos, dos labios ou das 
cervicais, ata actividades 
máis completas como 
o ioga ou a técnica 
alexander. 

      Ante pensamentos 
negativos é 
recomendable tocar 
en conxunto. Desta 
maneira saberemos o 
que nos falta e o que 
temos, conseguido, 
consiste nunha 
magnífica terapia de 
grupo. Anecdoticamente, 
cóntase que Ringo Starr, 
batería da tan coñecida 
banda inglesa The Beatles, quería deixar 
o grupo porque vía as súas capacidades 
inferiores fronte ás dos seus compañeiros. 
Ó plantexar lles a cuestión os tres membros 
restantes, todos comezaron a confesar 
que eles tiñan unhas sensación similares. 
Foi logo, cando os eloxios comezaron por 
partes de todos dirixidos a todos e o grupo 
continuo coa súa formación.

      Situándonos agora nun concerto, temos 
que ter en conta tres momentos: a espera 
da saída a escena, a saída a escena e as 
sorpresas que poidamos ter. No primeiro 
eslabón, é esencial o control sobre un 
mesmo para que os malos pensamentos non 
nos invadan. Na saída a escena, a postura 
e a decisión son moi importantes. Non 
debemos transmitir medo cara o público 
pero tampouco pasar de fachendosos. Hai 
que ter moi en conta que as sorpresas 
sempre poden aparecer: pódese cambiar o 
lugar de actuación, poden caer as partituras, 
pode suceder que a  i luminación no sexa 
a axeitada… Ante todo isto temos que ser 
moi valentes e sempre actuar con decisión.

“Unha clave para sobrelevar 
esta ansiedade é o dominio 

mental”

      Quen non coñece o truco de imaxinarse ós 
espectadores ou ós examinadores en coiros para 

Degas. Ensaio xeral de ballet no escenario

poñelos en ridículo e sacarlles o carácter 
ameazante? Pero fronte esta postura, están os 
que ven nel un método eficaz e os que creen 
que é absurdo executar fronte un público ó 
que non se toma en serio. 

      Debo medicarme para superar o 
nerviosismo? A resposta é clara: non, 
non se deben empregar medicamentos 
para a superación do medo escénico. As 
consecuencias negativas son moitas e as 
positivas case inexistentes. 

“Temos que ser moi valentes e 
sempre actuar con decisión”

      Se a práctica é constante e a preparación 
a axeitada, o risco de padecer temor á hora 
de interpretar, será menor. A chave do éxito 
radica na perseveranza, así expresaba un 
concursante de Xuventudes Musicais:  “A 
chave do éxito consiste en practicar moito, 
ser obstinado, actuar con absoluta seguridade, 
crer en si mesmo, superar os fracasos. Istes 
aparecen sempre de novo, cada un ten as súas 
crises e as súas experiencias negativas.”
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suPerando 
o “Medo 

escÉnico”
Por David Álvarez Prego de Oliver     

Profesor de Guitarra
É probable que unha gran parte das persoas 

que lean este artigo coñezan ou experimentasen 
algunha vez as sensacións que describe Sara 

Méndez Arias en “Saír correndo”. Intentarei dar 
algunhas explicacións que axuden a comprender 
este fenómeno denominado “medo escénico”, e 

algúns consellos para superalo.

Empecemos agrupando en diferentes niveis as 
sensacións das que nos fala Sara:

•	 Nivel fisiolóxico: inquietude xeral; 
arrefriamento de mans, nariz, orellas; ritmo 
cardíaco acelerado; ganas de mexar; sequidade 
de boca; sudación excesiva; calafríos; náuseas; 
malestar estomacal...

•	 Nivel cognitivo (capacidades mentais, 
razoamento, percepción): bloqueo mental; 
dúbidas de memoria; expectativa de fracaso; 
falta de concentración; autoesixencia elevada; 
confusión mental...

•	 Nivel conductual: ganas de “Saír correndo”; 
comportamentos automáticos; pouco 
volume de voz; inxestión dalgún tipo de 
calmante; atropelamento verbal; silencios 
prolongados, nos que un se pregunta “quen me 
mandaría a min meterme nesta lea”.

Que é o que provoca a maior parte 
das sensacións fisiolóxicas? 
      A adrenalina.

      Que é? É unha hormona secretada polas 
glándulas suprarrenais ante unha situación de 
perigo. Fai que reaccionemos instantaneamente a 
esa situación de alerta.

      Como actúa? Fai que o noso sistema nervioso 
“hiperactive” as funcións vitais preparándonos para 
reaccionar coa maior eficacia posible ante unha 
situación que nós consideramos de risco.

•	 Acelérase o ritmo cardíaco, xa que necesitamos o 
máximo de sangue para achegar máis osíxeno e 
nutrientes a todos os órganos.

•	 Aumenta a respiración para que o sangue se 
osixene o antes e mellor posible. Isto é unha das 
causas de que se seque a boca.

•	 Dilata as pupilas xa que necesitamos a mellor 
visión posible para “ver o perigo”.

•	 Aumenta a presión sanguínea. Os vasos sanguíneos 
dos órganos máis importantes ensánchanse para 
recibir máis sangue mentres que os vasos máis 
pequenos estreitan xa que non son imprescindibles 
durante uns momentos (orellas, nariz, mans, etc.) 
Por iso en momentos de liberación de adrenalina 
arrefríansenos as mans.

•	 Detén, momentaneamente, o movemento 
intestinal xa que en momentos de perigo ter 
ganas de ir ao baño sería todo un problema.

•	 Saca as nosas reservas de glicóxeno (glicosa) 
para que os nosos músculos teñan o máximo 
de combustible...para saír correndo, pelexar, ou 
protexerse ante un impacto.

•	 É diurética, así que produce ganas de mexar.

Que factores intensifican o medo 
escénico? (niveis cognitivo e conductual)
•	 O grao de importancia que nos supoña o 

reto. ¿Tocamos para nenos de 3 anos ou para 
adultos? ¿Para profanos ou para entendidos? 
¿Para coñecidos ou para descoñecidos? ...

•	 A novidade de enfrontarse a algo descoñecido 
no noso caso, o resultado da actuación en 
público. Cantas máis actuacións sexan exitosas 
menos influirá este factor. ¿Por que vai saír mal 
se sempre sae ben?

•	 A sorpresa de enfrontarse a algo inesperado. 
Non contabamos con que fose a haber tanto 
público, ou que viñese a miña nai, que estea a 
televisión local...que o local sexa máis grande 
(ou máis pequeno) do que esperabamos, que 
vaia frío, ou calor...Debemos pensar que todo 
isto pode acontecer. Se cremos que van vir 



A
rtigo

19

a vernos 4 amigos e outros 3 que pasaban 
por alí e logo resulta que hai máis de 100 
persoas a sorpresa é grande, pero se pensamos 
que asistirán unhas 100 persoas e logo están 
4 colegas e outros 3 que pasaban por alí o 
reto vainos parecer moi sinxelo. Sempre hai 
que prepararse psicoloxicamente para unha 
situación peor.

•	 O grao de descoñecemento que teñamos sobre 
a actividade que imos realizar. Canta máis 
formación e preparación teñamos ao respecto 
mellor nos irá. O ideal é realizar actividades 
nas que as esixencias técnicas estean por 
debaixo das nosas capacidades e habilidades. 
En resumo, tocar as obras que teñamos mellor 
estudadas, e manter un repertorio para poder 
tocar en calquera ocasión

•	 A falta de costume. O problema é que non 
sempre se ten a posibilidade de actuar ante un 
público. Unha vez montada unha obra debemos 
programar ensaios nos que recreemos nas nosas 
mentes a situación de actuar ante un grupo 
de persoas. Se facemos un pequeno esforzo 
podemos, simplemente, imaxinarnos que hai 
público. Tamén podemos facer gravacións dos 
ensaios; tocar para amigos ou familiares. Todo 
isto iranos preparando para o día da actuación.

      Falemos agora da “Importancia de superar o 
medo escénico”.

Por que é importante superar o 
medo escénico?
      Porque interfire de forma negativa no 
resultado da actuación. E, despois de dedicar 
tempo, esforzo e posto entusiasmo no estudo 
do noso repertorio, é moi frustrante ver como 
a actuación se derruba por culpa de algo como 
o medo escénico. Non debemos permitir que o 
medo escénico interfira no resultado do noso 
traballo.

      Porque as boas experiencias en público son 
moi positivas xa que reforzan a autoestima e 
incrementan as posibilidades de éxito en futuras 
actuacións, pero as malas experiencias poden 
chegar a causar un trauma e como consecuencia o 
abandono da actuación en público.

Algúns “Consellos para superar o medo 
escénico”:

Que nos preocupa? 
      É moi importante saber que nos preocupa, a que 
nos enfrontamos, para encontrar a solución axeitada. 
Cada un debe coñecer os seus medos e traballar para 
conseguir ter todo baixo control.

      Unha das causas deste medo é pensar que o 
público nos está a xulgar todo o tempo. Normalmente 
atérranos a opinión dos demais. O que pensen 
outros do que un fai é a causa máis común do medo 
escénico. O maior obstáculo de actuar en público é 
a imaxe idealizada de como teriamos que ser diante 
dos demais, a sensación de ter que quedar ben, de 
non facer o ridículo e crer que temos que demostrar 
o que sabemos coa capacidade suficiente para estar 
aí diante sen equivocarse a pesar das críticas, xuízos 
e comparacións das que imos ser obxecto. Pensade 
que se isto non fose como digo, entón teriamos medo 
escénico aínda que non houbese público. Realmente, 
no que debemos pensar cando se aproxime a data do 
noso concerto é no ben que o pasamos realizando 
esa actividade. Durante a actuación, gozar do que 
estamos a facer é fundamental...non ten sentido que 
os que estamos a actuar o pasemos mal e con iso 
tratemos de facer que os demais o pasen ben. Temos 
que pasárnolo ben actuando, e non pensar no que 
lle vai parecer ao público. Se eu gozo facendo algo, 
o público tamén vai gozar. Se eu estou angustiado 
intentando facer algo que debería ser divertido 
ou entretido, ¿como vou entreter a ninguén? O 
primeiro que ten que gozar son eu, e iso é o que debe 
importarnos, porque, ¿para que facemos algo se non o 
pasamos ben?

      Medos que son consecuencia do anterior: 
quedarse en branco (memoria); os erros; etc. Si xa 
non nos preocupa o que pensen os demais estes 
medos desaparecerán.

Como asumir os fallos ou erros en 
público? 
      É importante non se recrear no erro. Se deixamos 
que un erro nos torture perderemos a concentración 
sobre o que é importante, que é o que se segue 
desenvolvendo no tempo. Un erro en público debe 
pertencer ao pasado, e non afectar ao presente nin ao 
futuro da actuación. Iso non quere dicir que cando 
cheguemos á casa non debamos facer un repaso do 
que non estivo ben e buscar o xeito de melloralo, 
pero durante a actuación debemos concentrarnos 
en cada momento sobre o que estamos a facer, non 
sobre o que fixemos, porque entón perderemos 
a concentración sobre o que hai que facer e isto 
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provocará un sen fin de fallos que acabarán por 
afundir a interpretación.

      Como xa ben dixo Sara, é 
importante eliminar pensamentos negativos. Non 
podemos actuar sen nada de adrenalina, sempre 
hai un pouco (sensacións fisiolóxicas). Pero hai que 
aceptar que está aí e que realmente non entorpece en 
absoluto a nosa actividade, máis ben favorécea. Se as 
sensacións que produce a adrenalina non transcenden 
afectando ao nivel cognitivo non hai problema 
algún. Podemos actuar con adrenalina mesmo 
mellor que sen ela xa que prepara a musculatura e a 
respiración. Resultan bastante eficaces os exercicios 
de estiramento, sobre todo en mans e dedos, xa 
que, como xa vimos, a adrenalina estreita os vasos 
sanguíneos destas partes do corpo e polo tanto as 
mans funcionan a un nivel moi inferior ao desexado. 
Cos estiramentos facilitaremos o paso do sangue e 
así aproveitaremos a inxección de torrente sanguíneo 
achegada pola adrenalina, conseguindo mesmo un 
rendemento dos dedos moi superior ao habitual.

      É lóxico que exista un diferencial de 
concentración en estudo/ensaio vs. actuación. 
A concentración na actuación é moito máis alta 
debido ao estado de alerta. Un nivel moi alto de 
atención faranos máis conscientes do que non está 
ben. O ideal sería intentar ensaiar co maior grao 
de concentración posible, para detectar todo o que 
se pode mellorar e para non nos levar a sorpresa o 
día da actuación. Tamén adoitan ser diferentes as 
cousas nas que nos concentramos no estudo e no 
concerto. No estudo concentrámonos na técnica, 
na musicalidade, no discurso sonoro. No concerto 
deberiamos concentrarnos no mesmo, pero se nos 
invade o pensamento de… ¿que pensará o público se 
non me sae ben?... vai ser difícil concentrarse noutra 
cousa, e isto levaranos por mal camiño.

      Resulta curioso, pero é frecuente ter unha visión 
distorsionada de como se están a facer as cousas. 
Podemos crer que está a saír fatal e ser xenial ou 
viceversa. Como ao actuar aumenta moito o nivel 
de esixencia, sempre creremos que está mal. Así que 
traballar con gravadoras, ou mesmo un observador 
externo, é bastante necesario para saber se a imaxe 
que temos da nosa interpretación é a que realmente 
estamos a proxectar.

      O costume e os resultados exitosos son parte da 
clave. Pensemos en alguén que practica pontismo. A 
primeira vez que se tira dispárase a adrenalina. Pensa 
que se pode matar, pero sae vitorioso. Cando se 

tirou 400 veces, a razón dunha diaria, e sempre foi 
todo ben, o nivel de adrenalina é mínimo. Sabe que 
existe a posibilidade de que algo falle e se mate, pero 
confía por experiencia en que todo vai ir ben, e goza 
do salto. Así que, evita tirarte se sabes que a corda é 
defectuosa e vai romper ;-)

      É importante tomar algún alimento lixeiro pero 
rico en hidratos de carbono uns minutos antes da 
actuación para evitar o esgotamento físico ao que 
nos somete a adrenalina.

      Cafeína vs. adrenalina. A cafeína activa 
o sistema nervioso central a niveis máis altos, 
provocando un incremento na alerta e na 
vixilia, un fluxo de pensamento máis rápido e 
claro, e incrementando a atención e mellora da 
coordinación corporal. Pero a inxestión de cafeína 
acelera a liberación de adrenalina. ¡Coidado!

      É fundamental controlar a respiración, xa 
que dela depende que os músculos estean ben 
osixenados e funcionen correctamente. Se a 
respiración é defectuosa os nosos músculos 
agotaranse rapidamente.

      Por último, creo que saber enfrontarse ás críticas 
e como nos afectan é moi importante. Non debemos 
deixarnos influenciar por críticas destrutivas, é máis, 
non debemos nin escoitalas. E, aínda que teñamos 
a sensación de que o concerto non saíu todo o ben 
que debería, nunca debemos contradicir ó público 
que veña a felicitarnos. A nosa apreciación sobre o 
sucedido está condicionada polo noso coñecemento 
e o noso nivel de esixencia porque sabemos que o 
podiamos ter feito mellor, pero a maioría das veces, 
a nosa formación e preparación previa fai que, aínda 
que non fose o mellor dos nosos concertos o público 
poida gozar igualmente dunha interpretación de 
calidade. Non fagas dubidar ao teu público porque en 
futuras actuacións non vai saber se o estás a facer ben 
ou tiña que saírche mellor ;-)

Fontes das fotografías: 
1. http://www.deportespain.com/wp-content/uploads/2009/08/
hawaii_surf.jpg
2. http://www.absolutaustria.com/wp-content/uploads/2011/02/
tor-en-bici-por-el-valle-wachau.jpg
3. http://jornalocal.com.br/site/wp-content/uploads/cache/12843_
NpAdvHover.jpg
4. http://www.youextreme.com/images/notas/061008MF10.jpg
5. http://www.trotamillas.es/files/2010/06/senderismo3.jpg
6. http://www.wayfaring.info/wp-content/uploads/2010/12/La-
Scala-Milano-2.jpg
7. http://3.bp.blogspot.com/_e_jPYKK6E44/TJHSE7FcxwI/
AAAAAAAAAD8/FDyOihKkAOA/s1600/
Olaf+Mariana+y+Nadir+1.jpg
http://www.lorca2000.com/galeria/puenting.jpg
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Cal é o teu nivel?
máis adrenalina menos adrenalina

                                                                

En calquera caso: DISFRUTA do que fas!!!
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MÚsica e 
dePorTe. ou 
ViceVersa.
Por Darío González Faílde                          

Profesor de Percusión 

Aceptado o encargo de redactar un 
artigo para esta revista, dispóñome 
a buscar datos, informacións, artigos 
relacionados, documentacións... ou 

sexa, que entro en Google.

      Aparentemente, só me vexo ante páxinas que 
falan de cancións, xeralmente de tipo electrónica 
ou “dance” a determinados b.p.m. (beats – 
pulsos por minuto), polo xeral entre 100 e 140 e 
preparadas para distintas disciplinas. Reportaxes 
de máis do mesmo, pero enfocado ao que debes 
cargar no teu iPod (parece ser que se dá por feito 
que todo o mundo ten un chisme destes) para 
correr máis ou facer máis abdominais (coñecidas 
no gremio coma “abominables”).

      Non, non é o que busco.

      Meu Deus, un foro de Yahoo. “Fan deporte 
ou non os Músicos?”. Isto promete. Sen dúbida, 
a resposta máis intelixente está ao final: 
“Dependerá do músico, non?”. Ben, isto pásame 
por meterme nun foro deste buscador… pero 
algo me chama a atención. Aparte das eternas 
“pachangas” de fútbol ou 
baloncesto presentes en 
calquera gremio. E son 
os comentarios referentes 
aos practicantes de artes 
marciais, que tamén teñen 
como “hobby” ou incluso 
profesión a música… e 
viceversa.

      É entón cando a miña cabeza non para 
e recompila mentalmente esta coincidencia. 
Polo menos catro dos meus pupilos, algúns 
que parecen decididos a continuar a carreira 
musical locen cintos de Taek Wondo. Nas dúas 
orquestras nas que participo normalmente 

desde hai anos, resulta que tamén hai judokas, 
karatekas, practicantes de kung fu ou algún 
outro tipo de arte marcial. Por suposto tamén 
os hai amantes da bicicleta, do sendeirismo, da 
natación, de deportes de raqueta… Lembro unha 
reportaxe que vin da famosa e virtuosa violinista 
Sarah Chang, como comentaba que de pequena 
os seus pais estaban seriamente preocupados de 
que sufrira algún tipo de lesión xa que era tola 
por xogar… ao balonmán!!

“As condicións básicas para o 
desenvolvemento do deporte e a 
práctica musical son as mesmas: 

habilidade, velocidade, forza, 
resistencia, axilidade, ritmo e 

psicoloxía.”

      Por que distintos músicos se empeñan en 
practicar disciplinas deportivas “potencialmente 
perigosas”?

      A miña reflexión non é para nada científica 
(para iso tamén está na Internet un discreto 
artigo dun experimento sobre a música que se 
escoita e o rendemento deportivo na web do 
xornal El País), é unha conclusión á que chego 
e que quero compartir con todos vós de por 
que colegas nosos que tocan instrumentos de 
vento se arriscan a levar unha patada nos beizos 
ou pianistas a sufrir unha torcedura nas súas 
prezadas mans.

 E é que as condicións básicas para o 
desenvolvemento das dúas actividades… son 
practicamente as mesmas. A saber: habilidade, 
velocidade, forza, resistencia, axilidade, ritmo e 
psicoloxía. 

      Tratarei de xustificar isto sen recorrer ao 
concepto New Age de que as cousas semellantes 
se atraen de por si (isto resérvomo para 
facer un best-seller e facerme millonario). 
Tamén é aplicábel o concepto Ying-Yang das 
culturas orientais, que máis que falar de cousas 
contrarias, falan de cousas que se complementan. 
De aí que ás persoas que teñen un traballo 
moi sedentario ou moi protocolario, se lles 
recomenden actividades deportivas que lles 
permitan desenvolver a faceta grupal ou traballos 
máis explosivos, mentres que as persoas que 
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polas características do 
seu traballo xa teñan 
unha boa dose de 
actividade física se lles 
recomendan actividades 
máis encamiñadas a 
buscar o relax e o estrés.

      A definición de 
habilidade que nos dá a 

Wikipedia non pode vir máis “ao pelo”: É o grao 
de competencia dun suxeito concreto fronte a un 
obxectivo determinado. É dicir, no momento no que 
se alcanza o obxectivo proposto na habilidade. Ben 
vale para unha audición coma para un partido de 
pádel.

      Considérase como unha aptitude innata ou  
desenvolvida ou varias destas, e ao grao de mellora 
que se consiga nesta/s mediante a práctica, 
denomínaselle talento. Pilládelo?

      Tamén é a destreza para executar unha cousa 
ou capacidade e disposición para negociar e 
conseguir os obxectivos ao traveso duns feitos 
en relación coas persoas, ben a título individual 
ou ben en grupo. E agora sabedes por que está 
feo “chupar” balón ou ser demasiado egocéntrico 
cando se está a traballar  música de cámara.

      A velocidade virá coa práctica/entreno, e 
tamén co desenvolvemento da habilidade antes 
citada. Xa sabemos que tarde ou cedo, hanos facer 
falta para ese estudo endiañado de Czerny ou para 
esa pasaxe que nos quita o sono… tamén vén ben 
para escapar co balón ao outro lado da cancha.

      A forza será moi importante para dar puñazos 
e patadas, e para desenvolvela temos toda unha 
gama de aparatos e pesas nos ximnasios… e 
exercicios de escalas que pouco a pouco fan máis 
fortes os nosos pulsos, os nosos dedos, os nosos 
brazos, con tanto arco arriba e abaixo… As persoas 
máis corpulentas teñen máis facilidade, “máis 
peso” nese acorde no teclado ou nese redobre. E 
si, necesitamos un son grande que para iso é unha 
ópera de Wagner!

      Se seguimos con Wagner ou con calquera 
destes alemáns con monumentais sinfonías e 
óperas precisaremos resistencia. Digna dun 
corredor de maratón. Eses acordes, esas dinámicas, 
eses redobres interminábeis… Para iso traballamos 
o redobre día si e día tamén (nonsí?), porque ao 
mellor temos que estar uns minutos que parecerán 

séculos “dándoo todo”, sen cortarse, que hai 
120 almas na orquestra…! Os de vento con eses 
aparellos de ciencia-ficción traballando diafragma 
coma se fosen a unha competición de apnea libre… 
só os tubas saben o que costa soprar ese aparato!! 
E as cordas?  Ese arco ha de facer chispas contra as 
cordas! Cantas veces han de repetir o movemento 
de brazo os de corda? Son, polo xeral os que menos 
paran… están sempre tocando!

Picasso. Os tres músicos (1921). Óleo sobre tela

      A axilidade axudará a esquivar o ataque do 
contrincante, a resolver esa escala tan difícil (pois si 
que ten alteracións!) facéndolle ver ao público “que 
está chupao”, a saltar ese obstáculo sen problema así 
coma os percusionistas cambian de instrumento 
nun set de multipercusión como se iso fora algo 
cotiá, a chegar coa raqueta e darlle á bola coma 
se xa soubésemos que “ía para aí”, a cambiar eses 
endiañados rexistros do órgano ou os pedais da arpa 
no momento xusto, a cambiar con destreza as sete 
sordinas que usamos nesa peza contemporánea tan 
rara.

      Que dicir do ritmo? Está claro que é unha 
condición indispensábel para o desenvolvemento 
da actividade musical, aparte de que está presente 
en todo o Universo. Xa sabedes, desde o Universo 
infinito co movemento dos astros e das galaxias, 
ata o mundo microscópico... No deporte tamén ha 
de haber ritmo. Eses movementos de pernas dos 
boxeadores non son senón parte da técnica tanto 
defensiva como de ataque, para nadar ou correr 
máis rápido has de levar un ritmo respiratorio 
metronómico. All is rhythm, my friends!!
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“Os pensamentos e actitude 
positiva han de estar sempre 

presentes”

      Por último, a psicoloxía. Coma unha arte 
marcial interna, coma un Tai Chi ou un Qui 
Gong, todo empeza na mente. Fai falla un valor 
especial para asumir que vas a estar practicando 
moitas horas ao día para obter resultados 
desiguais. Algúns días serán marabillosos, 
todo flúe; outros a cousa irá máis lenta ou, 
simplemente, non vai… Os pensamentos e a 
actitude positiva han de estar sempre presentes. 
Hoxe non se puido? No problem! Xa sairá ese 
arpexio mañá. Xa moveremos a mancuerna de 
20 quilos a semana que vén. Isto daría para outra 
reflexión (en realidade, cada punto da para moitas 
máis), pero a máis típica é o uso da imaxinación. 
Imaxinarse ganando o partido, tocando relaxado 
e alegre un concerto, levantando un trofeo ou 
cun público agradecendo con calorosos aplausos 
a túa actuación son exercicios mentais bonitos, 
divertidos e, curiosamente, efectivos.

Yannick Nézet-Séguin

      No número 164 da revista Audio 
Clásica (Febreiro de 2011) a entrevistadora 
Lorena Jiménez faille a seguinte pregunta 
ao director de moda pola súa xuventude 
e traxectoria Yannick Nézet-Séguin 
(Montreal, Canadá 1975) “Coma os 
deportistas de elite, un director de orquestra 
cunha axenda coma a súa, necesita seguir unha 
preparación especial: mental, f ísica e incluso 
alimenticia?”.

      E é que este tipo de preguntas xa son 
habituais neste tipo de entrevistas, síntoma 
de que esta relación entre deporte – música 
(ou viceversa) está a considerarse como algo 
lóxico e normal.

      Aí vai a resposta, para non deixarvos en 
ascuas:

      “Yannick Nézet-Séguin: Non sigo 
ningunha dieta en especial, pero efectivamente 
parécese moito á vida dunha persoa que se adica 
profesionalmente ao deporte. Teste que coidar. 
Só se pode soportar esta axenda durmindo o 
necesario, non comendo nin bebendo en exceso... 
A min gústame moito unha boa comida, gosto 
dun bo restaurante. Este verán tiven que 
durmir unha media de sete ou oito horas. Do 
contrario, non podería soportar este ritmo. 
É un estilo de vida moi glamuroso, pero moi 
disciplinado. Non só os directores de orquestra, 
tamén os cantantes deben selo, e o mesmo 
acontece cos instrumentistas. Sen embargo, a 
xente pensa que chegan e comezan a cantar ou 
a tocar, sen máis. En canto a alimentación, 
non é que precise de comer pasta todos os días, 
pero si que levo unha dieta saudábel. Trato de 
manterme en forma, fago algo de jogging... En 
def initiva, preciso estar en boa forma. Só así 
podo adicarme completamente ao que fago.

      (…) Tamén gozo escoitando música no meu 
iPod cando salgo a correr, e naturalmente non 
se trata de música clásica. Levo, por exemplo, a 
Artic Monkeys e incluso a Madonna. Por que 
non? Apórtanme enerxías! (risas)”

Fontes das fotografías: 
Imaxe 1: http://www.dibujoscolorear123.com/deportes/
artesmarciales/artesmarciales.htm
Imaxe 2: http://fistoria.blogspot.com/2008/06/taosmo-el-
significado-del-ying-y-el.html

Imaxe 3: Picasso. Os tres músicos (1921). Óleo sobre tela. 
Imaxe 4: http://communities.canada.com
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a MusicoTeraPia
Por Jorge Fernández Calvo (6º GP)

A musicoterapia é un tipo de 
terapia que consiste na utilización 
da música para mellorar e manter 
a saúde, tanto física como mental. 

Hoxe sabemos que a música ten unha 
serie de efectos fisiolóxicos. A 
música inflúe sobre a taxa respiratoria, 
presión arterial, as contraccións 

do estómago e sobre os niveis hormonais. A 
frecuencia cardíaca é acelerada ou se fai máis lenta 
ao ser sincronizada cos ritmos. Sábese tamén que a 
música pode cambiar ritmos eléctricos do cerebro. 
A musicoterapia sostén que o que escoitamos 
ao noso arredor pode afectar á saúde positiva ou 
negativamente. O son pode ser un gran curandeiro. 
Os musicoterapeutas usan o son para axudar 
cunha gran variedade de problemas médicos 
que van dende a enfermidade de Alzheimer á 
dor de dentes. Os investigadores demostraron a 
capacidade da música para reducir a dor, mellorar a 
memoria e reducir o estrés.

“O son pode ser un gran 
curandeiro. Os musicoterapeutas 

usan o son para axudar cunha gran 
variedade de problemas médicos”

      Existen dúas interpretacións acerca dos efectos 
da música no home. A primeira é que a música ten 
un efecto positivo no noso sistema nervioso. Esta 
interpretación vén dun estudo da Universidade de 
California, que amosa que nenos expostos á música 
de Mozart antes dunha proba de coeficiente 
intelectual mostran unha mellora na puntuación, 
cando se compara cun grupo que non foi sometido 
a esta experiencia. Os investigadores concluíron 
que a música de Mozart, que é basicamente 
unha serie complexa de variacións sobre temas 
sinxelos, activan as vías neuronais que  melloran 
a capacidade intelectual dunha persoa. Aínda 
que este efecto é pasaxeiro algúns investigadores 
cren que un certo tipo de música fai algunhas 
modificacións positivas nos cerebros de persoas 
que a escoitan. Algúns investigadores sospeitan 
que a música, cando se introduce moi cedo, pode 
ter efectos permanentes favorables sobre o sistema 
nervioso.

      A outra posibilidade é que a música 
simplemente actúe como unha distracción. 
Sabemos que a distracción pode ter efectos 
beneficiosos sobre a percepción da dor. A dor 
empeora canto máis pensamos niso, calquera cousa 
que poda desviar a nosa atención vai facer que 
a nosa sensación de dor diminúa. Certamente, 
a música pode actuar e distraer a nosa atención 
sobre acontecementos desagradables. Con todo, 
segundo moitos especialistas sobre o tema isto 
non é todo, ao parecer tamén ten a capacidade de 
evocar sentimentos e estados de ánimo que poden 
ser útiles para controlar non só a dor, senón tamén 
o medo e a ansiedade, que están intimamente 
relacionados coa dor. 

 “Algúns investigadores cren 
que un certo tipo de música fai 

algunhas modificacións positivas 
nos cerebros de persoas que a 

escoitan”

      Varios estudos demostraron que a música ten 
a capacidade de reducir a sensación de ansiedade 
e dor. Nun estudo con trinta e oito pacientes que 
chegaron ao hospital con feridas que requiriron 
sutura, foron divididos en dous grupos. Un 
grupo escoitaba música mentres era sometido 
a intervencións cirúrxicas. Descubrimos que os 
pacientes deste grupo desvelaron sufrir menos dor 
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durante a cirurxía que o grupo que non escoitou 
ningunha música.

“Varios estudos demostraron que 
a música ten a capacidade de 

reducir a sensación de ansiedade 
e dor”

      A música aparentemente funciona 
bloqueando os sons típicos dunha sala de 
operacións que xeran ansiedade nos pacientes. 
Nun estudo recente descubriuse que a través 

da música na sala de operacións alcanzou 
unha redución do 50% no valor da sedación 
requirida. Outro estudo descubriu que a 
música é tan eficaz como 2,5 miligramos de 
Valium (sedante utilizado para calmar dor e 
estados de ansiedade nos hospitais).

      A idea de que as terapias de distracción 
teñen un efecto no alivio da dor e que tamén 
evitan pensar en todo, non é totalmente 
certo. Por exemplo, moitas persoas traballan 
e estudan mellor cun fondo musical. 
Probablemente haxa unha explicación 
neurolóxica para os efectos da música. 
Pode non ser unha linguaxe universal, pero 
certamente é un modificador universal do 
humor. 

      A música tamén se usa terapeuticamente 
en pacientes con Alzheimer ou con trastornos 
xenéticos. Descubriuse que eses pacientes se 
benefician tanto ao escoitar como ao facer a 
música. Os beneficios da terapia musical para 
estes pacientes son múltiples. Pode mellorar 
o seu humor e reducir a necesidade de 
medicación. A música tamén pode estimular 
partes do cerebro que axuda a previr ou 
retardar o deterioro dos mesmos.

      Tamén nun estudo realizado en China, 
con setenta e seis pacientes esquizofrénicos 
revelou que tras un mes de   terapia musical 

presentaron 
menos síntomas. 
Aumentaron 
notablemente a 
comunicación 
e mostraron 
maior interese 
en actividades 
externas.

      A 
musicoterapia 
aparte de ser 
útil en caso de 
enfermidade, 
tamén se utilizou 
como parte de 
preparación de 
embarazadas. 
Nestes casos, 
a música actúa 
sobre o cerebro, e 
este actúa sobre 

o corpo relaxándoo e o beneficio atopámolo 
en que gracias a música requírense menos 
medicamentos

      Deste xeito, a música convértese non só 
nunha fonte de pracer, tamén unha fonte 
inesgotable de saúde e benestar.

Fontes das fotografías: 

Imaxe 1: http://lym.lgisl.com
Imaxe 2: www.aimpne.org
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O Festival Internacional de Música de 
Ourense, Pórtico do Paraíso, leva traendo á 
cidade diversos grupos de música de diversos 
estilos dende o ano 2008. Na cuarta edición 
que se celebrou este ano, no mes de febreiro, 
diversos edificios emblemáticos da urbe 
recolleron concertos de grande calidade 
interpretativa. O concerto de inauguración 
(18 de febreiro) 
levou ao grupo 
The Tallis Scholars 
á catedral de 
Ourense. Outros 
grupos actuaron 
no marco deste 
festival coma 
o español La 
Tempestad e a 
soprano Raquel 
Andueza, así 
coma o grupo de 
percusión 4mality 
Percussion. Tamén contaron con solistas da 
talla do violoncellista Pieter Wispelwey 
ou do compositor e guitarrista Andrew 
York. Dentro das actividades deste festival 
presentouse igualmente unha conferencia 
a cargo do coñecido Fernando Argenta e 
varias masterclases por parte dos intérpretes, 
dirixidas principalmente aos alumnos e 
profesores do conservatorio de Ourense. 

enTreVisTa con 
Juan enriQue MiGuÉns

(Director artístico do Festival Pórtico do Paraíso)

Por Sara Dacal  Crespo (6º GP)

P. Como xorde  a iniciativa do “Festival 
Internacional do Pórtico do Paraíso”?

R. No ano 2007, tiven a oportunidade de 
coordinar os actos do 50 aniversario do 
conservatorio. Nese momento, constatamos que 
había un público interesado e que respondía 
moi ben a este tipo de iniciativas. Ao rematar 
dito ciclo, que foron tres meses, existía unha 
sensación de certo baleiro que nos deu pé para 
crear un proxecto que se materializou en febreiro 
do 2008 ca primeira edición.

P. Este ciclo de concertos conta xa cunha 
traxectoria que o convirte nun punto de 
referencia musical en Ourense. Cantas 
edicións se fixeron do festival e que tipo de 
grupos participan nel?

R. Fixéronse catro edicións.  Normalmente 
procuramos que os concertos da inauguración 
e clausura de cada festival sexan os máis 
chamativos. A idea é contar con solistas 
e grupos de cámara que en circunstancias 
normais non virían á nosa provincia pola súa 
axenda.
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P. Nas anteriores edicións do festival, 
observamos que cada concerto se realiza nun 
emprazamento diferente. Con que salas se 
conta e como se decide onde se realizarán os 
concertos e as conferencias?

R. O que pretendemos é buscar espazos que 
estean situados no centro da cidade para maior 
comodidade do público asistente. Contamos 
ca Igrexa de Santa María Nai, Igrexa de Santa 
Eufemia, O Teatro Principal, O Liceo e por 
último, este ano incorporouse a Igrexa de 
Santiago das Caldas.

A idea é que o concerto inaugural ou o de 
clausura do festival sexa na catedral, xa que o 
propio nome do festival é extraído dunha das 
súas portadas.  Por iso intentamos na medida 
do posible que a maior parte do programa sexa 
de música sacra, como foi nesta ocasión co 
grupo The Tallis Scholars.

Para as conferencias, mesas redondas e clases 
maxistrais  utilizamos outros espazos como o 
Ateneo, a Universidade ou o  Conservatorio de 
Ourense.

P. Como se escolle aos próximos grupos/
solistas/conferenciantes que virán en futuras 
edicións?

R. Hai que valorar moitas cousas: a idea 
artística que queres facer no seguinte festival, 
o tipo de formacións que queres traer, ou os 
cachés. A intención é establecer certo equilibrio 
entre os concertos e instrumentos que van 
participar.

P. Nesta edición observamos grande variedade 
en torno aos repertorios que se interpretan. 
Existe preferencia en canto a un estilo 
musical predeterminado?

R. Non, a idea é contar dende música medieval ata 
contemporánea. O que máis nos gusta é manter ese 
carácter ecléctico.

P. Ademais dos concertos e conferencias, 
realízase algunha actividade a maiores?

R. Si, como xa dixen antes as clases maxistrais, 
os encontros cos artistas é algo que nos 
gusta, para que os alumnos teñan un contacto 
directo cos instrumentistas. Nesta ocasión, 
a clavecinista Silvia Márquez, do grupo 
La Tempestad, e os integrantes do grupo 

4Mality Percussion Quartet achegáronse ao 
conservatorio de Ourense para ter un encontro 
cos estudantes, e o guitarrista Andrew York fixo 
unha masterclase tamén para eles no Liceo. 

P. De seguro a organización dun festival 
coma este conleva moitos gastos económicos; 
con que fondos se conta para a realización 
dos concertos e que organismos financian o 
festival?

R. O principal promotor é o Concello de 
Ourense que aporta aproximadamente 
un 60% do coste total. O outro 40% é 
financiación privada con pequenas ou medianas 
participacións.

P. Os concertos son gratuítos?

R. Si, a filosofía do Concello é que teña acceso 
todo o mundo. Este ano só houbo un concerto 
de pago que foi o do Teatro Principal.

P. As datas dos concertos deste ano 
concentráronse na segunda quincena do 
mes de febreiro. En que época se realiza 
frecuentemente o festival?

R. O ideario do festival é que se celebre entre o 
entroido e Semana Santa procurando encontrar 
unha semana libre de actividades. Aínda así, 
estas datas son variables xa que dependen de 
moitos factores. 

P. En canto á organización, cantas persoas 
son necesarias para levar a cabo un festival 
deste tipo?

R. Os que tomamos as grandes decisións 
somos tres. Unha vez que comeza o festival, 
incorpórase un equipo de cinco persoas do 
concello e persoal externo que contrata a 
organización.

P. Axuda ser músico á hora de organizar o 
Festival?

R. Si, grazas á miña experiencia como 
intérprete podo aportar pequenos detalles que 
penso que contribúen a que os artistas se sintan 
máis cómodos.  

Fontes das fotografías: 

www.porticodoparaiso.com
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saBes inTerPreTar?
Por Gleb Kadashnikov (5º GP)

      Á hora de interpretar ben unha peza musical, 
debemos saber con antelación as claves e bases dunha 
boa execución. 

      Como punto de partida, enfrontarémonos á 
partitura. Que é o que vemos nada máis collela? A 
primeira vista pode parecer un encrucillado chinés, 
no que nunca sabes cal é o debuxo que vai saír. Non 
entanto, se sabemos algo de música, entendemos 
que son sons, escritos no papel, ordenados pola súa 
altura e a duración no tempo. Pero aínda falta o máis 
complexo, a execución. 

      Unha vez que reproducimos a partitura, 
empezamos a ter algo de idea sobre como soa a peza. 
Comezamos a ver algo similar ao que un pintor vería 
nun contorno inicial antes de engadir os detalles do 
cadro. Pero aínda que o compositor nos indique os 
“detalles” na partitura, como matices tímbricos de 
piano e forte, crescendos e diminuendos, e os de tempo, 
alturas de sons e o ritmo co que hai que executalos, 
non podemos dicir que xa sabemos 
como hai que tocar a peza. Aínda 
non estamos preparados para 
interpretala ben, sen coñecer outro 
tipo de trazos, sen entender con que 
estilo ou que sentimento temos que 
tocala.

      Por exemplo, Aaron Copland, 
no seu libro “Como escoitar a música”, 
dixo que se o mesmo compositor 
vivise en dúas épocas diferentes, 
escribiría unha música totalmente 
diferente. E non é máis que debido 
á mentalidade da xente, ás ideas 
e pensamentos que había naquel 
momento, xunto coa situación 
social, cultural e económica. Porque no século XVII 
non pensaban igual que no século XIX. Polo tanto, 
podemos chegar á conclusión de que a música de 
séculos pasados, nin soaba nin era igual que a música 
de hoxe.

      Agora deberiamos entender que é o que 
realmente nos proporciona o compositor. El, á hora 
de escribir a música, estanos deixando unha parte 

de si mesmo. Unha parte da súa alma. Déixanos 
os seus sentimentos, os seus pensamentos, as súas 
preocupacións, as súas alegrías, as súas tristezas , 
e móstranolo coa súa música, cunha linguaxe 
totalmente inmaterial que usa os sons como medio 
de comunicación. Por iso din que a música é unha 
linguaxe universal, porque non fai falta saber idiomas 
para entendela. É unha linguaxe apta para todos, ou 
case todos.

      Partindo de todo isto,    podemos dicir que para 
interpretar ben unha partitura, aparte de poder lela, 
deberiamos saber algo máis sobre o compositor, a 
súa vida, a súa visión do mundo; así como as cousas 
que sucederon naquela época, sobre os instrumentos 
que se utilizaban, as súas características técnicas e 
tímbricas, etc.

      E, por suposto, tamén temos que saber algo sobre 
o intérprete, porque é a persoa que vai transmitir 
a música. Este, á súa vez, poida que viva nunha 
época diferente á do compositor da peza, polo que 
ten o seu propio punto de vista do mundo, as súas 
preocupacións e os seus sentimentos; o seu punto de 
vista persoal sobre a música que esta facendo. El vai 
engadirlle un toque propio, vai deixar unha parte de si 
mesmo, igual que o compositor no seu momento. 

Que quere dicir isto? Que realmente non podemos 
saber con total exactitude como hai que 
interpretar a música histórica. Por que? 
Porque non estamos vivindo na mesma 
época, non coñecemos en persoa ao 
compositor e non podemos preguntarlle 
como querería que soase. Por iso é 
importante documentarse moito sobre a 
peza que estamos traballando. 

Concluíndo xa, podemos dicir con 
exactitude que o máis importante na 
arte da música, non son conclusións 
que podemos sacar da información que 
temos. A música non é só o conxunto 
de sons ordenados por certas regras, 
senón sons cargados de emoción, 
paixón, sentimentos e todas estas 

cousas que non podemos explicar. Cousas inmateriais, 
como ela mesma. Chegados a este punto, deducimos 
que para interpretala ben hai que sentila, imaxinar 
o que podería experimentar o compositor cando a 
compuxo. Porque para que a música sexa viva e poida 
conmovernos, ten que ter alma e, para que teña alma, 
ten que ser interpretada con moitas ganas, corazón e 
sentimento. 
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Por Que non?
Por Erea Carbajales Molina (6º GP)

      Hoxe coma cada ano, fun mirar os horarios ao 
conservatorio. O que máis me intrigaba era saber cal 
ía ser a miña agrupación de cámara. Gran sorpresa 
me levei cando vin que o meu compañeiro ía ser un 
acordeonista. Un acordeonista? Violín e acordeón... 
un dueto pouco habitual, xa que o violín soe estar 
emparellado con instrumentos coma o clave, o piano 
ou os da  familia de corda frotada e coa música 
clásica principalmente, nembargantes o acordeón está 
relacionado coa música popular e coa contemporánea, 
en teoría de menos aceptación nos entornos 
académicos.

      Estaba perdida, non sabía como ía abordar a 
asignatura... Nos meus anos de conservatorio xamais 
vira tal agrupación.

      Foi entón cando pensei, ata que punto a educación 
inflúe na maneira de pensar dos alumnos?

       Se analizamos a 
nosa realidade musical, 
a maioría dos grupos 
folk utilizan o violín 
como un dos principais 
instrumentos. En cambio 
no conservatorio este 
tipo de música non 
se imparte. Estamos 
afeitos a este tipo de 
estereotipos, pero penso 
que xa é hora de romper 
cos convencionalismos 
e de descartar a idea de 
que uns instrumentos son 
superiores a outros: que 
os instrumentos “clásicos” 
están nunha escala 
superior que os  populares.

       Existe moita música por descubrir, por traballar, 
sen recorrer aos clásicos. Pero parece que se interpretas 
unha peza folk es menos músico que se tocas unha 
Sonata de Mozart. O teu traballo non é valorado do 
mesmo xeito.. sen embargo, que é, senón música? Un 
gran exemplo é o grupo folk “Milladoiro”, recoñecido 
máis aló das nosas fronteiras.

      Hoxe en día estamos asistindo a unha 
revolución musical, a novas formas de facer música, 
rompendo os esquemas máis puristas. Pensemos 
en grandes músicos  actuais coma os integrantes  
da banda de metal “Metallica”: James Hetfield, 
Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo, que 
foron capaces de adaptar o seu estilo interpretando 
os seus temas coa orquestra Sinfónica de San 
Francisco, dirixida por Michael Kamen; ou pola 
contra, o caso de Alexy Laiho, guitarrista de 
“Children Of Bodom”, capaz de interpretar unha 
peza clásica como “As catro estacións” de Vivaldi coa 
guitarra eléctrica. En ambos casos con resultados 
sorprendentes.

      A experiencia tras traballar co meu compañeiro 
acordeonista interpretando un repertorio “fóra do 
común” foi unha das máis gratificantes dos meus 
estudos como violinista xa que foi  unha práctica 
nova para min. Aprendín a coordinarme cun 
instrumento co que nunca antes traballara e explorei 
novas formas de interpretar e novos estilos de 
música (folk, jazz, contemporáneo...)

      Ás veces necesitamos abrir novos campos e non 
pecharnos nun só estilo por que é máis enriquecedor 

Fotografía de Noa Carbajales Molina (ex-alumna)

e nos fai entender mellor a outros músicos.      
Convídovos a reflexionar sobre este tema, polo que 
tantos músicos loitaron e seguen loitando hoxe en día.
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a acTiVidade 
MusicaL no 

conserVaTorio
Por Purificación Iglesias         

Vicedirectora do CMUS de Ourense
      O Conservatorio Profesional de Música de 
Ourense ven a desenvolver durante os últimos cursos 
diversas actividades complementarias á formación 
xeral que redundan en beneficio tanto do alumnado 
como do profesorado e do centro. Ditas actividades 
agrupadas nos tres trimestres do curso, estrutúranse 
entre Concertos, Cursos de Interpretación Musical, 
Intercambios, Promoción do Centro, Letras Galegas...

      O curso académico ábrese cun Concerto de 
Inauguración no mes de outubro ao que lle segue 
na semana do 22 de novembro, a celebración dunha 
Semana Musical de Santa Icía conmemorando a 
festividade da patroa dos músicos. Esta Semana 
Musical inclúe un Concerto do alumnado, un Concerto 
de Profesores, un Concerto dun grupo invitado e unha 
Conferencia que versa sobre aspectos vinculados a 
música. Para pechar o primeiro trimestre e coincidindo 
coas datas de Nadal, os alumnos/as das grandes 
agrupacións ofrecen o Concerto de Nadal no que, entre 
outras pezas, nunca han de faltar as panxoliñas.

      Durante o segundo trimestre a actividade 
musical do centro diríxese especialmente ao 
desenvolvemento dos Cursos de Interpretación 
e aos Intercambios Multidisciplinares con outros 
Conservatorios da Comunidade. Con respecto aos 
Cursos de Interpretación Musical cómpre subliñar 
a alta participación do alumnado (lembrar que 
se están a celebrar concretamente neste ano dez 
Cursos de Interpretación) así como a regularidade 
que algúns Mestres, coa súa presenza ano tras ano, 
veñen a manifestar. En referencia aos Intercambios 
Multidisciplinares, o CMUS de Ourense convida 
nestes últimos anos a participar a outros Conservatorios 
da Comunidade neste tipo de acto. O alumnado do 
centro celebra no Auditorio do Centro convidado, 
dous concertos, un de Solistas e agrupacións 
pequenas de Música de Conxunto e Música de 
Cámara e outro Concerto de grandes agrupacións 
no que habitualmente participan a Banda de Grao 

Elemental e a Banda de Grao Profesional. Asimesmo o 
Conservatorio convidado celebra no noso centro un ou 
dous concertos das mesmas características.

      No desenvolvemento do derradeiro trimestre o 
Conservatorio ten unha Semana das Letras Galegas, 
conmemorando esta festividade da nosa comunidade. 
Esta Semana inclúe un Concerto-Recital de Poemas no 
que ademais se fai entrega de premios do Concurso 
Literario e un Concerto de Música de compositores galegos, 
especialmente do propio centro. E xa buscando 
o remate do curso, os alumnos/as e profesores/as 
nun derradeiro esforzo, vólcanse nunha campaña 
de Promoción do Centro que leva a a comunidade 
educativa a saír as rúas da cidade para ofrecer un 
Concerto e Información de acceso ao Conservatorio e 
coñecemento do mesmo.

      Ademáis das actividades enumeradas 
anteriormente,   no Conservatorio Profesional de 
Música de Ourense celébranse outras actividades non 
menos importantes. Caben destacar,  os Concertos e 
Audicións que cada Departamento ou Especialidade 
Musical celebra ao longo de todo o curso e nos que o 
alumnado amosa o seu progreso e talento musical, e 
por outra banda é de subliñar o labor que os Xefes de 
Departamento mostran na organización de Asistencia 
a Concertos tanto dos distintos Festivais de Música 
como dentro da programación de Obras sociais, 
Auditorios, etc. Non pasamos por alto tampouco a 
Colaboración con outros centros, entidades sen ánimo 
de lucro, colexios, institutos, etc. que para amenizar 
en moitas ocasións actos diversos solicitan a presenza 
de grupos musicais do Conservatorio. Tamén non 
podemos deixar de destacar o Cursiño Preparatorio 
durante os venres do mes de maio para nenos e nenas 
de entre 8 e 14 anos que queren acceder ao centro. 
Neste Cursiño estruturado en cinco sesións ofrecese 
de xeito totalmente gratuíto e previa preinscrición, 
unha presentación de cada un dos instrumentos que se 
poden estudar no Conservatorio de Ourense ademais 
de traballar aspectos de sicomotricidade, coordinación, 
ritmo... que se lle esixirán aos aspirantes na proba. 

      Para rematar e a modo de reflexión dicir que todas 
as actividades que se celebran no CMUS de Ourense, 
realízanse grazas ao esforzo do alumnado e, por suposto, 
do profesorado. Os profesores/as que traballamos 
no Conservatorio e fixemos da Música un medio de 
vida, traballamos coa ilusión de transmitir aos nosos 
alumnos/as a nosa paixón pola Música e podemos dicir 
que somos afortunados porque, aparte de que podemos 
vivir do que nos gusta, estamos a formar unha xeración 
extraordinaria de músicos dunha alta calidade humana.
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a corTe do 
faraÓn 

Por Ana Docampo Arocas                        
Profesora de Canto

Zarzuela nun acto dividido en catro 
cadros de Vicent Lleó, con libreto 

de Guillermo Perrín e Antonio 
Palacios, estreada no Teatro Eslava o 

21 de Xaneiro de 1910.

Coincidindo co centenario da súa estrea e 
pensando en que tipo de tolemia iamos 
embarcar aos nosos alumnos o pasado 
curso, no seminario decidimos montar 

esta zarzuela. Tiñamos que buscar unha obra 
alcanzable a alumnos de grao profesional, que non 
tivese moitas dificultades vocais, porque a maioría 
eran alumnos de primeiros cursos, e ao mesmo 
tempo que fose entretida tanto para o público como 
para os propios alumnos. Hai que recoñecerlles 
a todos grandes dotes interpretativos, condicións 
vocais moi prometedoras e moito entusiasmo.   

      O elenco formábano os seguintes alumnos: 
Iván Casas (Faraón na primeira parte e casto 
José na segunda ), Quique Fernández (Gran 
Sacerdote e Xeral Putifar na primeira parte e 

Faraón na segunda), Alba Romeu (Lota e Sul), 
María Domínguez (Raquel), Laura Ibáñez, Beatriz 
Gómez e Mery Alonso (trío das viúvas, bailarinas 
babilónicas e Selhá, Setí e copeiro real) e Paula 
Barge (serva de Lota). Comprendo que pode ser un 
pouco confuso isto dos personaxes, pero pódolles 
asegurar que funcionou moi ben e ninguén estorbou 
a ninguén. Para poder encaixar todo  engadimos 
a figura dun narrador que fixo de fío condutor 

entre escenas, para iso contamos coa 
colaboración desinteresada de Héctor 
Martínez membro da compañía de teatro 
“Maricastaña”.

      O escenario construíuse con lousas 
de rodas, teas, plantas, follas de palmeira, 
columnas de escaiola, tronos e pirámides 
pero ¿Como se montou? Direilles que 
o noso pianista, Jorge Fernández, colleu 
un cúter, cartóns, papel decorado e moita 

imaxinación e xurdiu unha xanela, unha entrada 
digna dos faraóns, instalou cortinas e demais 
atrezos, e a profesora de canto (unha servidora) 
colleu agulla, fío e alferga e coseu todas as teas do 
escenario e o que fixo falta. 
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      Nos ensaios houbo de todo, rimos moito, 
traballamos moito e tamén choramos cando nos 
podía máis a rabia que a pasaxe atrancada, pero 
todo mereceu a pena. Eramos unha pequena 
compañía lírica preparando unha obra para 
presentar ao noso público (porque o temos e 
esperemos que siga dándonos ánimos como sempre 
fixo ). Ese público que fai que suba a adrenalina 
e  que é parte fundamental na nosa carreira para 
ir superando pasiño a pasiño o tan temido medo 
escénico. 

      A el o noso agradecemento e a quen colaboraron 
de forma desinteresada connosco para que todo 
queda o mellor posible como Carmen Madera que 
nos coseu as cortinas ou Vitoria González que nos 
pintou unhas láminas marabillosas, ao equipo 

directivo polo seu apoio e en especial a Puri, a 
vicedirectora, que se encargou das luces durante a 
representación. 

      Como toda boa compañía fixemos unha 
pequena “tourné” podendo pór en escena a zarzuela 
en Trives, onde nos facilitaron o mobiliario para a 
representación e en Ribadavia onde puxeron á nosa 
disposición un camión para poder levar os materiais 
para montar o escenario. 

       Como ven todo digno de auténticos 
profesionais. Foi un curso inesquecible. Pero, ¿como 
culminabamos as nosas actuacións? Pois como 
ten que ser, cunha boa paparota para recuperar 
forzas.  E non se nos despisten porque xa estamos a 
traballar nun novo proxecto para o curso que vén. 
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a canciÓn no 
cMus de ourense. 
reciTaL de canTo e 

Piano
Por Mila Gómez Fandiño            

Profesora de Linguaxe Musical

O pasado 15 de Nadal de 2010, ás 
20:00h, celebramos un Recital 
de Canto no Auditorio do noso 
Conservatorio Profesional de 

Música de Ourense. Os protagonistas fomos dous 

profesores do mesmo centro: Jorge 
Fernández Taboada, pianista que me 
acompañou dun xeito excepcional, 
e eu mesma, profesora de Linguaxe 
Musical e estudante de Canto no 
Conservatorio Superior de Música 
de Vigo.

      O repertorio ofrecido tivo un fío condutor: 
a canción. A canción en distintas linguas e de 
distintas épocas, pero canción ó fin e ó cabo; esa 
composición musical para voz acompañada por 

instrumentos musicais, neste caso só acompañada 
polo piano.

      O recital comezou con dúas cancións 
italianas de Vicenzo Bellini (1801-1835), 
compositor italiano da época romántica e un 
dos representantes do Belcanto italiano. Son 
dúas pezas que pertencen ás composicións de 
cámara, pero non deixan de ser parte do belcanto, 
e por tanto é complexo o seu estudio e a súa 
interpretación. No noso traballo individual, 
e tamén en conxunto, tentamos buscar o 
perfecto legato no rexistro vocal e un manexo da 
respiración para achegarnos a este estilo.

      Continuou con Mélodie, canción francesa, 
de Gabriel Fauré (1845-1924), compositor 
francés representante da tradición francesa en 
contraposición á moda da época que era a música 
romántica alemá. As mélodies de Fauré son 

similares ó Lied de Schubert, máis a súa 
escritura é máis contemporánea, con 
rexistro amplo na parte vocal e algunhas 
pasaxes virtuosísticas no piano. As 

dificultades 
que atopamos 
foron 
conseguir a 
fusión total da 
voz co piano e 
tentar contar 
a historia que 
nelas se narra. 
Especial 
traballo 
tivemos co 
ciclo Poème 
d ’un jour 

(Poema dun día) xa que as tres pezas teñen 
carácter distinto, interprétanse seguidas e son 
de moi curta duración, o que dificulta a correcta 
interpretación.

      Este primeiro bloque rematou con Lied, 
canción en alemán, do compositor Franz 
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Schubert (1797-1828), continuador do 
Romanticismo musical iniciado por Beethoven 
e un dos mellores compositores neste tipo 
de composicións para voz e piano. O Lied de 
Schubert destaca pola importancia da parte vocal, 
que pretende narrar algo, e o segundo plano do 
piano, que non por iso deixa de ser importante 
no traballo de dúo. No noso traballo conxunto do 
lied tentamos rexeitar o virtuosismo do belcanto, 
afondar na estreita relación da música co poema 
que se conta e respectar a influencia da canción 
popular alemá, chamada Volkslied.

       Despois dunha breve pausa, o recital 
proseguiu cunha selección de Canción Española 
de distintos compositores, os tres primeiros 
coetáneos e o cuarto algo posterior: Fernando J. 
Obradors (1897-1945), Eduard Toldrá (1895-
1962), Manuel de Falla (1876-1946) e Joaquín 
Rodrigo (1901-1999). A dificultades que 
atopamos no traballo destas pezas foi a fusión 
da voz e o piano, a uniformidade nos rexistros 
agudos da voz e conseguir darlle o carácter a cada 
unha das pezas, xa que pertencen a compositores 
e ciclos distintos.

      O último bloque de cancións foi adicado á 
Canción Galega, unha selección de pezas con letras 
dos nosos máis ilustres escritores e música de 
diversos compositores do século XX: Jesús García 
Leoz (1904-1953), Federico Mompou (1893-
1987), Manuel Castillo (1930-2005) e Cristóbal 
Halffter (1930). Estas pexas non son tan coñecidas 
para o público como todas as anteriores, e tivemos 
que traballar a cotío sobre o xeito de interpretalas, 
sobre os poemas que nelas se desenvolven, sobre as 
dinámicas que as caracterizan e incluso os cambios 
de tempi. Foi para nós un traballo duro e constante, 
pero tamén moi satisfactorio.

      Para rematar este recital e agradecer ó 
público a súa presencia, os intérpretes adicamos 
ós presentes un bis: “El Vito”, unha peza popular 
andaluza, na versión do compositor Fernando J. 
Obradors.

PROGRAMA: “Cancións”
Canzone:

▪	 “Il fervido desiderio” arietta - Vicenzo 
Bellini 

▪	 “Ma rendi pur contento” arietta - 
Vicenzo Bellini

Mélodie:

▪	 Ciclo “Poème d’un jour” Gabriel Fauré

     (Reencontre – Toujours – Adieu)

▪	 “Après un rêve” Gabriel Fauré

Lied:

▪	 “Du bist die Ruh” Franz Schubert

▪	 “Die Forelle” Franz Schubert

▪	 “Gretchen am Spinnrad” Franz 
Schubert

Canción Española:

▪	 “Dos Cantares Populares” Fernando J. 
Obradors

▪	 “Madre, unos ojuelos vi” Eduard 
Toldrá

▪	 “Nana” Manuel de Falla

▪	 “¿Con qué la lavaré?” Joaquín 
Rodrigo

Canción Galega:

▪	 “O meu corason che mando” Rosalía 
de Castro - Jesús García Leoz

▪	 “Aureana do Sil” Ramón Cabanillas - 
Federico Mompou

▪	 “Canzón para Virxe que fiaba” 
Antonio Tovar - Manuel Castillo

▪	 “Panxoliña” Vicente Risco - Cristóbal 
Halffter
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“a nosa BiBLioTeca” 
a BiBLioTeca do cMus de 

ourense

Por Mª Isabel Almuiña González 
Bibliotecaria

A biblioteca do conservatorio está na 
terceira planta do edificio e é un espazo 
de uso para os alumnos e profesorado 
do centro. Está concibida e destinada á 

lectura e ó estudo.

      Ten como principal obxectivo a de ofrecer todo 
tipo de fondos de temática musical que faciliten aos 
usuarios  completar e atender a súas necesidades, 
culturais e de ocio. 

      No ano 2003 
empezouse coa 
catalogación informatizada 
dos fondos da biblioteca 
na aplicación Proxecto 
Meiga,  o que implica 
que a Biblioteca estea 
integrada na Rede de 
Bibliotecas de Galicia. A 

maioría dos fondos xa están rexistrados, co cal, xa 
están a disposición tanto do profesorado coma dos 
alumnos, non só para consultar na sala senón tamén 
para estudar no domicilio, mediante o servizo de 
préstamo. 

      FONDOS: 

      Dispón dunha colección de 4869 títulos, 
catalogados, entre os que se atopan obras de 
referencia, monografías, partituras, discos 
compactos, vídeos, DVDs e CDs, ademais de poñer 
a disposición dos seus usuarios revistas de temática 
musical. 

Número de Volumes 4.869

Libros 960

Música impresa 2.419

Audiovisuais 35

Gravación de son non 
musical

4

Música 384

Material mixto 1

Prensa, revistas 23

Ligazóns web 211

      SERVIZOS:

-Consulta en sala (32 postos de lectura)

-Servizo de información e de referencia

-Dispón de dous ordenadores en sala

-Préstamo a domicilio a alumnos e profesores do 
centro.

      Todo o material bibliográfico está dispoñible 
para pedir en préstamo para estudar ou ler 
na casa, exceptuando os libros que son só de 
consulta (dicionarios e enciclopedias). O límite é 
de 3 libros durante dúas semanas como máximo. 
Se alguén se retrasa na devolución perderá 
temporalmente os seus dereitos: tantos días 
sen acceder de novo ao préstamo como días de 
retraso por material.

      É posible solicitar unha prórroga de unha 
semana co carné e o número de rexistro do 
libro, a prórroga concederase sempre e cando o 
material no o solicitase outra persoa.

      É moi importante que devolvamos os 
préstamos dentro do prazo; senón, prexudicamos 
a quen o precisa. 
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-Consulta do catálogo 
automatizado (OPAC e catálogo 
on-line). O link para consultar o 
catálogo on-line da biblioteca é o 
seguinte: 

http://www.opacmeiga.
rbgalicia.org/BuscaAvanzada.
aspx?CodigoBiblioteca=OEK001

      Nesta páxina atoparedes 
información sobre os fondos, 
novidades, novas e blogs, cultura 
na prensa, buscar información, 
o que acontece na comarca, 
buscador de bibliotecas, de outros 
catálogos, recursos web, revistas, 
autores galegos, a biblioteca 
virtual galega, a biblioteca dixital 
de Galicia e como non, o noso 
catálogo.

      Tamén podedes realizar xestións en liña como 
a solicitude do carné ou a renovación, reserva de 
exemplares etc…

      Tamén atopades o catálogo na páxina principal 
do Conservatorio accedendo a Biblioteca: http://
www.conservatoriourense.org/

     

Detalle da páxina web

      COMO COMUNICARSE CA 
BIBLIOTECA?

biblioteca.conservatoriorense@gmail.com

cmus.ourense@edu.xunta.es

      COMO FACERSE SOCIO? Un pode facerse 
socio cando se formaliza a matrícula no centro, ou 
ben solicitando o  impreso na Secretaria do centro 
que posteriormente se achegará cuberto e cunha 
foto tipo carné.
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a roMÁnTica 
Peza composta por Xoan Antón Vázquez

Comentario da peza
Por alumnos de 5º GP de análise (Miguel Cid 
López, Miguel Domínguez Rodríguez, Rosa 
María Feijóo Rebollo, Eva Gil Casasnovas, 
Noelia González López, Laura Rodríguez 

Lage, Xoel López Barata e Rodrigo Moreno 
Estévez)

      Esta peza, composta por X. 
Antón Vázquez no ano 2004, 
está destinada a ser interpretada 
por un piano. É unha peza, que 
presenta unha textura polifónica que 
combina a melodía acompañada 
-na que a liña melódica principal 
se alterna entre a man dereita e a 
man esquerda- cunha textura máis 
contrapuntística, especialmente na 
segunda copla da peza (a partires do 
compás 27). 

      Nesta ocasión o compositor 
utiliza a forma rondó para 
articular a peza, que comeza con 
un tema A (do compás 1 ó 11) 
que será o retrouso, alternándose 
con diversos temas contrastantes 
a nivel melódico e rítmico. O 
retrouso presenta unha pauta 
rítmica constante de corcheas que 
ascenden e descenden por saltos, 
sobre todo de terceiras. O tema 
B aparece entre os compases 12 
e 21, incrementando a sensación 
de tempo polo desglose de acordes en semicorcheas 
que se fan na man esquerda e dereita respectivamente. 
Neste segundo tema a sensación de lirismo 
intensifícase coa indicación “sempre legato”. Este tema 
resulta especialmente contrastante, xa que en toda a 
peza predomina a tonalidade de Mi menor agás nesta 
copla, que está no seu homónimo maior, Mi Maior. O 
tema C, entre os compases 27 e 30, introduce maior 
variedade rítmica, que a nivel melódico describe perfís 
suaves de ascenso e descenso por grados conxuntos. 

A peza remata volvendo ó tema A, ó que se lle inclúe 
unha sección de coda final conclusiva.

      O movemento harmónico pivota en torno a 
acordes de tónica, dominante e subdominante, 
habendo poucas disonancias, co que se manteñen 
vivos os preceptos clásicos. En xeral, o seu ritmo é 
constante e lento, nun compás de subdivisión ternaria. 
O ritmo pausado axilízase na copla 1 (tema B), na que  
as semicorcheas se converten en patróns constantes, 
volvendo a partires do compás 22 á combinación 
rítmica en corcheas do retrouso.

      Esta obra para piano é unha composición 
relativamente recente na que se aposta pola 
combinación de elementos clásicos, especialmente 
no tratamento harmónico e formal, e novas achegas 
formais, especialmente no terreo melódico. É unha 

Fotografía: Xoel López Barata (5º GP)                      

peza sinxela, para ser interpretada por músicos novos, 
como reza o propio título da recompilación á que 
pertence “Álbum da xuventude”. O compositor aposta 
por facer pezas alcanzables, xa que a súa vinculación 
coa ensinanza é latente no seu posto de profesor de 
análise e harmonía do CMUS de Ourense. Ademais 
tamén dirixe as corais De Ruada e De Alacrín, entre 
outras facetas musicais. 
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a MÚsica 
conTeMPorÁnea 

e a Busca dun 
noVo PÚBLico

Por Celia Adrián Rodríguez         
Profesora de Acordeón

Na maioría dos concertos de hoxe 
en día, esperamos que o público 
permaneza en silencio e absorto. 
Pero este fenómeno é relativamente 

recente, posto que incluso até principios do s. XX 
o público tiña unha resposta activa na tradición 
de concerto occidental, tal e como hoxe ocorre, 
por exemplo, nos concertos de música pop. 

      Por iso, se os intérpretes queremos que a 
situación de silencio e respecto teña lugar nas 
salas, deberiamos centrar a nosa atención e 
esforzos en “educar” a ese público que estará 
diante de nós. Non podemos esquecernos de 
que a “educación” fomenta a innovación para 
o cambio, o que supón valorar as capacidades 
creativas das persoas, e realmente, é o que 
esperamos do público de hoxe.

      Non deberíamos esquecer que hai que 
“fomentar” e “crear” un público que queira ir aos 
concertos, e que para a xente sexa un gozo e non 
unha obriga. Temos que “ensinarlles/mostrarlles” 
e/ou “darlles algo” que non encontren na escoita 
dun CD, nin na televisión, nin en calquera outro 
medio, senón que teñan que descubrilo nunha 
sala de concerto. 

      Por todo isto, os grupos e intérpretes de 
hoxe teñen que unirse a esa labor de “educación” 
do público. Débese ter fe en que se pode chegar 
a “crear” un novo concepto de espectador, que 
aínda non sendo músico, desfrute do feito de ir 
a un concerto e iso se convirta nunha actividade 
tan natural como a de ir ao cine. E, por suposto, 
dentro deste propósito, hai que traballar a música 
clásica pero, sobre todo, centrarse na música 
contemporánea, pola que actualmente hai que 

apostar e estar seguros de que, mostrándoa e 
explicándoa, o público percibiraa como algo 
próximo e chegará a desfrutala. Temos que 
“socializar” a actividade musical; actualmente, 
os concertos nos que se plantexa un repertorio 
contemporáneo ao público é, na súa maioría, 
xente relacionada coa música; parecendo precisa 
unha “especialización”, esquecendo o contexto 
social das obras que se están interpretando e 
reducíndose a unha análise de sons e datos do 
compositor. 

      Pero este feito non ten porque ser así, posto 
que na miña modesta experiencia en concertos 
interpretando obras do s. XX-XXI, ante un 
público heteroxéneo e non sempre relacionado 
co mundo musical, puiden observar que, 
contextualizando as obras e mostrándolle ao 
público o universo no cal foron concibidas, a súa 
reacción é moi boa, máis receptiva e gozan moito 
máis do concerto. Centremos os nosos esforzos en 
que a xente vexa a música contemporánea como o 
que é realmente: música composta nos nosos días 
para un público de hoxe en día.

Kandinsky: Brown Double Sound (1924)
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os dereiTos de 
auTor e a sGae 
Por Diana Gómez Martínez (6º GP)

      Neste artigo imos tratar un tema que no último 
tempo está na crista da ola, referímonos pois aos 
“Dereitos de autor”, a “SGAE” e moi amentada 
“LEI SINDE”.

Sede da SGAE en Madrid, Palacio de Longoria. 

Que son os dereitos de autor? Para comezar 
debemos dicir que os dereitos de autor están 
recollidos como tal na Lei da Propiedade 
Intelectual (Real Decreto Lei 1/1996), e na parte 
adicada a propiedade no Código Civil Español 
(Título IV, Capítulo III, artigos 428 e 429). Aquí 
vense a dicir que a propiedade intelectual dunha 
obra (calquera tipo que sexa, tanto artística, 
como literaria ou científica), correspóndelle ó 
seu autor tan só polo feito de creala. Polo tanto 
os dereitos e autor son a cantidade de cartos 
ou beneficios que percibe a persoa á que se lle 
atribúe a realización dunha determinada obra. 
Ten dereito a explotalos durante toda a súa vida 
e ata 70 anos despois do seu pasamento. Este 
caso soamente é valedoiro en obras de autor 
coñecido. Se nos referimos a obras publicadas 
baixo pseudónimo (nome falso), a obras anónimas 
(autor descoñecido) ou a obras póstumas 
(publicadas despois da morte do autor), estes 
dereitos soamente se poden explotar durante os 
70 anos posteriores á publicación legal.

Despois desta achega aos dereitos de autor imos 
falar dunha das moitas organizacións que os 
“protexen”, trátase da SGAE (Sociedade Xeral de 
Autores e Editores). 

Que é a SGAE? É unha sociedade privada española 
(creada en 1941, aínda que o seu antecedente 
principal atopámolo en 1899 coa creación da 
Sociedade de Autores, para facer fronte aos abusos 
cometidos polos intermediarios ou representantes), 
recoñecida legalmente como colectiva, e que se 
adica a xestionar os dereitos de autor dos seus 
socios. Entre os membros deste colectivo atopamos 
toda clase de persoas do ámbito cultural (artistas, 
empresarios...). O seu presidente é dende o 2007 
Xosé Luís Borau, e o presidente do Consello de 
Administración é Teddy Bautista, a súa sede atópase 
no Palacio Longoria en Madrid.

Antigamente a SGAE era pouco coñecida mais 
aló do sector do que se ocupa, pero acadou  grande 
notoriedade polo conflito xerado hai 20 anos, e que 
aínda segue, coas empresas da industria electrónica 
a raíz do coñecido “Canon Dixital” (que é unha taxa 
aplicada aos medios de gravación e cuxa recadación 
reciben os autores...). A SGAE é a propietaria da 
empresa privada SDAE, que á súa vez xestiona a 
plataforma de servizos en liña Portalatino, e web de 
música especializada como “Latinergy”, “Egrem” e 
“Museekflazz”.

Autor: Aitor López Domínguez (4º GP)                                                           

                    

Fontes das fotografías: 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/893112   
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Los suaVes
Por Xabier Cid Sotelo (4º GP)

      Los Suaves é un grupo de rock ourensán 
con gran éxito e recoñecemento no panorama 
do rock en España. Naceu nos anos 80, da man 
de tres irmáns: Charly, Yosi e Javier Domínguez; 
sumándose pouco despois Ramón Costoya, 
“Moncho”, e Hermes Alogo como guitarristas; e, 
como batería e substituíndo a Javier, Ángel Barrio 
“Gelo”.

      No ano 1981 foron teloneiros de Los Ramones 
na Coruña, o que supuxo un gran impulso na súa 
carreira, xa que grazas ó éxito da súa actuación 
conseguiron firmar coa  discográfica independente 
galega Edigal, coa que editaron os seus dous 
primeiros discos:  “Esta vida me va a matar” (1982) e 
“Frankenstein” (1984).

      No 1989 o guitarrista solista, Hermes Alogo, tivo 
que abandonar o grupo e foi substituído por Alberto 
Cereijo. Do mesmo xeito, no 2000, Moncho Costoya 
é substituído polo virtuoso guitarrista ourensán, 
Fernando Calvo.

      A última incorporación foi o batería Tino Mojón, 
en maio de 2002, dando así lugar a formación actual 
do grupo. Este é un pequeno resumo da historia dos 
Suaves, que esperemos, continúe por moitos anos.

      Ao longo de toda a súa traxectoria, Los Suaves 
sacaron un total de vinte discos:

ÁLBUMS DE 
ESTUDO

ÁLBUMS EN 
VIVO

ÁLBUMS 
RECOPI-

LATORIOS:
•Esta vida me va 
a matar (1982)

•Frankenstein 
(1984)

•Ese día piensa 
en mí (1988)

•Maldita sea mi 
suerte (1991)

•Malas noticias 
(1993)

•Santa 
Compaña (1994)

•San Francisco 
Express (1997)

•Víspera de 
todos los santos 
(2000)

•Si yo fuera 
Dios (2003)

•El jardín de las 
delicias (2005)

•Adiós, adiós 
(2010)

•Suave es la 
noche (1989)

•¿Hay alguien 
ahí? (1995)

•Especial 
acústico en 
Barcelona 
CADENA 100 
(1995)

•Lo mejor de 
¿Hay alguien 
ahí? (1996)

•29 años, 9 
meses y 1 día 
(2010)

•Diez años de 
rock (1992)

•Con el corazón 
(1996)

•Un paso atrás 
en el tiempo 
(2002)

•Todo suaves 
(2007)

Autor: Aitor López Domínguez (4º GP)       

Fontes das fotografías: 

http://compadreorock.blogspot.com
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ManueL QuiroGa
      No cincuenta aniversario do seu falecemento, non se 
pode obviar neste número unha mención ao violinista 
de renome internacional Manuel Quiroga, nado en 
Pontevedra en 1892. Son moitos os actos que neste ano 
2011 conmemoran a súa traxectoria coma intérprete 
internacional, que queda de manifesto nalgunhas das 
gravacións históricas que se conservan. Esta edición 
especial feita pola editorial Ouvirmos no ano 2006, trátase 
dunha recuperación de interpretacións que o músico fixo 
en París e Londres a finais dos anos 20. O cd presenta 
unha interesante recompilación de gravacións restauradas, 
que inclúen un libro explicativo con imaxes fotográficas 
variadas.

      Manuel Quiroga foi un intérprete que xa dende moi 
novo obtivo importantes éxitos 
musicais en Madrid e París, 
ganando numerosos premios 
internacionais antes de cumprir 
vinte anos, entre os que destaca 
o Gran Primeiro Premio do 
Conservatorio de París de 1911. 
Dende ese momento realizou 
importantes xiras por todo o 
mundo, chegando a tocar nos 
máis prestixiosos auditorios coma o Carnegie Hall en Nova 
York e cos máis salientables directores do momento coma 
Sir Thomas Beecham ou Toscanini. 

      Ademais de intérprete, destacou por ser compositor de 
obras que foron publicadas por editoriais coma Maillochon 
de París e que tiveron grande demanda no seu momento. 
Algunhas destas pezas foron de temática galega, inspiradas 
ás veces noutras obras de compositores galegos, coma 
Alborada ou o himno Emigrantes Celtas. 

      Manuel Quiroga, levou xunto á súa dona e pianista 
Marta Leman, a música galega por todo o mundo, 
demostrando o seu bo facer e o nome de Galicia aos máis 
importantes centros musicais do momento. A súa carreira 
musical viuse truncada en 1937 a causa dun accidente 
de tráfico, xa que sufriu un atropelo, polo que dende ese 
momento ata a súa morte en 1861, se refuxiou noutras das 
súas paixóns artísticas coma foron a pintura e a caricatura. 
      Para todos os se queiran empapar da música deste 
importante violinista galego, recomendámoslle este disco, 
no que ademais de pezas de fama internacional, se inclúen 
varias obras españolas do momento, especialmente de Isaac 
Albéniz, Pablo Sarasate e Manuel de Falla, entre outros. 
Equipo de redacción da revista

a MÚsica cLÁsica 
no cine

Por Marta García Vázquez (4º GP)
      O cine e a música clásica van moitas veces collidos 
da man; dando lugar, en numerosas ocasións, a unha 
ambientación ideal, a que sexamos incapaces de concibir 
determinadas escenas, ou ata películas enteiras, sen a música 
á que van indisolublemente ligadas. Os compositores clásicos 
son capaces de espertar os máis variados sentimentos. A forza 
das súas composicións pode transmitir medo, ou ata terror, 
ledicia ou tristura, morriña, soidade, tensión, tenrura, amor…

      Para min, un dos mellores exemplos da perfecta harmonía 
entre unha banda sonora clásica e un filme, dáse na película 
“El Pianista”, de Roman Polanski. Nela nárrase a historia 
do xenial pianista polaco Wladyslaw Szpilman, que logrou 
sobrevivir no gueto de Varsovia durante os anos da Segunda 
Guerra Mundial, oculto nun piso e completamente illado 
do exterior. Conseguiu superar a soidade e a dor de ver como 
toda a súa familia era trasladada a campos de concentración 
nazis refuxiándose na música. A película baséase nunha 
novela autobiográfica na que o propio Szpilman conta a súa 
traumática experiencia e como a música foi a súa táboa de 

salvación.

      A banda sonora deste 
filme está composta por unha 
selección dalgunhas das obras 
máis representativas de Fréderick 
Chopin. Precisamente, Szpilman 
estaba dotado dun inigualable 
talento para interpretar con paixón 
e sentimento as obras do pianista 
polaco. A emotividade das obras de 

Chopin incluídas nesta banda sonora, combinan á perfección 
coa tráxica historia narrada no filme.

      Unha das pezas que compoñen a música desta película 
é unha mazurca (composición típica polaca) interpretada 
polo propio Wladyslaw Szpilman, nunha gravación orixinal 
que data do ano 1948, de incalculable valor a pesar de que a 
calidade do son non sexa excesivamente boa.

      Películas como “Memorias de África”, con música de 
Mozart, “Muerte en Venecia”, con música de Mahler, “La 
naranja mecánica”, con música de Beethoven e outras moitas, 
son mostras da vixencia da música clásica no cine. De igual 
xeito, “El Pianista” non sería o mesmo sen a súa música,  a 
música inigualable de Chopin.
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BLoG de MÚsica 
anTiGa do cMus

      Os profesores Marisol Mendive, Alicia 
Alcayna e Iván Abal, membros do Departamento 
de Instrumentos Antigos, integrado polas 
especialidades de órgano, cravo e gaita 
respectivamente, estamos a elaborar un blogue 
coa intención de crear un espazo de encontro para 
tódolos interesados e curiosos do tema. 

      A nosa idea é proporcionar información 
útil, variada e actualizada aproveitando as novas 
tecnoloxías. Podedes atopar novas sobre concertos, 
cursos, festivais así como ligazóns a bibliotecas, 
tendas de instrumentos, descargas de partituras e 
todas aquelas cousas que consideremos interesantes.

      Esperamos contar ca vosa participación, 
calqueira suxerencia poderedes enviala a 
musicaantigaourense@gmail.com

      E tamén, se vos suscribides recibiredes a 
información actualizada a través do voso enderezo 
electrónico. 

      Vémonos no http://musicaantigaourense.
wordpress.com

MÚsica
Por Raquel Rúa Vila (5º GP)

      Se buscamos no dicionario a palabra música, 
obtemos o seguinte: arte de combinar os sons de 
xeito que produzan un deleite, conmovendo a 
sensibilidade, xa sexa de xeito alegre ou triste. 

      Esta é tan só  unha das moitas definicións 
que podemos sacar desta palabra. A verdade é 
que non é doado concretar o seu significado. Pero 
o que si está claro que todos sabemos o que é. A 
música afecta á nosa vida en moitísimos aspectos. 
Escoitamos música a todas horas, nas películas, nos 
anuncios, na radio  cando facemos unha festa, o 
primeiro que poñemos é música. Se estamos tristes 
gústanos escoitar cancións tristes. Se estamos ledos 
so queremos oír cousas alegres. A música recórdanos 
momentos, persoas  Calquera que se pare a pensar 
un minuto se a música ten importancia na súa vida, 
decatarase de que a resposta é afirmativa.

      Na miña vida a música é totalmente 
imprescindible. Creo que non sería capaz de estar 
nin un par de horas sen que calquera melodía viñese 
á miña cabeza. Quizais isto sexa por todos os anos 
que a levo estudando. Como xa dixemos non é 
algo fácil. Cómpre moito tempo para aprendela e 
comprendela, en cambio, basta pouco para sentila. 
Ás veces non é doado estar aquí, no conservatorio. 
Cantas e cantas veces pensei en abandonar , en tirar 
a toalla. Pero hai algo máis forte que a miña propia 
vaguidade que me retén, que fai que a recompensa 
que obteño sexa maior. As metas que un mesmo 
se marca, o poder traballar ou estudar desfrutando 
do que fas en cada momento, que non che importe 
a hora á que tes que saír, e que cando te levantes 
pola mañá teñas ganas de chegar ao lugar onde che 
ensinan iso que tanto che gusta. Todo isto fai que 
continúes, que non o deixes, porque sabes que ao fin 
e ao cabo, non podes vivir sen ela.

      Estou segura de que moita xente non o 
comprende. Para algunhas persoas  só son unha 
sucesión de sons. Pero para nós, os músicos, é moito 
máis. Non o sei, quizais só sexa a miña peculiar 
forma de entender  porque estou aquí, pero se algo 
teño claro, é que me gusta facer feliz á xente, e coa 
música consígoo.  A miña vida sen a música sería un 
erro, e penso que para o mundo, tamén.
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Modesto José Alaer Liñares (1º GE)

Claudia Garrote Valentín (1º GE)

Rebeca Álvarez Alonso (1º GE)

Miguel Atanes (3º GE)

Larpeiradas



Escolma feita por Carmen Sotelo de la Vega (4º GP). Monika 
e Hans-Günter Heumann. Historia de la música para niños. 
Madrid: Siruela, 2007. Fontes: http://www.unconservatory.org/: 
http://musicaiespicasso.blogspot.com; http://www.el-atril.com/

George Gershwin (1898-1937) 
En 1928, Gershwin viaxou a Europa xa que quería 
perfeccionar a súa formación en París, con Ravel 
ou con Stravinsky. Pero ámbolos dous se negaron 
a darlle clases. Ravel dixo:“É mellor que siga sendo 
un Gershwin de primeira 
clase, en vez dun Ravel de 
segunda”. 

Con Stravinsky mantivo o 
seguinte diálogo:
-Canto gaña vostede ó 
ano?
-Uns cen mil dólares!
-Entón meu querido George, é mellor que sexa 
vostede quen me dea a min clases de composición.

Richard Strauss (1864-1949)
Strauss preparaba unha 
obra cunha orquestra. 
Un trompetista 
lamentouse:“Esta pasaxe 
poderíase tocar quizais 
cun piano... pero non coa 
trompa!”. 
Strauss secamente 
contestou:   “Tranquilícese home, co piano 
tampouco se pode!”

Johannes Brahms (1833-1897)
Despois dun concerto 
privado, Brahms 
queríase desfacer 
dunhas admiradoras 
apegañentas, e acendeu 
un dos seus famosos 
puros. Cando estaba 
rodeado dunha nube de fume impenetrable, 
unha das señoras dixo:
-Pero señor Brahms, non se fuma en presencia 
de damas! -Onde hai anxos -dixo Brahms 
sorrindo- tamén ten que haber nubes. 

Dando a nota
Escolma de chistes

• Que hai que facer para que un 
guitarrista non toque tan forte? Hai 
que pórlle unha partitura diante.

• Cantos violinistas segundos fan falla 
para cambiar unha lámpada? Ningún, 
eles non poden chegar tan alto.

• Para que se inventou o piano? Para 
que os músicos tiveran un lugar onde 
apoiar as cervexas.

• Por que os gorilas non tocan a 
trompeta? Porque son moi sensibles 
.

• Como podemos conseguir que 
dous pianistas toquen ao unísono? 
Botando a un deles.

• Cal é o colmo dun músico? Que se 
desmaie e no canto de volver en si, 
“volva en do”

Chistes elixidos por Adrián Salgado Rigueira (4º GP)


