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EDITORIAL
O Equipo de Dinamización da Lingua Galega
(EDLG) do conservatorio de música de Ourense
pon en circulación unha vez máis unha pequena
mostra das inquedanzas intelectuais e musicais da
comunidade educativa do centro. Nesta ocasión
as propostas de carácter pluritemático proceden
da factura de profesorado, alumnado, persoal non
docente, integrantes da ANPE e incluso un exalumno do centro. Un interesante caleidoscopio
musical que nos achega a tódolos ramais do noso
centro educativo.
Coma sempre a revista amosa diversas seccións:
artigos -algúns relacionados con personalidades
ourensás, coma o Mestre Vide, Luis de Castro
ou Antonio Iglesias, coas cualidades musicais,
coa pedagoxía, co papel da muller na música
ou coa organoloxía-, así como recomendacións
musicais, reseñas de opinión, debuxos e mesmo
breves alusións ás actividades que durante o curso
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académico dinamizaron o noso centro. Neste
senso, o EDLG deu vida este ano a unha nova
actividade centrada na visibilización da muller na
música coa organización dunha exposición e un
concerto en torno ás compositoras, baixo o título
“Compositoras no aire”. Sen dúbida, esta temática
está de rabiosa actualidade e por iso lle quixemos
dar cabida na nosa programación de centro e
nesta revista que o lector ten agora mesmo entre
mans. Xa que como escribía en 1936 o compositor
americano nado en Francia Edgar Varèse a
propósito dos cambios estilísticos operados na
música daquela época: “Non podemos, aínda que
o fixeramos, seguir vivindo segundo a tradición. O
mundo está cambiando e nós cambiamos con el”.
EDLG
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Presentación

U

n novo número da revista do Conservatorio bota a andar, e grazas unha vez máis
á colaboración de toda a Comunidade
Educativa. Non é tarefa doada, pero co
esforzo de todos e todas a nosa revista, coa súa propia
personalidade, serve de canle para achegar así como
para divulgar diversos temas de distintas disciplinas
ou campos case sempre vinculados ás Artes.

A revista en definitiva, fomenta a creatividade,
aporta novas ideas ao redor de temas de interese que
cada ano vaian xurdindo, aínda que seguro que hai
innumerables posibilidades aínda non aproveitadas
nin contrastadas pero que pouco a pouco, ano tras
ano, iranse acadando. Sen unha estrutura pechada,
pódese ir modificando en función das propostas co
devir do tempo.

Os obxectivos, cos que naceu, están cumpridos e
aínda que nos seus inicios foran algo ambiciosos coa
modesta realidade que poida facer unha publicación
como a que aquí se presenta, a gran dose de ilusión con
que sempre foi abordada, fai realidade este desafío.

Artigos, colaboracións, entrevistas, novas… froito
das investigacións e reflexións persoais teñen unha
conexión en común: a música.

Cun marcado carácter participativo, a revista
chegará ata onde os lectores se propoñan xa que o
desenvolvemento dos seus contidos e as súas seccións
depende fundamentalmente do nivel de participación
dos mesmos, quen, coa colaboración do Equipo de
edición, han de ser os verdadeiros protagonistas desta
publicación.

Obrigado agradecemento aos autores dos distintos
textos, ós membros do Equipo de Edición e a todos
e todas aquelas persoas que ofrecen o seu apoio
financieiro para que a revista do Conservatorio
Profesional de Música de Ourense siga sendo unha
realidade.
Purificación Iglesias Pateiro
Directora do Conservatorio Profesional de Música de
Ourense e Profesora de Piano
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MESTRE VIDE, O
DESEÑADOR MUSICAL DO
SÉCULO XX OURENSÁN
Por Sheila Fernández Conde
(Profesora de Historia da Música)

Quen é o Mestre Vide? É unha pregunta
que xa non digo todo músico, pero
que todo e toda ourensá debería saber
contestar, porque falar de Mestre Vide
é falar da banda sonora da cidade de
Ourense a principios do século XX. A
súa versatilidade, a súa capacidade de
adaptación musical, levouno a participar
tanto da música relixiosa, como da
folclórica ou da canción de salón, estando
así presente en calquera recuncho musical
da cidade.
Moitos van ser os escenarios onde podamos
imaxinar ao mestre Vide poñendo
en práctica as súas dotes de músico
e compositor: a catedral, os cafés, o
Teatro Principal, o Liceo… pero antes de
mergullarnos na obra de Vide, coñezamos
un pouco como foi a súa vida.

N

ado en Ourense, un 28 de outubro de
1893, na rúa San Francisco, dende
ben novo comezou a despuntar no
terreo musical. Con 8 anos ingresou
como neno de coro na Catedral de Ourense. Sendo
mestres Don Xulián Ortíz Peña inicia os estudos
de solfexo e piano, e en 1905 recibe tamén clases

de violín de Don Xoán Xesta (Guede, 1992).
Sendo mozo seguiu cos estudos de órgano e
harmonía a través de Don Antonio Sacristán, que era
organista da Catedral. Comeza así pouco a pouco a
definirse pola súa faceta de compositor incipiente. E
en 1910 faise cargo do Orfeón Ourensán. Ademais,
en 1017 formará parte da Escola de Maxisterio como
profesor de música.

Orquestra con Mestre Vide ao piano, ca. 1950. Arquivo persoal da
familia.

En 1924 é requirido polo afamado Centro Galego
da Habana, onde se fará cargo das clases de solfexo
e instrumentos de corda, organizando a rondalla e o
coro enxebre e dirixindo o Orfeón do centro.
Tras 7 anos alén do mar, Vide regresa á súa cidade
natal, momento en que se fai cargo novamente do
Orfeón Unión Ourensá, para o que escribe obras
corais, ata 1934. Tamén retoma a actividade docente
Artigo| Personalidades ourensás
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a través da Escola de Maxisterio e no Instituto “As
Lagoas” ata a súa xubilación. Será novembro de 1981
o momento do falecemento do compositor ourensán.
Ao principio deste texto falabamos de que foron moitos
os escenarios físicos e mesmo xeográficos que gozaron
da obra de Vide, que foi sumamente recoñecida no seu
tempo, e así o percibimos nestas declaracións que a revista
Galicia, publicada na Habana, ofrecía sobre o Mestre:
La Revista Galicia se honra y complace poniendo en su
portada la fotografía de un meritísimo gallego. Nuestros
lectores conocen la ímproba labor que viene realizando al
frente de la Rondalla y del Orfeón del Centro Gallego, por
haber premiado con cálidos aplausos su patriótico y noble
afán de dar a conocer en Cuba la sublimidad del arte musical
gallego. Difícil arte y difícil tarea son los del Maestro Vide
(Bustelo, 1935)

E esta difícil tarefa afrontouna Vide dende diversos
campos de composición, dos que daremos unhas
pequenas pinceladas dos xéneros máis salientables:
•

Música relixiosa e villancicos. Como compositor
formado no berce da catedral, a música relixiosa
forma parte da produción de Vide, onde debemos
destacar motetes como “Ave María” ou “Tantum
Ergo” así como nove vilancicos compostos entre
1943 e 1974, xeralmente para voces brancas e
acompañamento de piano, o que nos fai pensar
que ían destinados ao coro feminino da Escola de
Maxisterio (Villanueva, 2004).

•

Música de salón: repertorio no que traballará
antes e despois da súa estancia en Cuba. É unha
música para formacións onde o piano sempre
será impresindible. El mesmo reunía e dirixía
estas formacións que serán características dos
locais de variedades: La Bilbaína, El Lisardo,
La Unión, ou mesmo nas festas de sociedade
do Liceo ourensano ou o Teatro Principal.
Musicalmente apréciase un gusto pola temática
galega e española (schotis ou muiñeiras) e aires
internacionais ao seu regreso de Cuba (valses e
sones) impregnados de sonoridades antillanas.

•

•
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Música coral: destinada fundamentalmente á
interpretación do seu querido Orfeón ourensán,
onde novamente os aires locais se van a
presenciar nas súas composición.
Zarzuelas: dúas son as zarzuelas compostas por
Vide, Proba d’amor e Miñatos de vrán, estreadas
con notable éxito na Habana; a segunda ademais
foi estreada de xeito moi sonoro na primavera
de 1953 no Coliseo Xesteira de Ourense con
arranxos no libreto de Ramón Otero Pedrayo.

Artigo| Personalidades ourensás

Se tiveramos que
destacar, dentro de
toda a obra de Vide,
unha palabra que a
definise, esa sería:
autoctonía. O Mestre
Vide sempre compuxo
dende un profundo
sentido da galeguidade
que se deixou plasmar
nas súas composicións,
pero sobre todo nas
súas baladas galegas,
Fotografía do Mestre Vide. Arquivo onde a narrativa lírica
e a música transportan
persoal da familia.
ao oínte ao espazo
xeográfico galego, ese do que tanto se enorgulleceu o
compositor ourensá e que queda reflectido en tantas
das súas cancións: “Morriña”, “La alborada” ou nas súas
suites galegas: “Da terra meiga” ou “Un día na aldea”.
José Fernández Vide, un nome e unha obra a recoñecer
e reivindicar como parte do noso pasado musical máis
recente, do noso patrimonio, como banda sonora da
nosa cidade, como representante da música galega aquí
e na Habana. Dende estas páxinas, animarvos a todas e
todos a achegarvos á figura do Mestre Vide.
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AS MULLERES NO JAZZ
Por Alba Soto Pacheco (6º GP)

Neste artigo presentarase en primeiro
lugar unha breve explicación do jazz,
para situar aí o papel que as mulleres
xogaron. Mais para iso é preciso
facer unha breve alusión á relación
tan estreita que as mulleres tiveron
coa música durante o período de
escravitude.

O

jazz é un xénero musical que xorde a
finais do século XIX nos Estados Unidos,
que se expandiu de forma global ao longo
de todo o século XX. A palabra jazz, non
foi usada nas primeiras etapas da súa formación. De
feito, aparece escrita por primeira vez o 6 de marzo
de 1913, no xornal San Francisco Bulletin, cando,
ao apuntar o tipo de música executada por unha
orquestra do exército, sinalou que os seus integrantes
adestraban a ritmo de ragtime e jazz. Segundo Walter
Kingsley, colaborador do New York Sun, “o termo é
de orixe africana, común na Costa do Ouro africana
e nas terras do interior”. Moito máis tarde aínda, en

xaneiro de 1917 en Nova York, apareceu a palabra
jazz como definidora da música contida nun disco,
gravado pola Orixinal Dixieland Band.
A principal característica do jazz é que non se apega
de maneira estruturada a unha partitura, senón que
se basea na improvisación e a libre interpretación.
O habitual, de todos os xeitos, é que os músicos
executen un tema coñecido dentro dun certo marco
harmónico, e que deixen voar a súa imaxinación para
adornalo e modificalo segundo a inspiración.
Unha vez entendido o significado deste xénero
musical é conveniente comentar previamente
a situación da muller afrodescendente desde a
escravitude da época colonial ata a explosión das
mulleres cantantes e instrumentistas do jazz.
Lonxe queda aquel 1619, cando chegaba ao
asentamento colonial en Jamestown, Virginia, a
primeira muller escrava secuestrada en África, á
que se lle puxo o nome de Isabelle. Con ela, e no
transcurso dun par de séculos, coas centos de miles
de mulleres e homes vítimas deste vergoñoso
comercio, desembarcaría en América do Norte
unha rica e variada tradición musical que, despois
dun complexo proceso intercultural, cristalizaría na
música xenuinamente norteamericana, o que hoxe
coñecemos como gospel, blues e jazz.
Durante os séculos de escravitude a tradicional
organización matriarcal, que en certa maneira era
a tendencia nas familias na súa orixe africana, foise
disolvendo naquel contexto de sometemento imposto
á forza pola sociedade estadounidense, aínda que a
muller no seu rol de nai continuaba sendo a correa
de transmisión interxeracional da música, música que
naturalmente se transmitía oralmente nesa época na
Artigo| Mulleres e música
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os primeiros anos da
escravitude, senón que hai
que buscala nos principios
dunha
sociedade
altamente machista que
lle tiña reservado á muller
un rol social secundario
e que non concibía que a
muller escrava se dedicase
a outra cousa que á da
obrigación de traballar no
campo xunto aos homes,
ou empregala para tarefas
da casa e, nalgúns casos,
para o coidado dos fillos dos amos.
Con todo o seu papel de transmisora da tradición
musical por vía oral era fundamental, era ela a que lles
cantaba aos seus fillos as cancións que aprendera dos
seus pais, e o que case é máis relevante para a nosa
historia: este papel de cantante si era aceptado pola
sociedade branca. De maneira que a práctica musical
da muller limitábase a cantar. Esta especialización
dificultou enormemente o seu acceso ao instrumento.
que a partitura aínda era unha ferramenta só utilizada
por músicos descendentes de europeos. Cantábase
en calquera ocasión cotiá, homes e mulleres facíano
no traballo, nas reunións relixiosas e nos intres de
esparexemento. Malia isto os tambores estaban
prohibidos aos escravos. Ás mulleres a prohibición
estendíase a calquera outro tipo de instrumento, pero
aos homes permitíaselles tocar instrumentos de corda
que se fabricaban eles mesmos con materiais moi
rudimentarios.
Esta
situación
de
desigualdade
entre
escravos
homes e mulleres
foi un dos aspectos
causantes do carácter
discriminatorio
para o acceso da
muller
á
música
con
instrumento,
perpetuado ao longo
dos
séculos.
Os
prexuízos coa muller
instrumentista non só
se explican por esta
cuestión
funcional
que se produciu desde
8

Artigo| Mulleres e música

Ao longo dos anos a estes prexuízos discriminatorios
de xénero sumáronse outros con diferentes
argumentos esgrimidos desde unha intelectualidade
dominada por valores netamente machistas, como
por exemplo que a muller non estaba dotada para
tocar certos instrumentos, establecendo unha
división entre os instrumentos que podían tocar e
os que non. Esta situación dominante causou un
efecto perverso, pois os prexuízos compartíaos toda
a sociedade, é dicir, eles e elas.

Nos últimos tempos da escravitude a sociedade
estadounidense xa aprendera a apreciar as
manifestacións vocais dos escravos. Por exemplo
nos barcos turísticos de vapor non era estraño que
se convocase ao persoal de servizo masculino e
feminino, para amenizar a viaxe con actuacións
corais. A partir da finalización da Guerra de
Secesión e a abolición da escravitude formáronse
grupos vocais mixtos, mulleres e homes, de cantos
relixiosos que ao abrigo das primeiras institucións
universitarias afroamericanas actuaban para o
público branco e alcanzaron certa fama. Algún
destes grupos, cun alto grao de profesionalización,
efectuaba xiras por Europa (A foto que temos a
continuación é un grupo vocal chamado Fisk Jubilee
Singers).
A finais do século XIX as compañías itinerantes
de minstrels, que foi onde xerminou a música popular
norteamericana , empezaron a abrir as súas portas
á muller, e isto permitiu a incorporación da muller
instrumentista ao mundo da música profesional,
como sería o caso de Edythe Turnham, que empezou
tocando o piano nunha compañía de minstrels, e nos
anos 1920, co seu marido, formou unha das orquestras
pioneiras do jazz gañándose o respecto da profesión.
No show business, ata finais do século XIX, á muller
negra tíñaselle reservado o papel de cantante. Neste
rol, e coa crecente profesionalización da industria do
espectáculo, a muller empezou a ter unha presenza
nos escenarios cun protagonismo maior que o home,
polo menos con máis gancho, pero soamente como
cantante.

actrices cantantes, e foron elas as primeiras en ter
éxito na balbuciente industria da música popular que a
principios do século XX mostraba unha gran vitalidade
(A imaxe a continuación é un cartel dun minstrel).

Agora si, imos dar comezo a falar das mulleres
ao largo dos anos dende o 1920 ata o século XXI.
Na segunda metade dos anos 20, mulleres brancas
como Doris Peavey ou Norma Teagarden,
tocaban en pequenas orquestras xunto a músicos
homes a pesares da resistencia xeral dos homes
a tocar con mulleres, ou como alternativa para
superar o escollo desta circunstancia, outras
mulleres empezaron a formar as súas propias
bandas exclusivamente femininas, facendo hot
jazz, ragtime e música sincopada, en salóns de baile
e espectáculos de vodevil.
Foron as primeiras bandas compostas exclusivamente por mulleres que chegaron a obter gran
audiencia nos seguintes anos, pero a razón da
súa aceptación popular baseábase precisamente
en que eran orquestras de mulleres, e iso era
especialmente exótico. Que as mulleres puidesen
tocar sen homes polo medio sorprendía a un público
escéptico, da mesma maneira que lles sorprendese
ver a unha orquestra de chimpancés. A primeira
banda de todo mozas, co nome de The Melody
Girls, montouna Peggy Gilbert, que tocaba saxo,
clarinete, vibráfono e cantaba, e morreu aos 102
anos de idade.

Os espectáculos itinerantes de minstrels, medicine
shows ou diversos espectáculos con música que
acompañaban os circos, empezaron a evolucionar
en espectáculos de vodevil en locais con aspecto de
teatro, ou cabarets nos que se servía bebida alcohólica.
As preferencias do público envorcáronse cara ás
Artigo| Mulleres e música
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Na mente do norteamericano medio o hot jazz
estaba asociado aos cabarets, clubs nocturnos e
lugares varios de prostitución, espazos que estaban
claramente afastados do lugar de actividade dunha
muller “como deus manda”. O racismo imperante
consideraba normal que os afrodescendentes, homes
e mulleres, se desenvolvesen neses ambientes,
pero que o fixese unha muller estadounidense era
totalmente reprobable, por iso o feito de que elas
decidisen tocar nunha orquestra de jazz era visto
como escandalosamente transgresor.
A II Guerra Mundial cambiou da noite para a mañá
o papel da muller no ámbito laboral, e as orquestras
de swing de mulleres culminaron a súa época dourada.
En paralelo, outras mulleres túzaras e con talento
empezaron a consolidar o seu lugar nunha contorna
hostil dominada por homes. Desde as súas orixes
as orquestras femininas eran percibidas como algo
extravagante, admiradas máis pola súa aparencia que
polo seu talento e habilidade musical. Os músicos
homes definían o jazz como esencialmente masculino,
e defendían que a muller carecía da agresividade
e forza necesaria para o swing. Na influente revista
Down Beat escribíase “a muller é como un violín, e
o jazz vai de tambores e trompetas”. Era frecuente a
tensión entre eles e elas, que reclamaban ser tratadas
nun plano de igualdade.
En 1941, Estados Unidos entrou na II Guerra
Mundial, e produciuse un cambio radical no mercado
do traballo comparado coa década anterior. O feito

de que os homes en idade militar fosen obrigados
a alistarse para cumprir cos seus deberes na guerra
obrigou ás fábricas de todo tipo a contratar mulleres
para que ocupasen os postos de traballo que quedaran
libres. Algo semellante aconteceu no mundo do
espectáculo, onde a muller tivo presenza nunha
cantidade nunca vista antes, ao ser alistados gran
cantidade de músicos homes, aínda que nin aínda así
a muller logrou escapar ao estereotipo de algo máis
que obxecto decorativo.
Cando finalizou a guerra a situación volveu ser
como antes no mundo do jazz, a maioría de mulleres
foron despedidas, quedaron sen traballo e espertaron
na crúa realidade. A polarización entre xéneros
recrudeceuse, e moitas mulleres non tiveron outro
remedio que deixar o jazz e traballar en campos
socialmente considerados como máis apropiados,
moitas mulleres que tocaban ventos víronse obrigadas
a cambiar o seu instrumento polo piano ou órgano.
Cando algunha muller conseguía ser contratada por
algún empresario, seguía tendo que soportar o máis
que frecuente acoso sexual do resto de músicos da
orquestra.
A medida que avanzou a década dos 60 a muller no
jazz empezou a conquistar un lugar de pleno dereito.
Os profundos cambios dos valores sociais impulsados
por unha nova xeración de mozos desconformes,
con novos ideais e politicamente activos, a diferenza
da anterior xeración chamada a xeración silenciosa,
tiveron o seu profundo reflexo natural no ámbito
profesional da música.
No ámbito da música popular, a beatlemanía, o
folk, a canción protesta e o soul asolagaron todo
o país, e disolvéronse os límites entre música,

10
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política e cultura xuvenil. Tamén no jazz os músicos
empezaron a responder as traxedias e violencia do
momento –os asasinatos de John F. Kennedy, Martin
Luther King, Malcom X, a guerra de Vietnam…– e á
escalada de conflitos sociais e raciais coa súa actitude
rebelde comprometida co cambio. Un dos máis
claros expoñentes desta nova actitude de orientación
esquerdista no jazz foi a Liberation Music Orchestra,
impulsada por Charlie Haden coa colaboración dunha
muller: Carla Bley.
A industria discográfica reduciu drasticamente a
produción de discos de jazz, que anos atrás fora unha
actividade tan rendible, apostando abertamente polo
rock e a música pop para o consumo dun mercado
novo que, por primeira vez na historia, gozaba dun
real poder adquisitivo, e a crise que isto provocou
no ámbito do jazz, sumado sobre todo aos signos de
rebeldía e cambio dunha nova xeración de músicos,
conduciron a unha radical e vitalmente espontánea
reformulación do xénero, volvendo ao momento de
partida da tradición da música afroamericana cunha
nova visión, e empezouse a explorar con novas
sensibilidades e técnicas que revolucionarían a
linguaxe tradicional do jazz.
En 1981 empeza a era Reagan, uns anos regresivos
nos que a defensa dos valores tradicionais e o
patriotismo teñen reflexo nunha agresiva política
internacional cun incremento enorme do gasto
militar. E a década termina coa caída do muro de
Berlín e do réxime comunista da URSS.
Nos 80 concrétase o proceso iniciado nos anos 60
referente ao cambio na sensibilidade social polo rol da
muller na música, xa pasou o tempo suficiente desde
a II Guerra Mundial como para que se consolidara
o cambio xeracional, e por primeira vez maniféstase
un verdadeiro interese por coñecer o papel da muller
na historia do jazz. Nesta década, a pesar do carácter
regresivo da política de Ronald Reagan, quedou
definitivamente trasnoitado aquel rancio argumento
que sostiña que o jazz é cousa de homes.

A visibilidade da muller mellorou notablemente
nestes últimos anos, podemos ver o no seguinte
repaso á evolución dos nomeamentos aos mellores
artistas de jazz ao longo do século XXI nun dos
medios de comunicación especializado en jazz
de máis difusión, a revista mensual Downbeat: As
preferencias dos críticos especializados, nas súas
listas de 2002 figuraban vinte e unha mulleres (sen
contar ás cantantes femininas), e só unha gañou
na súa categoría. En 2009 dobrouse o número de
mulleres respecto ás votacións de 2002, e catro
gañaron en diferentes categorías. E na última
votación, publicada en agosto de 2016, as mulleres
que figuran nas listas ascenden a máis de cen, e foron
dez as mulleres máis votadas nas súas respectivas
especialidades: Maria Schneider (que acumulou
tres primeiras posicións, nas categorías de mellor
orquestra, mellor compositora e mellor arreglista),
Anat Cohen, Nicole Mitchell, Regina Carter, Cecile
McLorin Salvant, Lisa Parrott, Christine Jensen,
Grace Kelly, Elena Pinderhughes e Kate McGarry.
Nestes últimos quince anos a presenza da muller
nestas listas tense quintuplicado e o número de
mulleres premiadas multiplicouse por dez.

Produto desta nova actitude publícanse artigos, libros e
discos orientados a recuperar a memoria, este é o caso do
libro de Sally Placksin American Women in Jazz, ou o dun
dobre CD titulado “Forty Years of Women in Jazz”, co
subtítulo de “A double disc with a feminist perspective”
no que se recollen gravacións históricas realizadas por
mulleres, desde os primeiros anos do jazz ata finais da
década dos 50. En 1986 estreouse un documental de 30
minutos dirixido por Greta Schiller e Andrea Weiss sobre
as International Sweethearts of Rhythm.
Artigo| Mulleres e música
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Deixando de lado ás vocalistas, son artistas
habituais nas listas de mellores músicos do ano
que publican medios especializados de ámbito
internacional, Jane Ira Bloom (saxo), Jane
Bunnett (saxo) que ten unha banda cubana,
Maqueque, de todo mozas,
Regina Carter
(violín), Terry Lyne Carrington (batería), Maria
Schneider (directora de orquestra), Anat Cohen
(saxo/clarinete), Esperanza Spalding (cantante,
contrabaixo e baixo eléctrico), Mary Halvorson
(guitarra), a veterana Carla Bley (compositora,
pianista e directora de orquestra), ou Tia Fuller
(saxo), entre outras mulleres.

E, para finalizar, imos cuns premios que están
máis vinculados á gran industria, os Grammy da
especialidade de jazz:
– En 2004, por primeira vez, nos 47 anos que viñan
outorgándose estes premios, irrompe unha muller
como vencedora nunha categoría do jazz que non é
a de cantante (que habitualmente se lle outorga a
unha muller), trátase do premio ao mellor disco de
orquestra, concedido a Maria Schneider.

– Nos premios Grammy de 2013 por primeira vez
unha muller gaña o primeiro premio ao mellor disco
de jazz instrumental, Terri Lyne Carrington con
“Money Jungle: Provocative in Blue”. En 2011 xa
gañara o seu primeiro Grammy ao mellor disco de
jazz vocal con “Mosaic”, gravado con participación
exclusivamente feminina.

– E finalmente, na última edición dos premios
Grammy celebrada en 2016, correspondente á
produción de 2015, Maria Schneider gaña o seu
segundo Grammy ao mellor disco orquestral
con “The Thompson Fields”, Eliane Elias o do
mellor disco de jazz latino con “Made in Brazil”
e Cécile McLorin
Salvant co seu
“For One to
Love” ao mellor
disco vocal, tres
premios
para
mulleres
dos
cinco en total
que concede a
organización dos
Grammy para o
jazz.
Espero que vos guste este artigo , que vos
decatedes da verdadeira importancia da muller
tanto na música como na vida. Os que non
coñezades este xénero musical recoméndovos
que o escoitedes porque merece a pena escoitar
un estilo tan complexo no que o intérprete poder
expresar os seus sentimentos, ideas, etc. por medio
de improvisacións que como moita xente di é dicir
o que sentes por medio do teu instrumento.

12
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MÚSICA E CEREBRO
Por Lucía Mondaray Travieso (6º GP)

Cando escoitamos música non pensamos
que é o que ocorre dentro do noso
cerebro. Na década de 1990, cando estudos
científicos sobre música comezaron a
despegar, moitos centráronse nunha
pregunta particular: estamos ligados
dalgunha maneira á música? Recentes
estudos cerebrais ofrecen probas reais do
que realmente somos. Xa hai evidencias
de que nacemos con estruturas cerebrais
que nos permiten experimentar a música
emocional e fisicamente.

O

oído é un analizador de ondas sonoras.
Cando se produce un son este entra
polo canal auditivo. O tímpano vibra e as
vibracións comunícanse á cóclea. Pasan
ao cerebro por unhas fibras nerviosas coñecidas como
nervio auditivo. Así, o oído interno e a cortiza auditiva
do cerebro están deseñados para responder ao ton. O
oído converte as ondas sonoras en sinais eléctricos que
envía ao cerebro. Este está preparado para ordenar e
procesar frecuencias específicas.
Moitas características da música parecen ser
universais, e debe haber unha razón física para isto.
Moitos científicos postulan que o cerebro evolucionou
nun mundo con regularidades físicas. Deste modo,
unha neurona recibe sinais doutras a través de
conexións entre elas. Cando estes sinais activan a
neurona, esta dispara o sinal cara outras neuronas.
Cando o cerebro recibe unha entrada auditiva coa
fundamental ou frecuencia base dun ton, as neuronas
disparan na mesma frecuencia.

Neurocientíficos como Jamshed Bharucha, tamén
violinista, predín que unhas células cerebrais
específicas están afinadas desde o nacemento para
acordes simples, como oitavas, quintas ou cuartas.
Tamén postula a existencia doutras células encargadas
de percibir motivos ascendentes ou descendentes.
Segundo isto, todas as persoas nacemos con certas
habilidades musicais. Isto foi constatado nun estudo
inglés no que se analizaba a resposta en adultos sen
formación musical e con ela na percepción de simples
ritmos. Non había ningunha diferencia.
Con todo, si está comprobado que o cerebro dos
músicos presenta considerables diferencias co dunha
persoa sen formación musical. Segundo o doutor
Schlaug, o cerebelo (zona do cerebro que contén
o 70% das neuronas) é un 50% máis grande nos
músicos ca noutros grupos. Ademais, diversos estudos
mostran vantaxes da música no cerebro, como un
maior desenvolvemento de habilidades espaciais,
matemáticas e orais en nenos debido á estimulación
dos dous hemisferios cerebrais.
Por todo isto, pódese concluír que a música produce
diversas vantaxes no desenvolvemento cerebral, pero
aínda queda moito por descubrir.
Artigo| Propiedades da música
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POR QUE ESTUDAR
MÚSICA?
Por Asociación de Nais e Pais do
Conservatorio Profesional de Música de Ourense

A

s nais e pais dos
estudantes
de
música sabemos o
que significa que os
rapaces a as rapazas dediquen o
seu tempo aos estudos musicais.
Para nós implica moitas horas
de espera, desprazamentos
para ir ás clases, aos ensaios,
aos concertos, cadrar horarios,
desembolso económico para
comprar o instrumento e todo
o necesario para a práctica
musical e moitas outras cousas
que podemos considerar como
a parte menos agradable. Pero
logo tamén gozamos de todo
o positivo, porque convivir cun músico implica
que os sons flotan no ambiente, os pentagramas
aparecen por todos lados, as melodías xorden no
momento máis inesperado e a creatividade está
sempre presente, fagan o que fagan. A formación
musical determina as súas e, polo tanto, as nosas
vidas. O seu mellor amigo é o instrumento, os
ensaios e os concertos substitúen outro tipo de
lecer e para nós resulta tranquilizador saber que
un adolescente entregado á música dificilmente
atenderá outros intereses menos favorables para o
seu desenvolvemento como persoa.
Pero, ademais desta realidade constatable no
día a día, son moitos os estudos que falan do
beneficiosas que son algunhas actividades para o
desenvolvemento intelectual. Adóitase falar do
xadrez, pero a música non queda atrás, ata o punto
de que nos plans de estudos de moitos países se
lle dá grande importancia. Non en van, o biólogo
xenetista David Bueno afirma que esta disciplina
“potencia o desenvolvemento do cerebro dos nenos
14
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Fotografía de David Bueno no seu laboratorio. Fonte: Eldiario.es.

e garante unha mellora nos resultado académicos
en xeral”. Este estudoso considera que a música é
“unha ximnasia cerebral que activa todo o cerebro
simultaneamente”1.
Os propios profesionais da música son conscientes
dos seus beneficios. Para Íñigo Pirfano, compositor
e director de orquestra, “a música constitúe unha
auténtica vía de coñecemento, cuxa virtude pode
facer que cada persoa dea o mellor de si. Por iso
se pode falar con propiedade da existencia dunha
‘intelixencia musical’”. Pirfano fala do cerebro
como “unha orquestra” e da música como unha
“actividade pan-cerebral”, o que explica que “case
todas as aptitudes se correlacionen entre si”, polo
que “gañar en familiaridade coa música, entender
como funciona, como se estrutura, etc., axuda a ir
desenvolvendo as propias capacidades creativas, e
reverte nas outras facetas da intelixencia”2. Sábese
que a música estimula as mesmas canles cerebrais
que se utilizan para o razoamento polo que este se fai

Portada de Inteligencia musical de Íñigo Pirfano. Fonte:
plataformaeditorial.com.

máis rápido e amplo. Pola súa banda, isto fai mellorar
habilidades como a memoria, a coordinación e a
atención o que mellora o rendemento académico en
xeral. Só por iso xa pagaría a pena estudar música.
Pero hai moito máis. Guillermo Dalia, psicólogo
especializado en músicos, no seu libro Cómo ser
feliz si eres músico o tienes uno cerca 3 explica que nos
primeiros anos de vida o estudo dun instrumento
inflúe positivamente no desenvolvemento da
psicomotricidade e facilita a aprendizaxe das
matemáticas, da lectura e das linguas. Ademais,
a educación musical mellora o desenvolvemento
da intelixencia espacial, do sentido do ritmo e da
medida, cuestións que resultan fundamentais para
a formación doutras áreas “non musicais”. Serve
ademais para desenvolver capacidades como o
recordo, a comprensión, a análise ou a síntese, entre
outras. A capacidade de atender e a de aprender
vense acentuadas.
Dalia considera que a expresión dos sentimentos
proxectados durante a interpretación supoñen
un importante progreso no aspecto emocional.
Recoñecer, valorar e emocionarse ante fermosas
composicións engade un importante valor cultural
e persoal. A propia autoestima dos nenos vese
reforzada a través dos logros obtidos co seu esforzo.
Os aplausos e as ovacións tras unha interpretación
contribúen a aumentar a súa autoconfianza. Tocar

Portada do libro de Guillermo Dalia. Fonte: www.iberlibro.com.

en público, con todo o que implica (ser o centro
de atención, sentirse admirado, mostrarse para
ser avaliada, para ser eloxiado e criticada, facerlle
fronte á tensión e a presión do momento, así como
repoñerse dos posibles erros cometidos) en idades
temperás son experiencias que poden axudar de
forma positiva á formación da persoa.
Así pois, e a pesar de todas as incomodidades, os pais
e as nais do alumnado do Conservatorio Profesional
de Música de Ourense animamos a outros pais e
nais a que dean o paso de abrirlles aos seus fillos
a posibilidade de iniciarse nos estudos musicais.
Veranse recompensados amplamente cando escoiten
a súa primeira audición, cando toquen cunha grande
agrupación ou cando, incluso, comecen a dar os seus
primeiros pasos na composición. Desculpade que
nos sintamos orgullosos, que gocemos da música
que nos regalan e cheguemos a ter momentos de
intensa felicidade oíndoos tocar.
Entrevista publicada no diario ABC, o 22/05/2018, ao
biólogo e xenetista David Bueno i Torrens.
1

Íñigo Pirfano: Inteligencia musical, Ed. Plataforma Actual,
2013.
2

Guillermo Dalia Cirujeda: Cómo ser feliz si eres músico o
tienes uno cerca, Ed. Idea Books, 2008.
3
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PEDAGOXÍA MUSICAL:
EDGAR WILLEMS
Por Cristina Zumel López (6º GP)

A pedagoxía é unha disciplina que
estuda a educación para entender
mellor a sociedade e formar
correctamente aos cidadáns. No terreo
da música, coñécese co nome de
“pedagoxía musical” a unha das partes
da pedagoxía xeral que se encarga de
relacionar a música co ser humano. Esta
disciplina estuda o comportamento das
persoas e o pasado da música, pois alí
atoparán pistas sobre o comportamento
humano. Por exemplo, atopáronse, en
escavacións antropolóxicas, numerosos
instrumentos musicais da Idade de
Pedra relacionados con cacerías. Do
mesmo xeito, nas civilizacións máis
antigas, como China ou Exipto, a música
adquiriu un papel moi importante na
celebración de ritos e cerimonias.

A

pedagoxía musical tivo especial relevancia
durante o século XX, xa que nesta época
apareceron diversos métodos pedagóxicos
agrupados no movemento “Escola Nova”,
que podemos dividir en cinco períodos: os métodos
precursores de 1930 a 1940, os métodos activos de
1940 a 1950, os métodos instrumentais de 1950
a 1960, os métodos creativos de 1970 a 1980 e os
métodos de transición de 1980 a 1990.
BIOGRAFÍA
O pedagogo escollido será Edgar Willems, quen
16
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pertenceu ao segundo período do movemento
pedagóxico do século XX. Edgar Willems naceu o
13 de outubro de 1890 en Lanaken, Bélxica (aínda
que gran parte da súa achega pedagóxica pertencerá
á súa etapa en Suíza). A súa infancia e adolescencia
transcorreron sen maiores sobresaltos, no seo dunha
familia de sete irmáns e un pai músico.
Os primeiros datos que conservamos sobre a súa
formación académica remóntanse aos anos nos que
Willems acaba os seus estudos de maxisterio e entra
na Escola de Belas Artes de Bruxelas para dedicarse
á pintura. Ademais deste arte, Willems sentía
gran afinidade pola música e aprendera de forma
autodidacta.

En 1920, Willems decide instalarse en París tras un
longo tempo vivindo en Bruxelas. Foi unha época de
ambientes espiritualistas e idealistas nos que Willems
mantivo contacto coa pintura, a música e a filosofía,
entre outros moitos saberes.
A etapa máis importante da súa vida comenza
en 1925, cando Willems consegue un posto como
profesor do Conservatorio de Xenebra e pon en
práctica as súas teorías da ensinanza musical cos seus
novos alumnos. Ademais, tamén entrou en contacto
con outros músicos u outras disciplinas musicais;
como o solfexo (a través de Thérèse Soravia),
a harmonía (con William Montillet) ou o ritmo
(por medio do pedagogo Jaques-Dalcroze). Esta
experiencia pedagóxica condiciu a Willems ao campo
da investigación.
En 1934 publicou a súas primeiras obras
(destacando “Nuevas ideas filosóficas sobre la música
y sus aplicaciones prácticas”) e realizou diversas
conferencias que tiveron bastante éxito.
En 1956, organizou os primeiros cursos de iniciación
musical para os nenos de 5 a 7 anos, así como a creación
doutros cursos enfocados a profesores. Tamén
destacou pola invención de materiais auditivos; como
o audiómetro, o sonómetro e o audicultor.
Finalmente morre en 1978 en Suíza, lugar onde
desenvolvera toda a súa obra e contribucións como
pedagogo. En España, alcanza recoñecemento
en 1983 a partir dun curso organizado por ESME
ESPAÑA en Santander.
METODOLOXÍA DE EDGAR WILLEMS
A metodoloxía de Edgar Willems baséase no
desenvolvemento da audición e do ritmo, así como
o emprego das cancións e o movemento corporal. O
seguinte artigo vai estar enfocado no adestramento
auditivo.

•

2. ENSINANZA AUDITIVA
En relación coa ensinanza auditiva, existen tres
aspectos fundamentais:
•

A receptividade sensorial auditiva, baseada
na sensación e a memoria fisiolóxica. Búscase
desenvolver os elementos citados anteriormente
(intensidade, altura, timbre).

•

A sensibilidade afectivo auditiva, baseada na
necesidade de crear música e a emoción que
xera.

•

A percepción mental auditiva. O noso cerebro
posúe unhas facultades que lle permiten
analizar e comprender a música, empregando
a lectura musical (solfexo) para transmitir esta
información. O elemento principal é a memoria
(sensorial, afectiva e intelectual).

2.1. EXERCICIOS PRÁCTICOS
Nestas prácticas propostas por Willems poténciase
a percepción das calidades do son (altura, timbre e
intensidade):
•

Exercicios previos: Usados nas garderías
para introducir o control do oído nos máis
pequenos. Poden ser exercicios relacionados
coa natureza do obxecto sonoro (recoñecer se
se toca un piano ou unha mesa), exercicios
relacionados co número de obxectos sonoros
escoitados e exercicios relacionados coa
dirección e distancia do obxecto sonoro.

•

Exercicios relacionados coa altura do son:
Tras espertar interese no alumno cos xogos
anteriores, debemos pasar ao seguinte
nivel: a “discriminación da agudeza sonora”
(clasificar varios sons). Para isto, utilizaremos
diferentes elementos (campaíñas, regras de
madeira, placas de metal, os glissandos do

1. O SON E AS SÚAS CALIDADES
O son procede da natureza a través de fenómenos
vibratorios causados polos movementos rápidos dun
corpo. Ten calidades perceptibles polo oído humano,
que son:
•

A intensidade, que depende da amplitude da
onda e serve para discernir a distancia á que se
produce un son (na imaxe de abaixo, letra a).

•

A altura, que depende da lonxitude da onda e
da frecuencia (na imaxe de abaixo, letra b).

O timbre, que depende da forma da onda. A
execución dos sons condiciona as características
do timbre (non é o mesmo tocar cun arco que
cos dedos, por exemplo).
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piano, etc.) para que o alumno clasifique
e compare a altura dos sons. Así mesmo,
os instrumentos musicais relacionados coa
natureza (como o frautín de varas, parecido
ao canto dos paxaros), os obxectos da vida
cotiá, o diapasón e o audiómetro son obxectos
moi útiles.

•

Exercicios relacionados co timbre do son: Os
exercicios tímbricos pódense realizar a través de
probas como: recoñecer o tipo de instrumento,
adiviñar obxectos que golpeasen ou caesen
ao chan e pedir que se imiten os timbres de
diferentes instrumentos.

•

Exercicios relacionados coa intensidade do son:
Pódese pedir ao alumno que cante ou toque en
crescendo e decrescendo segundo indique o
profesor, por poñer un exemplo.

•

Exercicios relacionados coa intelixencia
auditiva: Willems tamén presenta unha serie
de exercicios que potencian a memoria, como
os xogos de repetir sons ou de facer ecos da
melodía principal.

3. AS CANCIÓNS
En canto o neno saiba reproducir algúns sons,
débeselle ensinar a cantar pequenas cancións. As
cancións axudan a conectar os sons coa emoción,
facendo a clase máis amena para o neno. Ademais,
axudan a pulir algúns aspectos como o emprego
adecuado da voz ou a correcta respiración.
Distinguimos varios tipos:

18

•

As cancións populares tradicionais. Xeralmente,
os nenos aprenden este tipo de cancións
nos fogares. As palabras teñen un papel moi
importante.

•

As cancións sinxelas para principiantes. Hai
principiantes aos que lles custa repetir ou captar
os sons máis sinxelos, polo que a creación de
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cancións personalizadas para os alumnos pode
facilitar a comprensión.
•

Cancións con fin didáctico:
Cancións dedicadas á práctica instrumental.
Como o seu nome indica, estas cancións
potencian as habilidades dos instrumentistas.
Temos o exemplo da canción francesa “Fais
dodo, Colas mon p’tit frère”, cuxa execución
ao piano serviría para adestrar os cinco
dedos (canción: https://www.youtube.com/
watch?v=LB-RUwDaz20).
Cancións de intervalos, que serven para
asimilar as distintas distancias que hai entre as
notas (intervalos de segunda, terceira, cuarta,
etc.). Primeiro débese cantar con palabras,
logo con “la la la” e máis adiante co nome das
notas. Exemplo deste tipo poderían ser os
intervalos de cuarta da canción “Il était une
bergère” (canción: https://www.youtube.com/
watch?v=X9kQ5zumZww).

Cancións de mímica e cancións ritmadas. As
primeiras pretenden establecer unha unión
entre o sentido das palabras e a mímica. As
segundas desenvolven o instinto do ritmo
musical. Por exemplo, as cancións de berce
poden acompañarse do vaivén leve dos brazos.
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STOKOWSKI CON DOUS
ILUSTRES OURENSÁNS
(En lembranza de D. Antonio Iglesias Álvarez)
Por Álvaro de Castro Palomares
(Médico e exalumno do CMUS de Ourense)

P

ara a minoría de persoas que poida coñecer
a quen hoxe lles escribe este artigo, podo
confesarme adorador das miñas tres
grandes paixóns, a ser, por rigorosa orde
de importancia: a familia, o piano e a medicina.
E é, a propósito do instrumento hexemónico por
excelencia, o motivo das seguintes letras.
Falar de piano na nosa cidade, referéncianos
automaticamente e por sobrados méritos, á figura
dun ilustre fillo predilecto de Ourense, desde o
ano 1994. Trátase de Don Antonio Iglesias Álvarez
(pianista, musicólogo e fundador no ano 1957 do
Conservatorio de Música de Ourense, entre outros
moitos fitos e éxitos profesionais acadados por este
ourensán nado na rúa do Progreso alá polo 1918).
O día 8 de outubro de 2011 finaba en Madrid, coa
idade de 93 anos. Casi 60 anos antes desa loitosa data,
un 18 de outubro de 1951, proxectábase no Teatro
Carrión de Valladolid, a considerada obra mestra de
Walt Disney, “Fantasía”, coa música como principal
protagonista, a cargo da renomeada Orquestra
Sinfónica de Filadelfia e do seu extraordinario
director, nesa época, Leopoldo Stokowski (afamado
director de orquestra, mundialmente coñecido, do
pasado século XX). Recomendo ver as referencias
deste singular xigante da música na rede de redes.
Era unha das súas particularidades o dirixir con estilo
“mans libres”, isto é, sen batuta e con impetuosos
movementos, ás formacións musicais por el,
magnificamente comandadas. Leopoldo Stokowski
(Reino Unido, 1882-1977) foi, ademais, mestre e
amigo persoal de Don Antonio Iglesias, entre outros
músicos cos que se instruíu o noso destacado pianista
(Cubiles, Copland ou Bernstein, entre outros).

D. Antonio Iglesias no seu despacho. Fonte: lainformación.com.

No ano 1956, cinco anos despois da proxección
de “Fantasía” na cidade de Valladolid, e tendo
ofrecido numerosos concertos nesa cidade Antonio
Iglesias, a prensa castelá da época (Norte de Castilla
o Libertad) facíanse eco da estancia de Stokowski
en Valladolid, con especial interese amosado por
parte do xenial director, no Museo Nacional de
Escultura (ubicado no Colegio de San Gregorio de
Valladolid. E quen lles escribe recomenda acudan
a gozar da súa moi abundante e representativa
obra desa arte). Stokowski permanecía durante
unhas horas, na cidade do Pisuerga no mes de maio
de 1956, en compaña de seu discípulo ourensán
e guiado, durante a visita ao devandito museo da
cidade, polo Doutor Luis de Castro (Entrimo, 19121977), médico e licenciado en Filosofía e Letras,
rama Historia, ademais de avó de quen lles está a
contar esta historia. De Castro, tiña escrito no ano
1954, a súa principal obra de carácter ensaístico que
levaba por título: “Un Médico en el Museo”, cunha
particular e orixinal visión do Museo Nacional de
Escultura. Obra, sexa dito de paso, prologada polo
Doutor Gregorio Marañón.
Artigo| Personalidades ourensás
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Imaxe de Stokowski. Fonte: biografiasyvidas.com.

D. Luis de Castro. Fonte: Arquivo persoal Dr. Álvaro de Castro.

No diario Libertad, con data 12 de maio de 1956,
redáctase unha columna con motivo da visita de
Stokowski ao Museo Nacional de Escultura:
“...Stokowski mostró gran entusiasmo ante las riquezas
escultóricas que encierra nuestro Museo Nacional y
afirmó que es lamentable que en el mundo no se conozca
suficientemente la obra de Berruguete encerrada en
Valladolid...”

Non sorprende esta terna de persoeiros en
semellante cidade con tan extenso acervo cultural
e patrimonial. Stokowski estaba en Madrid, tras ter
dirixido días antes, á Sinfónica de Madrid, actuando
como solista Antonio Iglesias (Así ven referenciado
no diario El Norte de Castilla, con data 11 de maio
de 1956), antes de achegarse a Valladolid. Ademais,
a amizade entre Antonio Iglesias e Luis de Castro ,
era consolidada, como así é testemuñado nalgunha
correspondencia que con sumo aprecio e profundo
respecto, conservo e me permito reproducir, en
coutada parcialidade literal:
(9 de febreiro de 1950): Carta de Don Antonio
Iglesias a Luis de Castro:
“...Acabo de enterarme de tu magnífica mediación y
diplomacia en un proyecto de tocar de nuevo en Valladolid...”
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“...Mil abrazos de todos y uno muy muy fuerte de tu mejor y
más incondicional amigo al que tu amistad magnífica le dejó
completamente hipnotizado...”

Con motivo do centenario do nacemento, na
nosa Bela Auria, de D. Antonio Iglesias, noso
máis significado pianista, e transcorridos xa 7 anos
desde o seu pasamento, hónrome de compartir
este “artístico encontro” con todos vostedes, nosos
lectores.
Despídome deixándolles unhas referencias
bibliográficas dos, aquí citados, personaxes:
• http://dbe.rah.es/biografias/19285/antonio-iglesiasalvarez
• galegos.galiciadigital.com/es/antonio-iglesias-alvarez
• https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/
stokowski.htm
• “Luis de Castro García”. Vol 7 (Castro-Colga). Gran
Enciclopedia Gallega (1974) VVAA.

CELESTA
Por Alexandre da Costa Sanmartín (4º GE)

A celesta é un instrumento musical de
percusión, é un harmonio, coa aparencia
dun pequeno piano vertical. Clasifícase
entre os instrumentos idiófonos. O seu
nome provén do francés: céleste (celestial).

O

mecanismo da celesta componse de
martelos activados por teclas, os cales
golpean por enriba unhas láminas metálicas
colocadas sobre resoadores de madeira.
Estas láminas, ao ser percutidas, causan una resonancia
sobre los resoadores, producindo un son «celestial», de
aí o seu nome. Igual ca o piano, a celesta ten un pedal
que permite accionar os apagadores. A extensión máis
común é de catro ou cinco oitavas, aínda que existen
tamén modelos de cinco oitavas e media.

Thomas Machell en Glasgow en 1860 e, por outra,
o instrumento de construción similar denominado
typophone, deseñado en 1865 por Victor Mustel, o
pai do inventor da celesta actual. Estes instrumentos
predecesores tamén estaban provistos dun teclado
e dunha serie de diapasóns como xeradores do son.
Aínda que eran moi parecidos á celesta actual en
canto ao son, o volume era notablemente máis débil,
o que unido ao seu alto custo, sumou razóns para
que non chegaran a impoñerse. Ambos se utilizaron
só en raras ocasións, particularmente o typophone
extinguiuse moi cedo sen chegar a difundirse,
deixando poucas pegadas do seu paso pola historia e

Antecedentes
En 1788 o irlandés Charles Glaggett inventou
un instrumento denominado aiuton, cuxo son en
«dozura» e suavidade non foi superado nin pola
harmónica de cristal nin por ningún instrumento de
corda fretada. Para lograr este son, Glaggett dispuxo
nun caixón oco unha serie de diapasóns ou barras de
metal que eran golpeadas por pequenos martelos
que, á súa vez, se accionaban mediante teclas. Este
instrumento, con escalas de tres a seis oitavas nunca
transcendeu da súa fase experimental.
Entre 1860 e 1865 —uns oitenta a oitenta e
cinco anos despois do instrumento de Glaggett—
desenvolvéronse outros dos precursores da celesta
moderna. Por una parte, o dulcitone, patentado por

Imaxe de celesta.
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ningunha imaxe. Na mesma liña construtiva seguiron
outros instrumentos, aínda menos coñecidos e dos
que case non se dispón de información precisa: o
adiaphon, desenvolto por Fischer y Fritz en Leipzig
(1882) e o euphonium, un deseño de A. Appunn de
Hanau.

Dulcitone, manual de usuario.

A celesta moderna
A antiga idea do século XIII de producir por una
parte un son doce e no posible suave, pero que por
outra parte alcanzara un certo volume, conduciu cen
anos máis tarde á invención da celesta. A idea de dotar
un metalófono dun teclado similar ao piano xa se
coñecía a través do Glockenspiel con teclado.
O organista e construtor de harmonios Auguste
Mustel desenvolveu en 1886 en París un instrumento
chamado «Celesta» que
cumpría todas as esixencias
e que moi pronto se impuxo
nas orquestras. En 1890
J & P Schiedmayer, máis
tarde chamada Schiedmayer
Pianofortefabrik, construíu
en Alemaña a primeira
celesta baixo a patente de
Mustel. A celesta de Mustel
xa correspondía en canto
á súa técnica construtiva
á celesta moderna, con
teclado, placas de aceiro,
resoadores, pedal e tiña
o ton «doce» desexado.
A escala alcanzaba sobre
cinco oitavas, desde Do
ata Do5. Debido a que a
oitava máis baixa tiña un son
insatisfactorio, na segunda
22
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xeración de celestas construíronse instrumentos cun
espectro tonal de catro oitavas, comezando con Do1. En
tempos máis recentes volveron construír instrumentos
que alcanzan tons máis baixos. A produción de Mustel
cesou a mediados dos anos 1970. A firma Schiedmayer
Celesta produce ata hoxe instrumentos coas placas de
metal que se golpean desde enriba, segundo a patente
de Mustel. Os outros dous fabricantes de celestas,
Yamaha e Kolberg, utilizan adaptacións da mecánica
do piano e as placas percútense desde abaixo.
Os compositores franceses e rusos foron os primeiros
en utilizar este instrumento dentro da orquestra
sinfónica. Célebres son os exemplos que encontramos
en obras como O aprendiz de bruxo de Paul Dukas, O
crebanoces de Tchaikovski (é o instrumento principal
na Danza da Fada do Azucre), Ma Mère l›Oye de Ravel,
Romeo e Xulieta de Prokofiev ou O cabaleiro da rosa
de Richard Strauss, así como Béla Bartók na súa
Música para cordas, percusión e celesta e Gustav Holst
en Os planetas (no movemento dedicado a Neptuno).
Ademais é un dos instrumentos favoritos do compositor
de música de cine John Williams. O músico Gustav
Mahler utilizou a celesta na súa 6.ª Sinfonía, na 8.ª
Sinfonía e en O canto da terra.
A celesta é o instrumento que soa ao principio de
moitas bandas sonoras das películas de Harry Potter.
Está presente na canción «Everyday» de Buddy Holly,
e na canción «Light My Fire» de The Doors. Tamén
é o instrumento que George Martin utiliza na versión
de The Beatles de «Baby It›s You».

Interior dunha celesta.

O MISTERIO DOS VIOLÍNS
STRADIVARIUS
Por María Rodríguez Estévez (6º GP)

Por que os violíns Stradivarius teñen un
son inimitable que os fai destacar sobre
todos os demais? Cal é o segredo para que
ningún outro luthier lograse construír nada
semellante?

A

ntonio Stradivari foi o máis célebre
construtor de instrumentos de corda na
historia da música, nado e formado na
cidade italiana de Cremona, construíu
ao redor de 1200 violíns ao longo da súa vida, dos
cales se conservan a metade.
O valor dos Stradivarius varía dependendo do
instrumento, o seu estado de conservación e a
calidade do seu son, oscilando entre miles de
dólares e varios millóns.
Pero, sábese realmente cal é a diferenza entre
un violín común e un Stradivarius de 17 millóns?

A clave está na forma en que foron construídos.
Hai moitas teorías que falan do modo de
fabricación destes instrumentos. Nun tempo
críase que o seu verniz se facía cunha fórmula
secreta que desapareceu coa morte do luthier,
pero varios exames e análises confirmaron que os
instrumentos sufriran cambios ao longo dos anos,
sen mudar a súa calidade nin o seu valor. Tamén
se falou de que na época en que viviu Stradivari
Europa sufriu unha época de frío extremo, que
fixo crecer as árbores cunha fibra máis resistente
e máis compacta. Esta teoría foi desmentida ao
comprobar que outros violíns fabricados na mesma
época, con madeira das mesmas árbores, non
acadaron a calidade magnífica dos Stradivarius.
Finalmente, parece que a teoría máis aceptada ata
o momento é a que foi resultado dunhas análises de
espectro do interior dos Stradivarius, que mostraban
a existencia de partículas metálicas pegadas á
madeira. Isto suxire que o luthier fixo un fino
tratamento ás madeiras que usaba con disolucións
metálicas, o que lle deu aos seus instrumentos
a
excelentísima
e
inigualable riqueza sonora
que posúen.
Sexa como fose, o segredo
de Antonio Stradivari
sempre será un misterio
para todos os fabricantes
de instrumentos, que
seguirán tentando igualar
a figura do mestre, ou
sequera
achegarse.
Coñecerá o mundo da
música clásica outra figura
igual ou mellor?

Violíns Stradivarius no Museo Stradivarius de Cremona (Italia). Fonte: rtve.es.
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ReSonancias do curso
2018/2019
Por Mª Celia Adrián Rodríguez
(Vicedirectora e Profesora de Acordeón)
Un dos nosos obxectivos coma docentes é
preparar ao noso alumnado para afrontar
concertos e audicións públicas, como
colofón á súa formación musical na aula.
De aí que as audicións dos diferentes
departamentos supoñan a meirande parte
das actividades de cada curso académico
(chegando a pasar de 80 audicións ao
ano). Pero tan importante é a práctica
como a escoita na súa formación, polo
que dentro do Plan Anual de Actividades
constan cursos de interpretación,
masterclass e charlas, asistencia a concertos
e outras moitas, coas que se procura dar a
formación máis completa para @s nos@s
alumn@s.

pequenas intervencións ás horas punta no hall do centro.
Hai que destacar a boa acollida destas actuacións e cabe
sinalar que a participación nos concertos deste curso foi
unha das máis numerosas dos últimos anos, o que é de
agradecer, tanto ao profesorado como ao alumnado que
o fixo posible.

Concerto de Nadal. Os coros do CMUS.

Como todos os anos, os Concertos de Nadal foron
un éxito e é un pracer ver cheo de público o noso
benquerido Auditorio. Deste primeiro trimestre destacar
dúas actividades máis, a participación de alumnado do
Departamento de Tecla no Piano Meeting e algúns
dos conxuntos que interviñeron na Semana de Santa
Icía, encargáronse de pór música a un momento tan
especial e tradicional da nosa cidade, a inauguración
do Belén de Baltar. Algúns departamentos organizaron
saídas para asistir a concertos, como o Departamento de
Corda Pulsada, que nunha delas asistiron a un concerto
benéfico do famoso guitarrista David Russell.
Festexando Santa Icía.

Neste curso, durante a Semana de Santa Icía
introduciuse unha novidade, “Festexando Santa Icía”,
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No segundo trimestre, contamos con varias charlas
en colaboración co Ciclo Enclave de Cámara e Pórtico
no Paraíso, moi boas ocasións para coñecer de preto a
intérpretes de nivel internacional no centro, facerlles
preguntas e escoitalos antes de ofrecer os seus concertos

uez
ón)

Non esquezamos os diversos concursos propostos
polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega:
Detectives Musicais, Concurso de Postais ou o II
Concurso de Curtas; ou os concertos didácticos dos
días 3 e 10 de abril para os máis de 400 escolares que
se achegaron ata o conservatorio. No mes de maio
acolleremos dous días de Xornadas de Portas Abertas
para seguir medrando como centro e como unha gran
familia apaixonada da música.

Charla con MBIRA Dúo.

na cidade. Tivemos a honra de poder levar adiante
o V Concurso de Clarinete Cidade de Ourense. O
alumnado de saxofón, este ano moi activo e motivado
grazas á proposta de viaxe a París dos seus profesores,
entre outras cousas para visitar a fábrica Selmer, ofreceu
varios concertos na cidade, entre eles, un no Liceo.
A nosa Orquestra de Grao Elemental foi invitada
a participar nunha interesante actividade, na que se
xuntaron catro conservatorios de ámbito nacional para
ofrecer un concerto en Monforte. Do mesmo xeito, as
nosas Bandas Infantil e Xuvenil participaron nun ciclo
de concertos de bandas no Auditorio de Coles o 7 de
abril.

Aínda quedan moitas actividades no mes de
abril e maio, que de seguro cumprirán de sobra as
expectativas do noso público (concertos de grandes
agrupacións, concerto de fin de curso, cursos de
interpretación, masterclass, etc).
Desde a Vicedirección soamente pedir desculpas se
houbo erros nas informacións, se non todas as actividades
estiveron á altura, posto que sempre se tentou facer coa
maior rigorosidade posible e con toda a boa vontade da
persoa que nestes cinco últimos anos ocupou o cargo.
Sempre se tratou de dar a maior visibilidade a todas as
actividades a través das redes (páxina web, taboleiro de
anuncios, Instagram, Facebook, Blogger), organizalas
en tempo e do mellor xeito, para o goce de todos
(profesorado, alumnado, familias e público). Moitas
grazas e foi un auténtico pracer!

Neste curso académico estamos a festexar o Aniversario
de Mestre Vide, co Concurso de Interpretación no
seu nome, celebrado a finais de marzo, e un Ciclo
de actividades que comezou en xaneiro co Concerto
Inaugural ofrecido polo Grupo Tangata. No mes de maio
será a quenda de alumnado e profesorado, con concertos
nas dúas primeiras semanas, e tamén contaremos cunha
conferencia sobre o compositor ourensán.
E que dicir do magnífico traballo amosado na
exposición e concerto de “Compositoras no aire”?, unha
marabillosa organización e unha xenial mostra do papel
da muller compositora e intérprete a través do tempo.

Fotos dos gañadores e xurado do Concurso de Interpretación
“Mestre Vide”.

Concerto “Compositoras no aire”.

Concerto didáctico con escolares.
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“COMPOSITORAS NO AIRE 2019”,
CRÓNICA UNHA ACTIVIDADE PARA
VISIBILIZAR O LABOR DA MULLER NA
MÚSICA
Por Lorena López Cobas
(Profesora de Historia da Música e Coordinadora do EDLG)
Esta actividade foi deseñada para
conmemorar a efeméride do Día da
Muller deste ano e organizada polo
Equipo de Dinamización da Lingua Galega
en colaboración co departamento de
Composición e coa participación de tódolos
departamentos do centro. A pretensión
deste proxecto foi o de visibilizar o
(esquecido) papel da muller na música,
centrándonos este ano no seu labor
compositivo. De aí que articulásemos unha
actividade interdisciplinar que requiriu da
colaboración de alumnado, profesorado
e persoal non docente do noso centro, a
quen lles agradecemos a súa incondicional
implicación.
O proxecto articulouse en dúas partes ben
diferenciadas. Por unha banda, preparouse unha
exposición na entrada do centro de máis de 90
compositoras. Na súa elaboración colaborou o
alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º GP, das materias de Novas
Tecnoloxías, Historia da Música e Musicoloxía. Un
xogo ou tendal visual onde colocamos a creadoras
de tódolos tempos e xeografías para que servise
de pequena mostra de “compositoras no aire”,
que evidencia unha vez máis que “habelas hailas”.
Por outra banda, o día 13 de marzo organizouse un
concerto onde se fixo un percorrido guiado polo
traballo dalgunhas destas mulleres, que contra vento
e marea foron quen de materializar o seu soño de
crear música. En total, case vinte actuacións, que
confirman a presenza indiscutible da muller no eido
musical desde sempre.
26
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O concerto estruturouse en dúas partes. A primeira
organizada ao redor dun pequeno conto, creado por
nós e titulado “Un conto no aire: ou o relato de como
perseguir un soño”, onde escoitamos sobre todo
música dos séculos XX e XXI, amenizada con debuxos
elaborados ad hoc pola nosa conserxe Sara Victoria
Delgado González. Parte que culminou coa estrea
nesta casa do sexteto Mun. Cuentos del espacio da
nosa compositora, profesora do centro, María Mendoza;
peza que foi interpretada por profesores do centro. Tras
un breve descanso, deu comezo a segunda parte do
concerto no que fixemos a nosa peculiar viaxe guiada
pola “creación artística feminina ao longo dos séculos”
(dende o XVIII, co Barroco, pasando polo Clasicismo,
Romanticismo e ata chegar a linguaxes contemporáneas
nos séculos XX e XXI).
A historia da música parece ter relegado a un segundo
plano as achegas femininas. Isto non significa que
non houbese mulleres que deixasen o seu legado
musical impregnado na historia, senón máis ben un
esquecemento sistemático do estudo das súas obras,
quizais resultado do modelo de musicoloxía histórica
patriarcal nacido no século XIX. Afortunadamente, nos
últimos anos saíron algúns nomes á luz grazas a estudos
sobre Hildegarda de Bingen, Francesca Caccini,
Barbara Strozzi, Elizabeth Jacquet de la Guerre, Fanny
Mendelssohn-Hensel, Clara Wieck-Schumann, Cécile
Chaminade, Augusta Holmès, Ethel Smyth, Alma
Schindler-Mahler, Nadia Boulanger ou Ruth Crawford
Seeger, entre outras moitas. Pero aínda permanecen na
sombra cuantiosos nomes, que sen dúbida contribuíron
a facer da música o que hoxe é.
De feito o percorrido auditivo na segunda parte
do concerto revelou a riqueza da creación feminina
desde o estilo Barroco da parisina Elizabeth Jacquet
de la Guerre (1665-1729), pasando polo Clasicismo
da vienesa Maria Theresia von Paradis (1759-1824) e

bas
LG)

chegando ao Romanticismo. Deste
período é do que máis cantidade de
pezas se interpretaron: desde obras
dun primeiro Romanticismo: como
unha creación intimista e didáctica
para guitarra de Catharina Josepha
Pelzer, coñecida co nome artístico
de Sidney Pratten (1821-1895); un
estudo para piano da francesa Louise
Farrenc (1804-1875) ou un lied para
canto e piano da escola xermánica
de Clara Wieck Schumann (18191896). Todas elas inscritas en
xéneros e estilos moi do gusto da
época; ata pezas dun Romanticismo
máis tardío da man dunha obra
para violín e piano da autora sueca
Elfrida Andrée (1841-1929) e dunha
peza para frauta soa da tamén
Exposición “Compositoras no aire 2019”, elaborada por alumnado de Grao Profesional.
francesa Cécile Chaminade (1857da canadiense Barbara York (n. 1949) para tuba e
1944). Toda unha serie de propostas
que definen moi ben a propia evolución do estilo musical bombardino, ata as achegas da nosa compositora estrela,
culto da Europa occidental e que unha vez máis ratifica profesora deste centro, María Mendoza (n. 1975), coa que
que a muller nunca se atopou allea ás conquistas musicais rematou este concerto cunha peza para órgano inspirada
nunha das cantigas de Martín Códax. Ademais esta aposta
dos seus coetáneos masculinos.
de Mendoza deunos a oportunidade de poder gozar
É inegable que a etapa máis fecunda para a muller por vez primeira da sonoridade da recente adquisición
na música se sitúa nos séculos XX e XXI, debido ás deste flamante instrumento musical instalado na sala do
conquistas das diversas ondadas feministas. O feito de auditorio.
que a muller xa non estivese completamente relegada ao
En definitiva, nesta actividade amosamos todo un
eido doméstico, como acontecía co modelo de feminidade
caleidoscopio
de propostas musicais que non fixeron máis
decimonónica, deu ferramentas ao xénero feminino para
se poder dedicar a ámbitos profesionais diversos, ao que evidenciar que a creación musical non é só cousa de
menos con certa igualdade formal (non tanto real, pero homes, que as mulleres tamén tivemos, temos e teremos
ese xa é outro conto...). Neste concerto escoitaramos na algo que dicir. Por iso agardamos poder repetir esta
primeira parte -antes do descanso- varias pezas desta experiencia en vindeiros anos, para dar voz e visibilizar a
nova etapa; unhas propostas que pivotaban ao redor de muller na música, o seu ben merecido lugar na historia.
linguaxes variadas, vinculadas algunhas delas
ao Conservatorio de París, como a de Jeanine
Rueff (1922-1999) na obra de saxo e piano.
Na última parte do concerto esta presenza do
conservatorio parisino tivo continuidade nas
“Pequenas pezas para catro trompetas” de
Yvonne Desportes (1907-1993), muller tamén
vinculada a este centro educativo.
Mais o peso de compositoras dos últimos
cincuenta anos foi máis que notable na audición.
As obras de vontade didáctica interpretadas na
primeira parte -como as de Kathy Blackwell,
Carol Barrat ou Mónica Oliver-, conviviron con
outras de aspiración artística moi clara: desde
os traballos da xaponesa Yoko Shimomura
(n. 1967) para piano, pasando polas apostas

Imaxe dalgunhas das compositoras interpretadas no concerto.
Actividades do centro
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“UN CONTO
NO AIRE”
Redactado por Equipo de Dinamización da Lingua Galega e
ilustrado por Sara Victoria Delgado González (Conserxe)

Érase unha, e tantas veces, unha nena, que vivía nunha cidade marabillosa, chea de
xentes afables e cunha paisaxe incrible. Entre o río Miño e as Burgas a nena escoitou
desde moi nova o murmurio das augas. Un murmurio que semellaba ser música. E ela,
tan fantasiosa e chea de ledicia, imaxinaba a música na auga, nas árbores, nos paxaros,
no ceo, nas nubes...E, de tanto imaxinar música, decatouse de que dentro dela tamén a
había.
A nena pensaba na música a cotío. Tanto matinaba nela que ás veces quedaba apampada
mentres falaba. Mais pese á súa paixón non era doado cumprir o seu soño. Por iso este
conto é unha historia de superación e de esforzo, de moitas horiñas de traballo, suor
e mesmo lágrimas. Porque a nena estudaba e estudaba, pero sobre todo non esquecía
que a música formaba parte de si mesma, do seu corazón, da súa alma...por nada do
mundo podía renunciar a ela por moito que a criticasen. Daquela a nena estaba soa,
non a apoiaban e mesmo se rían dela porque crían que unha moza non podía aspirar a
soñar con liberdade coa música e que tampouco podía facer do seu son un xeito de se
comunicar. Pese á tristeza que a embargaba por isto, decatouse de algo moi importante:
só ela era a responsable de perseguir o seu soño e decidiu loitar e loitar para acadar o
que ela anhelaba...FALAR COA MÚSICA.
E a nena fíxose moza, e a moza tornou muller e despois de se esforzar tanto, conseguiu
o seu desexo. Cos anos, os que pensaban que nunca podería ser compositora de música,
foron mudando de opinión, porque ela tiña tanto talento que non se podía acochar en
ningures. O camiño non lle foi doado, tardaron en admitila nos centros educativos
oficiais, tardaron en escoitar a súa voz nas institucións e tardaron en recoñecer que
o seu labor non era só o de estar na casa, coidando dos seus cativos...Pero despois de
moita guerra, de moitas mozas e mulleres coma ela, o futuro volveuse un chisco máis
claro e así, hoxe, moitas nenas que coma ela soñan coa música xa non teñen que bregar
contra xigantes, coma o mesmo Don Quixote. Mais aínda na actualidade quedan moitas
nenas que bogan por ser compositoras, intérpretes, artistas, directoras de orquestra e
de banda...
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PRÓXIMA CENTAURI
Ensemble, escola contemporánea de Burdeos e Marie
Bernadette
Por Efrén Soto López (6º GP)

Antes de entrar de cheo no contido deste
artigo, gustaríame facer unha breve
aproximación á música contemporánea
para introducirnos plenamente no arte
do noso tempo. A continuación efectuarei
unha semblanza do que o grupo Próxima
Centauri e os seus integrantes supuxeron
para a escola contemporánea de Burdeos.
No termo de música contemporánea podemos englobar
as composicións musicais dende o s. XIX cos últimos
Nacionalismos do Romanticismo, do Impresionismo
e do Expresionismo, ata os nosos días. Este período
musical, é sen dúbida unha das etapas máis ricas en canto
a diversidade se refire, en toda a historia da humanidade,
debido á innumerable cantidade de movementos e
subxéneros musicais con características propias.
Algúns destes movementos son o Modernismo, o
Posmodernismo, o Poliestilismo, o Conceptualismo,
o Posminimalismo, a Música Electrónica, o
Neorromanticismo, o Espectralismo, o Neotonalismo,
o Dodecafonismo, a Música Aleatoria, a Arte Sonora,
… Creo que con esta cantidade de exemplos, e moitos
máis que hai, é máis que suficiente para darnos conta do
exuberante que foi e é, nestes momentos, este período
musical.
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Agora que xa estamos un pouco máis familiarizados
coa materia podemos comezar a falar do contido
fundamental deste artigo.

Próxima Centauri é un ensemble musical que
transforma os códigos da música de cámara. Este
ensemble está formado por piano, percusión, saxofón
e frauta. O particular é a integración da electroacústica
como membro pleno do conxunto. Dende os seus
principios, xa fai máis de vinte anos, colabora con
numerosos artistas (intérpretes, bailaríns e artistas
plásticos). Así é que grupo musical ten un enfoque
artístico multidisciplinario, no que se combinan
creación musical e artes visuais.
A parte de ser un ensemble musical, tamén é unha
asociación cultural, creada en 1991 para administrar as
accións da agrupación, e para a promoción e difusión
da música contemporánea. A maiores, para favorecer
a percepción desta arte do público futuro, dedícanse

GP)

diferentes accións de formación e sensibilidade para
os novos artistas.
Ao ser este o centro da vida artística da rexión
de Burdeos, ten como innovación encontros e
manifestacións dedicadas á creación musical de
finais do século XX ata os nosos días. A súa tempada
da creación musical, enriquecida coa «Soirée des
Musiciens» ou a noite dos músicos durante o Festival
des Arts de Bordeaux, o que permite invitar a artistas
de diferentes lugares a tocar en Burdeos. Así leva
acollido a grupos tan famosos como o Quatuor Arditi,
Taller sonoro, Aleph, Espai Sonor, «Musicatreize»,
Ensemble Intercontemporain, Ars Nova, Vortex e moitos
máis.
Agora, presentaremos unha das partes más
importantes: quen son estes fantásticos e prodixiosos
intérpretes? O grupo Próxima Centauri está formado
por Marie-Bernadette Charrier, Sylvain Millepied,
Clément Fauconnet, Hilomi Sakaguchi e Christophe
Havel.
Marie-Bernadette
Charrier é unha intérprete
e pedagoga apaixonada
por
tódalas
correntes
musicais contemporáneas.
Continúa realizando unha
xira internacional por todo
o mundo; dende o punto
de vista pedagóxico, dando
masterclass a intérpretes
saxofonísticos sobre a súa
técnica ou dando conferencias
en distintas escolas de arte e conservatorios, e
dende o punto de vista interpretativo, realizando
diversos concertos como solista ou como integrante
de Próxima Centauri. Tras rematar os seus estudos
musicais no Conservatorio Nacional da Rexión de
Nantes con Jean-Pierre Magnan, Marie-Bernadette
Charrier perfecciona os seus estudos de saxofón con
Jean Marie Londeix no Conservatorio de Bordeaux,
onde obtén por unanimidade o “1er prix et la Médaille
d’Honneur de la Ville de Bordeaux” nas especialidades
de saxofón e de música de cámara, así como o título
de composición.
Tocou coa Orchestre du Théâtre de Nantes,
Orchestre Philharmonique des Pays de Loire,
Ensemble International de Saxophones, Ensemble
Musique Nouvelle, Ensemble National de
Saxophones, Ensemble Orchestral International de
Italia, Orchestre du Grand Théâtre de Bordeaux,

Orchestre National Bordeaux Aquitaine, ensemble
ARCEMA, Nouvel Ensemble Moderne de Montréal
e a Orchestre Philharmonique de Bangkok.
Actualmente é profesora
de saxofón no ¨P.E.S.M.D
Bordeaux Aquitaine¨ e no
Conservatoire National de
Région de Bordeaux, onde
creou en 1993 unha clase
de
interpretación
de
música
contemporánea
para tódolos instrumentos,
formando unha xeración de
intérpretes interesados pola
música actual. Grazas á súa
paixón por esta corrente
musical, dedícanlle un montón de obras orixinais
para saxofón e gravado uns dez discos compactos.
E, por suposto, co seu grupo musical propón un
enfoque artístico peculiar no que nos concertos tamén
participan escenógrafos, artistas plásticos, bailaríns,
escenógrafos e videastas. Con esta mentalidade, en
2004, ela e o seu grupo crean un novo concepto de
sensibilización da música actual, xunto co Rectorado
da Academia de Burdeos, formando os seus
estudantes do ¨P.E.S.M.D Bordeaux Aquitaine¨ tanto
en música de cámara como no traballo escénico.
Sylvain
Millepied
naceu en 1969 en
Burdeos. Estudou no
Conservatorio Nacional
da rexión de Burdeos,
onde obtivo en 1987 o
primeiro premio en frauta
e música de cámara, e
a Medalla de Honra da
cidade de Burdeos, en
1988. Foi finalista do
Concurso Internacional
Darius
Milhaud
e
realizou os seus primeiros concertos como solista
en Polonia. Seguiu formándose co profesor Maurice
Pruvot en París, onde obtivo o primeiro premio no
superior e perfeccionamiento. Refina a súa técnica
con Robert Pichaureau, especialista na técnica
respiratoria aplicada os instrumentos de vento. En
1996 é semifinalista do concurso Young Concert Artist
de Nova York. Grazas á súa participación, gusto polos
encontros musicais e experiencias artísticas, xúntase
con grandes músicos en moitas ocasión. Entrará a
formar parte do grupo Próxima Centauri no ano 1998.
Recomendacións musicais
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Aínda que tamén participará en distintas orquestas
sinfónicas e grupos de cámara.
Clément
Fauconnet
naceu en 1967. Fixo os seus
estudos de percusión no
Conservatorio Nacional da
rexión de Toulon co profesor
Van Gucht, onde obtivo o
primeiro premio de percusión
e música de cámara en 1992.
De 1992 a 1993 perfeccionará
a súa técnica no Conservatorio
Nacional de Burdeos con
Jean-Pierre Drouet. Unha
vez conseguido o título de profesor, a partir de 1990
dará clase en distintas escolas artísticas de Burdeos.
Algunhas destas escolas son Saint Seurin sur l’Isle,
Marcheprime, Artigues-près-Bordeaux, Espace
Musical e escola Verthamon de Pessac, Gradignan;
así como na escola de música de Haute Saintonge, no
Conservatorio municipal de música de Barbezieux,
na escola Departamental de música da Charente e na
escola municipal de Marmande.
Realiza talleres de música
contemporánea para percusión en colaboración coa
asociación Eclats e intervén
musicalmente ante xóvenes e universidades.
Con frecuencia toca
na Orquestra Nacional de Burdeos e en distintas
formacións, tanto na cidade de Burdeos como en
Toulun. Clément forma parte do ensemble Próxima
Centauri dende o ano 1993. En 1994 crea un quinteto
de percusión na provincia de Charente, e dende 2004
participan no festival «Les Vacances Percutantes» en
Marmande.
Hilomi Sakaguchi naceu
en Xapón onde estudou
piano na Universidad
de Soai, e onde obtivo o
primeiro premio en 1989.
Dende 1991 ata 1993
traballou co saxofonista
e compositor Ryo Noda
e tocou as súas obras en
Xapón, en Europa e en Estados Unidos. Regresa a
Francia no 1995, onde lle otorgan o cargo de pianista
acompañante do Conservatorio de Burdeos, alí
traballa ata a actualidade acompañando a saxofonistas,
violinistas e violonchelos.
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No ano 1999 en Francia, obtivo o título superior de
execución de “L’Ecole Normale de Musique de Paris”
con Annie D’Arco, e tamén recibe a medalla de
ouro e a medalla de honra da Cidade de Burdeos coa
aprobación unánime do Conservatorio de Burdeos.
É recoñecida como solista e intérprete de música
de cámara, tanto en Francia como no estranxeiro
(Xapón, Estados Unidos e Europa). Cun repertorio
amplo que abarca dende música clásica tradicional
ata a música contemporánea.
Christophe
Havel,
tralos seus estudos tanto
de ciencias como de
música en París e en
Burdeos, instálase en
Burdeos onde pasará
a ensinar composición
electroacústica. Nas súas
primeiras composicións,
Oxyton (1991), Omotesis (1991), RamDam (1992),
a súa escritura reflexa a marca da experiencia
electroacústica, tanto no traballo da materia sonora
como pola utilización das novas tecnoloxías nas
distintas fases da elaboración da obra.
A miúdo na súa obra asóciase un dispositivo
electroacústico que actúa sobre o dispositivo
instrumental, como é no caso da súa obra “S” composta
no ano 1994, a cal recibiu posteriormente un premio
no sexto concurso de composición electroacústica en
Braunschweig (1995).
En contraposición ó
carácter moi expresivo
destas
primeiras
obras, orienta as súas
composicións cara a
estruturas dinámicas
onde os materiais
harmónicos e rítmicos desenvolven un papel
preponderante e participan activamente na dinámica
formal, como é no caso das súas obras de carácter
plástico; IT! (1998), ÆR [la danse] (1994), CINETIC
(2000). Na súa serie das metamorfose, emprega
unha escritura na que se relacionan o instrumentista
e o ordenador, en estruturas abertas, que utiliza
esencialmente sonoridades sintéticas. Ensina tamén,
dende o ano 2003, composicións instrumentais na
Escola Superior de Música de Cataluña (EsmucBarcelona).
Os espectáculos máis destacados da Próxima
Centauri son VEHÉMENCES, FACE à FACE,

Du Geste à l’Objet, Musique au corps, Pas de
cinq, «IN/OUT Stances».
VEHÉMES é un espectáculo creado por Próxima
Centauri e a Compagnie Tiberghien, na que combinan os
textos de Artaud e a súa vehemencia, coa musicalidade
e xesto dos músicos. O espectáculo constitúese da
seguinte maneira: o actor Christian Loustau dá vida
ás palabras de Scales-nerfs d’Artaud. A posta en
escena, a escenografía e o xogo de sombras, creado
por Jean-Pascal Pracht, revelan ó público a esencia
de cada obra.
FACE à FACE é un dos encontros menos
coñecidos entre os músicos de Próxima Centauri.
Niste espectáculo combínanse a sensibilidade
e o rendemento dunha música que combina as
derradeiras técnicas coas tradicionais.

Pas de cinq, que
significa “no cinco”, invita
ós oíntes a descubrir un
mundo en movemento
poboado por ruídos, sons,
notas e palabras. Unha
realidade na que a música e o teatro se funden nunha
coreografía cargada de humor e provocación. Unha
atmosfera onde a voz, o corpo, os movementos e
os obxectos cotiáns substitúen, por momentos, os
instrumentos musicais habituais.
Mauricio Kagel obriga a camiñar ós artistas,
obedecendo ritmos complexos en pistas. A posta
en escena obtén a forma dun pentágono regular,
cuxos ángulos están conectados, formando unha
estrela. Todos os participantes deben usar un bastón,
posiblemente un paraugas. E para engadir, os pasos
e ritmos dos bastóns son os únicos fenómenos
audibles. Os actores permanecen en silencio, pero
non impasible.
«IN/OUT Stances», é un dos maiores espectáculos
que nos pode ofrecer este ensemble, que ten una
duración duns trinta minutos. É un proxecto en
mutación perpetua cuxa inspiración satisfácese coas
restricións relacionadas co espazo.

Neste encontro entre os cinco músicos de Próxima
Centauri, súmanselle o dúo de beation Bionicologists e
o cantante Chukchi Eïnet.
En Du Geste à l’Objet,
que significa “do xesto ao
obxecto”, un dos aspectos máis
característicos deste espectáculo
é a presenza da música a través
de diferentes obras, dende John Cage ata Thierry de
Mey, que continúan influíndo na creación musical
contemporánea.
Musique au corps, que significa “Música corporal”,
o que intenta transmitir é que a música a pesar de
ser considerada a arte dos sons, tamén é sobre todo
a arte dos xestos, que propicia o nacemento do son
e do obxecto sonoro, cuxa percepción fainos escoitar
música.

Este espectáculo
foi creado o 16 de
novembro de 2010,
no Théâtre des Quatre
Saisons en Gradignan.
Imaxinouse durante
unha residencia creativa en Molière-Scène Aquitaine. Os
músicos que participan neste espectáculo son MarieBernadette Charrier (saxofón), Clément Fauconnet
(percusión), Christophe Havel (electroacústica), Sylvain
Millepied (frauta), Hilomi Sakaguchi (piano), e como
colaboración, tamén participa Géraldine Keller (voz). Dise
desta composición que é imposible de clasificar, dado
a que non é teatro, nin un espectáculo coreográfico, hai
xestos, non é ópera, usa luz e son para a posta en escena,
usa diversos obxectos, pero tampouco é un concerto.
Próxima Centauri quizais non é un grupo moi coñecido,
e con este artigo quixen dalo a coñecer un pouco máis,
xa que é extraordinaria a mestura en escena de tódalas
ramas da arte. E recorden, que antes de que calquera estilo
artístico chegase a ter o peso que teñen para os artistas,
como poden ser o Barroco, o Preclasicismo, o Clasicismo, o
Romanticismo, … e todos aqueles que se poidan coñecer,
todos eles no seu tempo foron criticados e rexeitados por
seren xéneros antecesores.
Recomendacións musicais
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O DÍA DA MULLER: UN DÍA PARA COÑECER,
ADMIRAR E LOITAR POLA IGUALDADE
Por María Rodríguez Ramos (6º GP)
“A muller e a música, o gran debate cultural e legal do que
todo músico debería falar.”
Tanto no ámbito musical como no resto do sector cultural,
a relación muller-música ao longo da historia, é un claro
exemplo da desigualdade de xénero pola que día a día
loitamos por rematar. As diversas causas que xeran o silencio
da muller na música, deberían alzarse e darse a coñecer no
ensino. Á súa vez, deberiamos cambiar a ignorancia sobre
a presenza na música das mulleres, que debido á represión
que existiu durante tantos séculos cara a elas, deixou secuelas
na actualidade.
A desfavorable situación da muller ao longo do tempo
impediulle desenvolver os seus intereses e capacidades.
Dentro da música, isto creou que a valoración sobre as
compositoras e intérpretes fosen inferiores ás dos homes
con cifras desmesuradas. Xa para empezar, os obstáculos
aos que tiveron que someterse impedían darse a coñecer no
que tiñan como “virtude”, e aquelas que si lograron darse a
coñecer non recibiron ningún recoñecemento nin prestixio
como os que o xénero masculino podía gozar. Estas causas
determinaron unha invisibilidade histórica que se pode
observar na actualidade. Pois, cantas mulleres vemos nos
libros de historia? Cantas nos de música?
As circunstancias legais sobre o dereito da muller
tampouco favoreceron a súa presenza dentro da cultura.
Cabe destacar que tras unha gran loita contra os erros da
sociedade, a primeira convención sobre o dereito da muller
non se levou a cabo ata 1848, na cidade de Nova York, e non
será ata 1920 cando se recoñeza o dereito a voto da muller
(sufraxio feminino), nesta mesma cidade. En España,
haberá que esperar ata 1931 coa segunda república. A partir
deste momento ábrese o papel feminino en todos os sectores
culturais, e empezan a darse a coñecer mulleres músicas que
non tiveran a oportunidade de manifestar as súas paixóns.
Aínda así, haberá moito que cambiar e unha gran loita por
diante para conseguir a plena igualdade.
O tardío asentamento da consideración da muller na
sociedade foi unha das causas determinantes do silencio
en boca delas. Con todo, para entender por que as mulleres
cohibiron a súa produción musical en épocas como o
clasicismo ou barroco, entre outros períodos da historia da
música, hai que entender que as oportunidades que tiñan
de formación eran escasas, sendo o acceso a elas exclusivo
daquelas mulleres da aristocracia e altas clases sociais, que
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por prestixio familiar tocaban o piano exclusivamente para
os seus maridos e familiares. Dentro destas mulleres, que
optaron por iso, destaca Clara Wieck Schumann, muller
do coñecido pianista e compositor Robert Schumann, pero
a súa misión non era enfocada a unha vocación, se non a
agradar nas súas casas.
A isto hai que engadir que as perspectivas dos homes
cara ás mulleres foron negativas, fomentando un machismo
que atormentou todas as súas capacidades, limitándoas a
coidar dos seus maridos e dos seus fillos. Por esta razón o
factor tempo tamén lles xogaba na súa contra, ao non poder
realizar as actividades lúdicas e pasar o tempo facendo todo
o que elas querían ou desexaban. Entre tantas valoracións
masculinas sobre a muller, caben mencionar a de Rousseau:
“Ás nenas non lles gusta aprender a ler e escribir e, con todo,
sempre están dispostas para aprender a coser”, que reafirma,
unha vez máis, a súa imposibilidade de acceder a actividades
diversas e diferentes ás asociadas á figura da muller ao longo
dun gran prazo de tempo.
Xunto co tardío asentamento de igualdade e as valoracións
negativas cara a figura feminina ao longo da historia,
debemos falar dos casos máis destacados sobre desigualdade
de xénero na historia musical. Un dos casos pertence a Maria
Anna Mozart, cuxo pai centrou a súa atención particular cara
ao seu fillo e de gran recoñecemento, Wolfang Amadeus
Mozart, por presentar unha ideoloxía pechada na que as
mulleres compositoras non eran dignas de ser escoitadas. En
paralelo vívense situacións como a de Fanny Mendelssohn,
silenciada polo contexto de educación de casarse, criar e
dedicarse ao mundo laboral na casa. Moitas das súas obras
foron firmadas por homes, e isto deixa en evidencia a
represión existente por unha simple cuestión de xénero.
Persoalmente, motívame saber que esta cuestión está a
cambiar. Que cada vez nos achegamos máis a un obxectivo
común,o de chegar aunhaliberdade plenanaque a participación
da muller, en todos os ámbitos da sociedade floreza. Moitas
institucións e organizacións proclaman en alto os nosos intereses
e reivindican os nosos dereitos como persoas deste mundo. Na
música, comeza a haber un interese e unha inquietude por
saber onde se atopan todas esas mulleres que nos teñen deixado
verdadeiras e incribles obras para poder aprecialas, do mesmo
xeito que admiramos a “Patetica” de Beethoven.
Axudemos ao recoñecemento da muller na música,
axudemos ao mundo!

O PROBLEMA DA MÚSICA ACTUAL
Por Ánxela Martínez Moroño (6º GP)
persoas na rede. É verdade que é o mesmo que
sucedía anteriormente de mestre e alumno, pero
agora a xente pode facelo dende a súa casa.

Hai quen afirma que toda a música xa está feita
e que todo o que se fai na música actual é un
plaxio de músicas anteriores. Esta afirmación é
incorrecta porque a música non ten fin, ten moitas
posibilidades e ao longo dos séculos vimos como
evolucionaba collendo características de estilos
anteriores e mesturándoos con innovacións para
crear novos estilos.
Sempre houbo a tendencia a dicir que a música
antiga é mellor ca nova, xa sexa de hai cincocentos
anos ou cincuenta, pero as xeneralizacións nunca
son boas. Ao longo da historia sempre tivemos
músicas con moita máis complexidade ca outras,
había moitos estilos que se baseaban na repetición
dunha parte para que a xente puidese recordalas e
transmitilas, aínda que isto na súa maioría sucedía
na música popular.
É verdade que un dos pasos máis importantes na
evolución da música foi que todo o mundo tivera
acceso a ela, tanto a creala como a escoitala. Ata non
hai moito as ensinanzas musicais eran elitistas, non
todo o mundo podía permitirse estudar música e
dedicarse a ela. Existía moito descoñecemento e a
única maneira de aprender era mediante un mestre
que che ensinara o que el sabía. Hoxe en día,
ademais de haber todo tipo de escolas de música,
tamén dispomos de Internet, que nos ofrece a
posibilidade de adquirir de xeito autodidacta unha
formación musical grazas ao que soben moitas

A este avance na popularización da música,
engádeselle a capacidade de crear música sen a
necesidade de instrumentos a través de multitude
de programas no ordenador. Existen programas
onde ti podes escribir o que queres que soe, elixes
o instrumento e o ordenador faino; ademais tamén
hai cantidade de sons que se poden engadir feitos
polo propio ordenador. Isto permite crear cancións
con música totalmente feita polo ordenador sen
necesidade de ningún músico, o que ten a vantaxe
de non precisar moita formación musical. Con todo,
o inconveniente é que a música feita en directo
estase perdendo. Este feito indica que o avance da
tecnoloxía e a música actual están moi ligados.
Estamos vivindo unha nova etapa musical na que
se están experimentando novas formas de crear
música sen instrumentos, é o caso da electrónica
ou, incluso, ás veces as bases de cancións de
calquera estilo musical actual. O problema que
vexo é que esta nova modalidade creativa reduce
a música en directo, xa que moitos dos creadores
destas músicas non teñen os recursos necesarios
para poder tocar as cancións de estudio en directo.
O resultado son concertos en playback. Con todo,
existen cantidade de músicos actuais que tocan os
instrumentos en directo fagan o estilo de música
que fagan.
O importante é respectar todos os estilos xa que
a música está en constante evolución e se nos
desgusta un estilo xa pasará e evolucionará cara
outro que nos guste máis. Como xa dixen antes, as
novas tecnoloxías están en auxe e afectan a todos
os eidos da nosa sociedade, incluso a música, pero
isto non quere dicir que nun futuro non se volva
á música máis primitiva sen nada de relación coa
tecnoloxía. Ademais, vivimos nunca época onde
podes escoitar calquera estilo de música desde
a túa casa, dende música clásica ata pop, rock e
reggaeton (música máis actual) e de calquera
calquera latitude, elixindo a que a ti máis che
agrade.
Opinión
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