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I Parte
Alborada Galega

Pascual Veiga

Tres Imaxes de Mudga

David Fiuza

Presentación
Reflexión
Final

Gallaecia (Fantasía)

Xosé Bugallo Senra

Introdución
Danza Meiga
Sentinel
Final

II Parte
Meus amores

Letra: Salvador Golpe Varela
Música: Xosé Baldomir
Arranxos: Xosé Carlos Seráns

Soneto á Terra Chá

Letra: Xosé Chao Rego
Música: Xosé Carlos Seráns

Negra Sombra

Letra: Rosalía de Castro
Música: Xoán Montes
Arranxos: Xosé Carlos Seráns

Rosas [Estrea]

Letra: Manuel María
Música: Xosé Carlos Seráns

A Saleta [Estrea]

Letra: Manuel María
Música: Xosé Carlos Seráns

Manuel María
Manuel María Fernández Teixeiro naceu
en Outeiro de Rei o 6 de outubro de
1929. En 1942 trasladouse a Lugo para
estudar o bacharelato e alí comezou a
súa precoz carreira literaria participando,
á idade de 20 anos, no ciclo de conferencias «Jóvenes valores lucenses».
Esta primeira conferencia serviulle
para entrar en contacto cos integrantes
do faladoiro do café Méndez Nüñez
(Pimentel, Fole, Rof Codina...)
que lle darían a coñecer a realidade
galega, tanto interior como do exilio.

Nesta primeira etapa da súa vida publica
o primeiro libro de poemas dun poeta da
nova xeración, Muiñeiro de brétemas
(1950), co que se inaugura a denominada «Escola da Tebra». En 1958 instálase
en Monforte como procurador dos tribunais e ao ano seguinte casa con Saleta
Goi. Nos axitados anos sesenta e setenta,
Manuel María participa na reorganización
política, na clandestinidade, dos partidos
nacionalistas, e atende os chamamentos
e peticións que lle chegan de todas
as organizacións que, ao longo e ancho
do país, andan a traballar pola recuperación cultural: desde impartir conferencias
ou recitar poemas a presentar a Nova
Canción Galega.
A súa obra literaria diversifícase e
multiplícase de acordo cos novos
tempos: ensaio, narrativa, teatro...,
sen abandonar o cultivo da poesía.
Do existencialismo e do seu pesimismo
radical evoluciona cara a unha poesía
que rompe, tanto no formal como na
temática, con esta liña subxectiva para
se comprometer co ser humano, coa
súa xente, coa súa realidade social,
en definitiva, co seu pobo.

A súas actividades políticas culminaron
coa elección como concelleiro en 1979.
Neses anos duros destaca a moi activa
participación nas campañas en defensa
da lingua. En 1985 abandona a militancia política para se dedicar por completo
á actividade literaria e cultural e,
desde a súa xubilación, reside na
cidade da Coruña.
A súa xenerosa entrega foi recoñecida
en 1995, na homenaxe organizada pola
Asociación Socio-Pedagóxica Galega
na Coruña.
Non é doado resumir en poucas liñas
a obra deste insigne poeta, referencia
imprescindíbel no panorama literario
da segunda metade do século XX, pola
amplitude dos seus rexistros, das súas
propostas e da súa temática: intimismo,
paisaxismo, socialrealismo crítico ou
satírico, preocupación relixiosa, reivindicación lingüística..., e, como fío condutor
de todo este mundo poético, a construción da patria.
Manuel María faleceu na Coruña o
8 de setembro de 2004.

Asociación Cultural-Musical Solfa
A Asociación Cultural-Musical Solfa, desde
o seu nacemento no ano 97, centrou o seu
traballo na formación musical. Ofrecemos
clases de iniciación á música para nenas
e nenos de 3 a 7 anos e, para maiores de
7 anos, solfexo e instrumentos: saxofón,
frauta, óboe, clarinete, tuba, trompeta,
percusión bombardino, trombón de varas
e piano. Froito do traballo destes anos
formamos o Grupo Instrumental de Solfa
e unha Agrupación Coral.
O noso repertorio está constituído
por obras de diferentes estilos, das
que destacan as transcricións de temas
populares galegos.
Promovemos e impulsamos diversos concertos, intercambios culturais con outras
bandas e, especialmente, a iniciativa de
crear o espectáculo A Nosa Clave.
O director do grupo instrumental e coral
de Solfa é Xosé Carlos Seráns Olveira.

Coral Polifónica La Salle
No comezo do curso 1987/88, da xunta
directiva da ANPA abrollou unha nova
iniciativa, a creación dunha coral que

fomentase o cultivo da música e o
canto entre as persoas asociadas baixo
a batuta de Xurxo Bernal. No ano
seguinte o irmán Melchor Peirotén
acepta a dirección da coral.
Como coroación dun traballo esforzado e
teimoso, rematamos o curso 1990/91
cun recital en Valladolid, na igrexa da
Paz, baixo o convite do grupo de teatro
Alondra, da ANPA do colexio La Salle da
capital do Pisuerga.
O curso 1991/92 comeza cun novo director, o irmán José Gorrosari recolle a
batuta e prosegue a andaina da coral con
renovados folgos. Actualmente a coral
está formada por 46 voces e o seu repertorio abrangue máis de 80 composicións
musicais galegas, españolas, italianas,
portuguesas..., de música clásica, popular e relixiosa.
Coral Pontemantible-Guadalupe
Nace en setembro–outubro de 2002 para
satisfacer as ganas de cantar e de pasalo
ben da veciñanza e amizades do barrio
compostelán de Guadalupe.
Dirixida desde o seu inicio por José Antonio Hoyos, neste curto período de

tempo participou nos festivais de Nadal
organizados polo Concello de Santiago
de Compostela nos anos 2002 e 2003,
e en Vigo no organizado por Caixa Nova,
actuando no teatro García Barbón.
Organiza no ano 2002 una reunión coral
no Centro Sociocultural de Vite. Participa
na celebración do X aniversario da Coral
Irmán Gómez.
Na actualidade xa se preparan novos
intercambios con outras corais da
xeografía galega e desta cidade, así
como unha nova «xuntanza» de corais
a finais do verán.
A súa participación neste concerto figurará en lugar destacado no seu currículo.
Coral Irmán Gómez
Foi fundada en outubro de 1994 por iniciativa da Asociación Hermano Gómez
para fomentar as actividades culturais e
musicais entre nais e pais, profesorado e
antigo alumnado do colexio San Francisco Xavier de Santiago de Compostela.
Interpreta un repertorio variado, fundamentalmente de inspiración popular e
folclore galego.

A súa experiencia lévaa a actuar
en varios lugares de Santiago de
Compostela, noutros concellos e en
Portugal. Adquiriu internacionalidade
actuando no VI encontro de corais
en Valadares (Portugal) en 1999.
Na actualidade componse de 32
voces mixtas dirixidas por Xosé
Antón Hoyos Silva.

Coral da Ponte Pedriña
A Coral Polifónica da Ponte Pedriña
foi creada en febreiro de 1991 e realiza
a súa primeira actuación o 17 de maio
do mesmo ano, Día das Letras Galegas,
no Centro Sociocultural da Ponte
Pedriña baixo a dirección de Manuel
Fernández Pereira, director na actualidade. Realiza numerosas actuacións no
Concello de Santiago de Compostela,
e mesmo en concellos limítrofes.
Desenvolve unha intensa actividade
cultural dentro do seu propio barrio.
No ano 1996 obtén o terceiro premio
no I Festival de Música Galega
celebrado na Estrada. Realiza varias
gravacións para a TVG.

Banda Filharmónica de Galiza
A Banda Filharmónica da Galiza nace
como un proxecto cun claro contido pedagóxico para as/os músicas/os que a
compoñen, xa que se poden interpretar
composicións que dificilmente poderían
ser interpretadas noutras agrupacións.
Coro Coto da Nai
O coro Coto da Nai formouse na primavera do 2000 co fin de animar as misas
da parroquia. Ao principio, o coro estaba
formado por oito membros e foi ampliándose ata os dezaoito da actualidade.
Desde finais do 2000 contamos con
Óscar Mato como director, que propiciou
que o coro ampliase o seu repertorio, se
atrevese con outro tipo de música, como
a zarzuela ou as cancións tradicionais do
país, e comezase a se relacionar con
outros colectivos que tamén se dedican
a este bonito labor.
O coro participa en distintos eventos
musicais como o Festival de Cantigas
de Nadal patrocinado polo Concello de
Santiago de Compostela que se celebra
cada ano por esas datas ou o Certame de
Corais Virxe de Guadalupe que se realiza
no barrio de Vite.

Fai a súa presentación en Santiago de
Compostela baixo a dirección do seu impulsor e director na actualidade, Xosé
Carlos Seráns, o 27 de xullo de 2001 no
día dedicado ás bandas de música populares. Debido ao grande éxito obtido
nesta actuación, volve actuar no día dedicado ás bandas de música populares
no ano 2003. No ano 2004 colabora no
desenvolvemento de «A Nosa Clave».
Con vocación de futuro, é unha agrupación que reúne con carácter extraordinario un bo número de músicas e músicos
que de todos os recunchos do país e pertencentes a distintas entidades musicais
de Galiza (bandas de música populares,
bandas de música municipais, conservatorios, orquestras, etc.)
No noso país, onde a tradición musical
máis importante parte sen dúbida das
bandas de música, é necesario un proxec-

to cultural e social encamiñado a unha
Galiza de concepción moderna polo que
pretendemos dar a coñecer un repertorio
de banda actual, soamente accesíbel a
unha agrupación destas características,
tendo presente o repertorio tradicional.
Galiza posúe unha gran cantidade de
músicas e músicos de alto nivel e é pois,
imprescindíbel contar cunha oportunidade
para a comunicación e o intercambio no
que se desenvolvan as relacións musicais
e persoais entre as persoas que compoñen
esta agrupación, para facer tamén que
este desenvolvemento sexa transmitido
ao contorno habitual das/os integrantes.

Entre os seus principais obxectivos
podemos citar os seguintes:
Dar unha saída musical e cultural ás
bandas de música populares
Promover a música entre a mocidade
Dar a coñecer novas/os intérpretes
Potenciar e dar a coñecer un
repertorio máis actual
Elevar o nivel cultural-musical
das/os compoñentes
Promover novas/os compositores
galegas/os
Dar a coñecer o repertorio orixinal
para banda

Xosé Carlos Seráns (Director)
Nace en Ribeira (A Coruña) en 1962,
aínda que a súa vida persoal se desenvolve en Xuño, Porto do Son (A Coruña).
Comeza a súa andaina musical aos
11 anos de idade na Banda de Música
de Caamaño. Aos 20 anos pasa a formar
parte do Corpo de Bandas de Música da
Armada, destinado na Banda de Música
do Terzo Norte de Ferrol. Aos 24 anos
gaña por oposición libre a praza de tuba
na Banda de Música Municipal de
Santiago de Compostela.
Como persoa comprometida coa música
en Galiza, é impulsor de proxectos como:
1988.– Escola de Música Municipal
de Catoira; 1989.– Grupo de Metais de
Santiago; 1989.– Banda de Música
de Catoira; 1993.– Cuarteto de
Tubas Euphonium; 1994.– Banda
Sinfónica de Galicia; 1995.– Grupo
de Metais de Galicia; 1997.– Solfa,
Asociación Cultural-Musical; 2000.–
Banda Filharmónica de Galicia;
2002.– Escola Municipal de Música
de Santiago; 2004.– Escola Municipal de
Música de Ames: 2004.– Gallaecia
Orquestra.

Ten realizado numerosos cursos de perfeccionamento instrumental, composición e dirección de orquestra e banda.
É socio da SGAE e autor de numerosas
obras e arranxos orquestrais para
banda de música, orquestra e grupos
instrumentais.
Pascual Veiga (1842-1906)
Pascual Veiga nace en Mondoñedo no
ano 1842, á sombra do seminario de
Santa Catarina. Comeza os seus estudos
musicais como neno de coro na catedral
mindoniense. Con trece anos imparte
clases de solfexo na capela catedralicia e
posteriormente de harmonía. Desa época
é a súa primeira composición, un setenario á Virxe das Dores.
En 1864 trasladase á Coruña, onde
o cabido da Colexiata o admite como
organista. En 1865 é nomeado vicepresidente da Sección de Música da Sociedade Fraternidade Xuvenil. En 1878
abandona o Orfeón Brigantino e funda
o Orfeón Coruñés.
No certame literario musical convocado
pola Sociedade dos Xogos Florais de
Pontevedra presentou co Orfeón

Brigantino a peza titulada Alborada
Galega, coñecida como Alborada de
Veiga. En 1882 crea O Novo Orfeón,
que pouco despois se chamaría El Eco.
Pascual Veiga convidou en 1889 a Xoán
Montes a crear conxuntamente un himno
de Galiza. Escribe a Eduardo Pondal, que
lle envía as estrofas ás que el poría música. Así, a composición estaría formada
polas nove primeiras estrofas do poema
«Os Pinos».
En 1896 trasládase a Madrid ao ser
nomeado profesor do Conservatorio
Nacional de Música. Ao ano seguinte
dirixe o Orfeón Matritense e o Orfeón
do Centro Galego en Madrid.
Transcorrido case un século despois da
súas morte, Veiga continúa a ser un dos
músicos máis representativos do sentir
de Galiza, unha figura transcendental na
configuración da nosa música e da nosa
historia coral.
Falece en 1906 e repousa no vello
cemiterio mindoniense, no artístico
mausoleo que lle dedicaron admiradoras/es e paisanas/os.

David Fiúza Souto
David Fiúza Souto nace en Vila de Cruces
(Pontevedra). Comeza a estudar linguaxe
musical e clarinete aos 13 anos na Escola
de Música da Banda Artística de Merza.
Obtén o grao medio de clarinete no Conservatorio Profesional de Lalín con Marcel Van Bree, ademais de asistir a cursos
con profesionais do clarinete como Lars
Wonters, Miguel Gimeno, Francisco Pérez, Asterio Leiva, Felipe González Agell,
Javier Vidal, Juan Ferrer, etc.
Formou parte de formacións como Banda
Artística de Merza, a Orquestra de Cámara Galega, a Orquestra Xove de Práctica
Orquestral da Escola de Altos Estudos
Musicais (EAEM), a Banda Sinfónica do
Deza, a Agrupación A Nosa Música...
Actualmente participa na Banda Filharmónica de Galiza, na Banda da Federación Galega de Bandas de Música
Populares (FGBMP) e na Banda de Lalín;
pola súa vez estuda o grao superior de
clarinete no Conservatorio Superior de
Vigo e asiste a clases maxistrais con Manuel Juan e con Juan Ferrer.
Por outro lado, aos 15 anos comezou a
interesarse pola dirección orquestral con

Marcel van Bree, asistindo a cursos
con Jan Cober, Enrique García Asensio
e Vicente Egea.
Dirixiu diferentes bandas populares como
Banda Artística de Merza, a Banda Municipal de Silleda, a Banda Municipal de
Agolada, a Banda Santa Cruz de Ribadulla, a Banda de Música de Sober, etc.
Traballou como mestre de linguaxe musical, harmonía e clarinete en diversas
escolas de música: Escola Municipal
Artística de Merza, Escola de Música
Santa Cruz de Ribadulla, Escola de
Música Isabel II de Touro e Escola Municipal de Musica de Silleda.
Tamén desde moi novo se introduciu no
campo da composición comezou a estudar harmonía con Xosé Casal Sueiro, para
continuar máis tarde a súa formación
nesta especialidade, ademais de análise e
contrapunto, de maneira practicamente
autodidacta, aínda que co moi importante apoio do mestre e compositor
Jorge Villarroya Traver. Asistiu tamén
como alumno activo ao curso de composición da EAEM compartido polo mestre
Antón García Abril.
David Fiúza ten diversas composicións

para banda, moitas delas feitas por encargo, algunha gravadas por bandas populares, ademais de obras de cámara e
algún pequeno traballo para orquestra.
Xosé Bugallo Senra (1972- )
Realiza estudos de frauta e piano nos
conservatorios de Vigo e Pontevedra.
Estuda e realiza cursos de técnica e
perfeccionamento con profesores como
Fernando Raña, Pierre Dumail, Jean
Claude Gerard, Magdalena Martinez,
María Jesús Crespo, Eulalia ertoVila,
Rosa EscudeSole Albr, etc.
Estuda técnica vocal e dirección coral cos
mestres Johan Duick e Larisa Fedorenko.
Foi pianista acompañante do tenor galego Toni de Soto, que o leva a facer
unha xira por algunhas das salas máis
importantes de Galiza. Comeza coa dirección orquestral á idade de 11 anos na
Banda de Música Xuvenil-85 de Tenorio,
fundada polo seu pai.
Imparte clases de piano, harmonía e música de cámara na escola de música EUTERPE en Pontevedra, de frauta e
linguaxe musical nas escolas de música
de Teo e Campo Lameiro.

Compón e arranxa numerosas obras para
banda e para coro. No ano 2005 é elixida
como obra obrigada na 2º sección do V
Certame Provincial de Bandas de Música
Deputación Provincial de Pontevedra
unha das súas pezas, Gallaecia. Actualmente imparte clases de frauta, harmonía, análises e fundamentos da
composición no Conservatorio Profesional de Música de Lalín, é compoñente da
Banda de Música de Lalín e colabora coa
Banda Artística de Merza.
Desde xaneiro de 2005 é director da
Banda Popular de Muimenta.
Xosé Baldomir Rodríguez
(1867-1947)

Naceu o 26 de novembro de 1867 na
Coruña. Foi discípulo de Marcial Torres
del Adalid e impartiu clases na Escola de
Belas Artes da Coruña. Interveu en varios
tribunais de oposición e presidiu numerosos xurados de certames musicais para
orfeóns, bandas e coros galegos. Foi director dos orfeóns El Eco e El Brigantino,
así como das orquestras do Liceo do Brigantino, da orquestra da sociedade Bretón de los Herreros e dos coros e

orquestra das Hijas de María. En 1906
foi invitado a dar un recital no Ateneo
de Madrid e tamén realizou unha xira
por España, Francia e Portugal.
Entre as súas obras destacan as óperas
A Virxe do Cristal e Santos e Meigas e as
obras instrumentais Oratorio e Poema
sinfónico. Musicou diversos poemas de
Rosalía de Castro («Ti onte, mañán eu»;
«Grilos e ralos»...), Pondal («Monte
Branco», «Ten o seu punto a rosa»), Cabanillas («Camiño da ermita», «O cantar»...), Curros («¿Cómo foi?») e doutros
poetas casteláns. Desenvolveu actividades de musicoloxía recollendo temas tradicionais galegos para Cantos y bailes
populares de España de José Irizanga e
Cancionero musical popular español de
Felipe Pedrell.
Foi nomeado académico da Real Academia Provincial Coruñesa de Belas Artes
(1905), da Real Academia de Belas Artes
de San Fernando (1922) e numerario da
Real Academia Galega (1941). Faleceu o
1 de febreiro de 1947

Xoán Montes
(1840-1899)

Xoán Montes Capón nace en Lugo o 13
de abril de 1840 no seo dunha modesta
pero acomodada familia. Da infancia de
Montes non se coñece absolutamente
nada. Aos 10 anos ingresa no Seminario
de Lugo, onde cursa a carreira eclesiástica e permanece durante 14 anos.

Nunca se desligou enteiramente do Seminario, xa que continuou como profesor
de música e director dos coros dos seminaristas. Foi tamén, desde 1862, organista substituto da catedral, desde 1878
organista segundo titular, e desde 1887
mestre de capela interino.

Ao rematar a carreira, en 1864, non se
ordena sacerdote e volve á casa familiar,
onde permanece ata á súa morte en
xuño de 1899.

O seu último acto público tivo lugar
unhas dez horas antes de morrer,
dirixindo o coro dos alumnos do
Seminario no canto das vésperas
de San Xoán na catedral.

Con 24 anos, Montes decide dedicarse
enteira e exclusivamente á música, para
o que atopou na cidade unha activa vida
musical. Desenvolve unha intensa actividade no Círculo das Artes e no Casino
de Cabaleiros. Crea e dirixe a Banda de
Música Municipal de Lugo, o Orfeón
e o Sexteto.

Meus amores
(Salvador Golpe Varela)

Dous amores a vida
Gardar me fan:
A patria, io que adoro
No meu fogar.
A familia, e a terra
Onde nacin…
Sen eses dous amores
Non sei vivir!
Cando xa no meu peito
Non sinta amor;
Cando da miña patria
Non vexa o sol…
Ven morte, ven axina
Cabo de min;
Que sen amor nin patria
Non sei vivir!

Soneto á Terra Chá
(Xosé Chao Rego)

Dende a atalaia que é o seu Outeiro
Que do Rei din, olla a sobria Chaira
E coa súa ollada, tan lizgaira
¡madia leva!, chairego é o primeiro

Dunha terra sen fin é siareiro
e négalle a mirada sempre ó monte:
para el toda a Chá e horizonte
máis do segredo el sabe o vieiro
Do seu fertil maxín deita unha fonte
no líquido amniótico ten veta
e musa da sua ialma é Saleta
A súa paixón é a Chaira noite e día
e o seu nome resoa hoxe e onte
sinxelamente así: Manuel María

Negra sombra
(Rosalía de Castro)

Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
ó pé dos meus cabezales
tornas facendome mofa.
Cando maxino que es ida,
no mesmo sol te me amostras,
i eres a estrela que brila
i eres o vento que zoa.
Si cantan es ti que cantas;
si choran, es ti que choras;
i es o marmurio do rio,
i es a noite , i es a aurora.

En todo estás ti e ti es todo,
pra min ia en min mesma moras,
nin me abandonarás nunca,
sombra que sempre me asombras

Rosas
(Manuel María)

Sempre a rosa. Sempre:
a forma,
a cor,
o recendo,
a luz,
a perfección da rosa.
Prefiro a rosa vermella.
E amo a rosa branca
porque cando lle digo
simplemente: ROSA,
entorna os ollos,
trema
e ruborece.

A Saleta
(Manuel María)

Non sei como agradecer tanta tenrura,
tantos días usados en común,
tantas horas de plenitude,
tanta beleza que enterraches en min,
tanta luz gastada simplemente
en ollarme envellecer: oficio duro,
doente, fatal e inevitábel.
eu só teño, para celebrar a túa
nidia e inmarcesíbel primavera,
esta melancolía señardosa
semellante, cecais, a unha camelia
e as palabras muchas e acedas
que intentan florecer nos meus poemas.
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Coral Pontemantible / Coro Coto da Nai
Director: Xosé Carlos Seráns

