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Banda Sinfónica da Federación Galega de
Bandas de Música Populares
No ano 2000, a Federación Galega de Bandas de Mú-

sica Populares concibiu e promoveu a creación dunha

gran agrupación bandística que representase artistica-

mente á entidade. A Banda Sinfónica da Federación

Galega está formada por músicos pertencentes ás nu-

merosas bandas existentes do noso País. A idade media

dos seus compoñentes é inferior aos 22 anos e cuns de-

nominadores comúns: o amor pola música, a ilusión e o

altruísmo. Un dos obxectivos fundamentais da creación

da Banda Sinfónica da Federación é representar tanto

á Federación como a Galiza no ámbito musical bandís-

tico e contribuír á divulgación e promoción da música

galega.  

A Banda Sinfónica ofreceu o seu concerto de presenta-

ción en Santiago de Compostela, no Auditorio de Gali-

cia, o día 19 de novembro de 2000, baixo a dirección

dos mestres Marcel van Bree e Hernán Naval. Non con-

segue consolidarse ata o ano 2005 baixo a dirección de

Xosé Carlos Seráns Olveira. Desde aquela leva realiza-

do numerosas actuacións: 

• 8 de outubro de 2005: V Certame Provincial de

Bandas de Música Deputación de Pontevedra no

Pazo da Cultura de Pontevedra.

• 29 de outubro de 2005: XII Asemblea Xeral da

Confederación Nacional de Sociedades Musicais en

Amposta (Tarragona).

• 29 de abril de 2006: Presentación oficial no Audi-

torio de Galicia en Santiago de Compostela.

• 7 de outubro de 2006: VI Certame Provincial de

Bandas de Música Deputación de Pontevedra no

Pazo da Cultura de Pontevedra.
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• 14 de outubro de 2006: XIII Asemblea Xeral da

Confederación Nacional de Sociedades Musicais en

Alcudia, Mallorca (Illas Baleares).

• 5 de maio de 2007: Concerto no Auditorio de Gali-

cia en colaboración coa Asociación Solfa e con Co-

rais de Compostela, xuntando no escenario máis de

200 persoas. Faise a estrea da Rapsodia Arousá, de
Elixio Vila.

• 8 de decembro de 2007: Gravación pola TVG da

Marcha do Antigo Reino de Galiza, despois da in-
tervención do Vicepresidente da Xunta de Galicia,

dentro dos actos do 100 aniversario do Himno Ga-

lego. Foi emitido para Europa e América desde a Ci-

dade da Cultura como primeira actuación musical

que se celebrou na mesma.

• 28 de decembro de 2007: Concerto no Auditorio

Municipal de Vilagarcía de Arousa.

• 13 de xullo de 2008: Concerto no Auditorio Muni-

cipal de Ribadeo “Hernán Naval” (Lugo). Estreou-

se a Fantasía en Do, de David Fiúza.

• 21 de setembro de 2008: Concerto na celebración

do 60 aniversario da Banda Municipal de A Coruña

no Teatro Rosalía de Castro como invitada.

• 21 de marzo de 2009: Estrea das obras gañadoras

e finalistas do I Concurso de Composición organi-

zado pola Federación Galega de Bandas de Músi-

ca, no Auditorio de Galicia. Estreáronse: Terra de
Oestrimnios, de Andrés Álvarez; A Revolta Irman-
diña, de Raúl Martín Niñerola; Irmandiños, de
Juan Fernández Guzmán; e O Soño de Breogán, de
Juan Durán.

• 30 de decembro do 2009: Estrea das obras gañado-

ras e finalistas do II Concurso de Composición or-

6



ganizado pola Federación Galega de Bandas de Mú-

sica, no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Estre-

áronse: Auga Levada, de Juan Eiras; Pórtico de An-
tón Alcalde; A Lenda da Santa Compaña, de David
Cuevas; A Pedra da Serpe, de José Luis Represas; e
Marea Negra, de Antón Alcalde.

• 30 de decembro do 2010: Estrea das obras gaña-

doras e finalistas do III Concurso de Composición

organizado pola Federación Galega de Bandas de

Música, no Auditorio de Galiza. Estreáronse: Mon-

te Medulio de Andrés Álvarez e Dolmen de Antón

Alcalde.

• 30 de decembro do 2011:  Estrea das obras gaña-

doras e finalistas do IV Concurso de Composición

organizado pola Federación Galega de Bandas de

Música, no Auditorio de Galiza. Estreáronse: A Ba-
talla de Elviña de Manuel A. López Pérez, Noite de
defuntos de Antón Alcalde Rodríguez, Espírito Ga-
lego de Santiago Quinto Serna, Camiños da fin da
terra de Antón Alcalde Rodríguez, O misterio do
Castelo de Pambre de Víctor Enguídanos Royo e Na
Galiza de Paulino Pereiro.

• 29 de decembro de 2012: Estrea das obras gañado-

ras e finalistas do V Concurso de Composición orga-

nizado pola Federación Galega de Bandas de Músi-

ca, no Auditorio de Galiza. Estreáronse: Arieñium
de José Ignacio Blesa Lull, Camiños da Luz de San-
tiago Fontes Mondragón e Insomnio de Juan Ma-
nuel Eiras Tojo.

No verán do ano 2010 lánzase unha nova convocatoria

para elixir músicos, director titular e director asisten-

te. Despois da escolla repite como director titular o

mestre Xosé Carlos Seráns Olveira é como director

asistente o mestre José Bugallo Senra.
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Xosé Carlos Seráns Olveira, director

Nace en Ribeira (A Coruña) e comeza a súa andaina

musical aos 11 anos na Banda de Música de Caama-

ño. Aos 20 anos pasa a formar parte do Corpo de Ban-

das de Música da Armada, destinado na Banda de Mú-

sica do Terzo Norte de Ferrol. En 1987 gaña por opo-

sición libre a praza de tuba na Banda de Música Mu-

nicipal de Santiago de Compostela, compatibilizando

tamén as funcións de xerente da mesma desde o ano

2000. En 2009 é seleccionado, entre outros aspiran-

tes, como director titular da Banda Municipal de Mú-

sica de Santiago de Compostela, onde permanece ata

outubro de 2013.

Persoa comprometida coa música en Galiza, é impulsor

de numerosos proxectos: Escola de Música Municipal

de Catoira (1988), Grupo de Metais de Santiago e

Banda de Música de Catoira (1989), Cuarteto de Tubas

Euphonium (1993), Banda Sinfónica de Galicia

(1994), Grupo de Metais de Galicia (1995), Solfa,

Asociación Cultural-Musical (1997), Coral Solfa de

Fontiñas (1998), Banda Filharmónica de Galicia

(2000), Escola Municipal de Música de Santiago

(2002), Escola Municipal de Música de Ames, Gallae-

cia Orquestra (2004), A Nosa Clave (2005, 2006 e

2007), Banda Sinfónica da Federación Galega de Ban-

das de Música Populares (2005), Musigalizando, cam-

pamento musical (2007, 2008, 2009 e 2010). 

É autor de numerosas obras e arranxos orquestrais pa-

ra banda de música e diversos grupos instrumentais, en-

tre os que cabe salientar as súas composicións para co-

ro e banda de música sobre poemas de destacados po-

etas galegos.
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En 2005 resulta seleccionado para facerse cargo da

posta en marcha da Banda Sinfónica da Federación

Galega de Bandas de Música Populares, que renova en

2010, función que desempeña na actualidade. Está en

posesión do Título Superior de Tuba, e de Dirección de

Orquestra polo Real Conservatorio Superior de Músi-

ca de Madrid. 
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I Parte

Lela de A. D. Castelao
R. Hermida / X. C. Seráns

Rosendo Mato Hermida foi un músico ligado funda-
mentalmente ás bandas. Primeiro tocando na banda da

súa vila natal, Vilalba, entre 1926 e1929. Trasladado

coa súa familia a Santiago ingresou en 1929 como edu-

cando na Banda Municipal de Compostela tocando o

saxofón tenor, aos 15 anos de idade. Reclamado para

incorporarse á fronte durante a guerra civil (co relevo

de 1935), caeu ferido. Reincorporado ao seu posto tra-

lo remate da Guerra, abandónao definitivamente por

enfermidade en 1945, pois as secuelas das feridas im-

pedíanlle o exercicio na súa praza de instrumentista.

Nese mesmo ano tomou a dirección da Banda de Arca

- O Pino, A Coruña, na que permaneceu desde 1945 ata

1966. Durante este período simultanea esta dirección

coa do coro Cantigas e Agarimos en varios momentos.

Regresou con continuidade á dirección artística de

Cantigas e Agarimos en 1970. Foron anos de gran ac-

tividade coa participación en moitos certames e conse-

cución de importantes galardóns para a Agrupación.

Abandonou Cantigas definitivamente en 1982, sendo

nomeado Director Honorario en recoñecemento á súa

dedicación. En 1974 retomou a dirección da Banda de

Arca, permanecendo nela ata o ano 1990. Tamén diri-

xiu neses últimos anos o Coro de Xubilados de Santia-

go da Obra Social da Caixa de Aforros de Galicia. Can-

do no ano 1976 Cantigas e Agarimos tiña pactada a

gravación de dous LP coa casa Columbia, Rosendo Ma-

to decidiu rexistrar a música que anos antes compuxe-

ra para a estrea de Os vellos non deben de enamorarse.
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Realizándose este rexistro anos máis tarde, aportou da-

tos máis recentes ligados á súa actividade na banda de

Arca: “Lela” Serenata de boticarios. Vals. Obra estrea-

da pola Banda de Música de Arca. O Pino 22 de novem-

bro de 1976 ( festividade de Santa Icía). 

Lela

Canción dedicada a unha das protagonistas da obra tea-

tral Os vellos non deben namorarse, de Castelao, é sen
dúbida unha das cancións máis emblemáticas da música

tradicional galega. Con música de Rosendo Mato Hermi-

da, foi composta na súa orixe a modo de serenata estu-

dantil compostelá, cantada por un nostálxico coro de bo-

ticarios, que presentamos hoxe nun arranxo sinfónico.

LELA (Alfonso Daniel Rodríguez Castelao)

Están a nubes chorando 
por un amor que morréu 
Están as rúas molladas 
de tanto como chovéu 

Lela, Lela, Leliña por quen eu morro 
quero mirarme 
nas meniñas dos teus ollos 
non me deixes 
e ten compasión de min 
sen ti non podo 
sen ti non podo vivir 

Dáme alento das túas palabras 
dáme celme do teu corazón 
dáme lume das túas miradas 
dáme vida co teu doce amor

Lela, Lela, Leliña por quen eu morro 
quero mirarme 
nas meniñas dos teus ollos 
non me deixes 
e ten compasión de min 
sen ti non podo 
sen ti non podo vivir 
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I Parte

Finalista: Codex Calixtinus
Miguel Brotóns

Miguel Brotóns Pérez, Alacante 1965. (Profesor e
Compositor) É Profesor Superior de Música polo Con-

servatorio Superior “Óscar Esplá” de Alacante con pre-

mio extraordinario e Conservatorio Superior de Música

de A Coruña.

Estudou con profesores de recoñecido prestixio como

Fred Mills profesor de Música de Cámara da Universida-

de de Georgia (EE.UU.) e membro de Canadian Brass,

E. Crespo director de German Brass (Alemaña), M. Bec-

quet e H. Joulain do Conservatorio Nacional de París.

Formas musicais con A. Gutiérrez Viejo e cursos de com-

posición con M. Trojhn, D. Ghaum e A. García Abril do

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Dentro da súa faceta como compositor, podemos des-

tacar os seguintes encargos: “A morte da nai” (1991)
encargo do Liceo Rubia Barcia (A Coruña). “La Im-
portancia” (1995) encargo da Consellaría de Cultura
para conmemorar o Día das Letras Galegas. “Ponte-
deume, un cantar” (1999) obra composta para o II
Curso do Pensamento Español Contemporáneo da

Universidade de A Coruña. “Huellas Sonoras” (2000)
obra de encargo para o IX Festival Internacional de

Música Cidade de Ferrol. “Metáforas” (2003) compo-
sición sinfónica de encargo para a Sección Especial do

V Certame de Música da Deputación Provincial de

Pontevedra. “Narón, Terra de Trasancos” (2006)
obra de encargo para conmemorar o XXV Aniversario

do Padroado da Cultura do Concello de Narón. “Los
Sonidos de la Memoria Histórica” (2007) obra de en-
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cargo para a XI gala de entrega dos premios de Teatro

de Galicia “María Casares”. “In Memorian” (2008)
obra composta para conmemorar o concerto homena-

xe ao mestre Rafael Segura na cidade de Alacante.

“Amalgamas” e “Tubagalante” (2009) obras obriga-
das para o VI Concurso Internacional de Música Vila

D’Altea da Comunidade Valenciana. “Diario de Ferrol”

(2010) obra de encargo para o periódico informativo

Diario de Ferrol co motivo da XI Gala de entrega dos

Premios da Cultura. “Mártires da Liberdade” (2011)
poema sinfónico composto para a Sección Especial do

XII Certame de Música da Deputación Provincial de

Pontevedra e Premio as Liberdades da cidade de Ala-

cante. “Negación de Ulises e Teseo” (2012) encargo
para o Consello da Cultura Galega. “O Meu Mar” e
“Cantares Gallegos” (2013) composicións realizadas
para a Fundación Gonzalo López Abente e o Consello

da Cultura Galega.

E membro numerario e directivo da Asociación Galega

de Compositores. A súa creación musical é interpreta-

da frecuentemente en certames e concertos por diferen-

tes agrupacións sinfónicas, grupos de cámara e solistas

de recoñecido prestixio. Interpretacións que se realizan

en distintos auditorios e teatros nacionais e internacio-

nais: Palacio da Ópera de A Coruña, Auditorio de Gali-

cia, Palau da Música de Valencia, Teatro Principal de

Alacante e Murcia, Fundación Juan March de Madrid,

Palacio Euskalduna de Bilbao, Centro Galego de Bos

Aires, Teatro Luís de Camoens de Lisboa, Auditorio de

Dijon e Narbonne (Francia), Auditorio da Academia de

Florencia, Auditorio Berklee Collage of Music de Bos-

ton (EE. UU.), et. 

É de destacar  tamén o compromiso coa Cultura e Mú-

sica Galega que vén desenvolvendo ao longo da súa ca-
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rreira profesional por toda Galicia e Estado Español co-

as seguintes entidades: Grupo de Metais Santa Cecilia,

Sociedade Artística Ferrolán, Padroado de Cultura dos

Concellos de Ferrol, Narón e Valdoviño, así como nas

agrupacións corais: Armonía, Alentía, Maniños e Área

Sanitaria de Ferrol. Dende o ano 2007 ata a actualida-

de participa como compositor no Proxecto de Creación

Musical da Consellería de Educación da Xunta de Gali-

cia coas composicións: “Alentía”, “Brétemas”, “Re-
cuerdos de Primavera”, “Amoeiros”, “Evocaciones”,
“Waldhorn”, Trombsícore”, Feidchi”. Composicións
que na actualidade son obras de estudo nos distintos

Conservatorios de Galicia e España e que se encontran

editadas e publicadas en versión dixital na rede informá-

tica (Internet). Con asiduidade é nomeado profesor do

Instituto de Ciencias da Educación polas Universidades

de A Coruña e Santiago de Compostela.

Durante 19 anos foi membro organizador e asesor dos

“Cursos de Música Instrumental Cidade de Ferrol”, de

ámbito internacional e referente da Música Galega. Foi

profesor do Conservatorio Profesional de Música de
Ferrol e na actualidade é profesor por oposición de en-
sinanza  secundaria e bacharelato no IES “Concepción
Arenal” de Ferrol da Xunta de Galicia. Actividade do-
cente que compaxina coa interpretación, dirección e

creación musical.

É Vicepresidente da Sociedade Artística Ferrolán

(SAF), onde vén realizando nos últimos anos un impor-

tante labor de potenciación e difusión na cidade de Fe-

rrol e comarca das artes plásticas, literarias, poéticas e

musicais. É Presidente do xurado do Concurso de Pia-

no “Gregorio Baudot” de Ferrol que organiza a Socie-
dade Artística Ferrolán en colaboración co Conservato-

rio de Música de Ferrol. 
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A súa obra encóntrase editada e publicada por diversas

institucións públicas e privadas. Así como gravada por

Radio 2 RNE e Radio Galega. O Padroado de Cultura do

Concello de Alacante e a Xunta de Galicia, gravan parte

da súa obra musical nas edicións discográficas: “Con

Música Propia” (2008), “Perspectivas” (2009), “Ciclo

XV” (2010) e “Ciclo XVI” (2011) Asociación Galega

de Compositores.

Codex Calixtinus

É un manuscrito iluminado de mediados do século XII.

Esta obra constitúe unha especie de guía para os pere-

grinos que seguían o Camiño de Santiago na súa viaxe a

Santiago de Compostela, con consellos, descricións da

rota e das obras de arte así como dos costumes locais

das xentes que vivían ao longo do camiño, ademais de

sermóns, diálogos e textos litúrxicos relacionados co

Apóstolo Santiago.

Non poderíamos coñecer a importancia do Camiño de

Santiago sen a análise do Codex Calixtinus pois nel en-

contramos a xustificación deste movemento medieval

que coñecemos como a Europa das Peregrinacións. De

aí a miña inquedanza por realzar con este poema sinfó-

nico tan excepcional manuscrito, xoia da cultural univer-

sal e galega da Idade Media que en xullo de 2011 foi

roubada misteriosamente da Catedral de Santiago de

Compostela e que recentemente en xullo de 2012 foi re-

cuperada polo ben da cultura do noso país.

O poema sinfónico “Codex Calixtinus” está composto

nun só movemento que á súa vez, está estruturado en

tres partes. Partes cada unha delas divididas pola Carta

do Papa Calixto II e os cinco libros que lle suceden e

compoñen o Codex Calixtinus da seguinte forma:
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• A: Carta do Papa Calixto II e Libro das Liturxias:
Recreación sonora baixo unha ambientación musical

misteriosa de como o Scriptor recolle nos seus ma-

nuscritos, os relatos do Papa Calixto II sobre as tes-

temuñas dos milagres do Apóstolo Santiago e a súa

liturxia.

• B: Libro dos Milagres e Libro da translación do cor-
po a Santiago (c. 54): Parte do poema sinfónico no
que mediante combinacións rítmicas de amalgamas

se crea unha atmosfera de movemento e acción que

simbolizan evanxelización, milagres e translación do

corpo de Xerusalén a Galicia.

• C: Libro de conquistas de Carlomagno e Guía do
Peregrino (c. 143): Parte final da composición que
recrea a entrada de Carlomagno na Península Ibéri-

ca e a liberación da tumba do Apóstolo Santiago, así

como o camiño a seguir (Camiño de Estrelas) que

dan paso á Guía do Peregrino. Guía simbolizada so-

noramente coa combinación de distintas melodías de

estilo puramente celta e galego que xeran o seu má-

ximo esplendor ao final da obra onde conflúen a mo-

do de coda final os principais temas da composición

de forma apoteósica.

Musicalmente neste poema sinfónico, quixen plasmar a

modo de síntese, a idea literaria destes manuscritos uti-

lizando un discurso musical no que relaciono células te-

máticas, texturas, cores e formas xeométricas sonoras.

Formas xeométricas que establecen no sentido estético

- filosófico máis amplo da palabra, unha estreita rela-

ción coa constante espazo - ritmo que gravita sonora-

mente na composición musical.
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Jaime Ismael Enguídanos Royo. Natural de Lliria co-
meza os seus estudos na sede da Unión Musical, conti-

núa a súa formación nas especialidades de clarinete, ob-

tendo matrícula de honra e mención de honra fin de ca-

rreira en composición e dirección de orquestra.

Desde os seus comezos e en toda a súa formación como

director, foi discípulo do mestre Manuel Galduf, de Ge-

orge Phelivaniann, de Jan cober, de Yaron traub, de Bru-

no Aprea, e co pianista Joaquín Soriano na Fundación

Eutherpe e en Italia con Gianguili Gelmetti e Maurizio

Dones. Na súa formación como compositor foi guiado

polo Mestre F. Grau, traballando tamén con Ferrer Fe-

rrán, Sixto herrero e Javier Artaza.

Inicia a súa andadura como director á fronte da Xove

Orquestra de Almería, e como invitado en diferentes or-

questras, como a do Festival de Sofía (Bulgaria), Xove

de Galicia, Cidade de Almería, así como coros da nosa

xeografía, e en numerosas bandas de música, obtendo o

1º premio no Certame Nacional de Bandas “Ciudad de

Murcia” coa SAM de Pozo Estrecho en 2011.

Como compositor obtivo o 3º premio de composición

para banda de música “Villa d’Albocàsser” e o 1º pre-

mio no VI Concurso de composición para Bandas de

Música organizado pola Federación Galega de Ban-

das de Música, ademais tendo no seu catálogo, obras

de diferentes estilos e para diversas formacións instru-

mentais e vocais. 

Asiduamente forma parte en xurados de composición e

certames para bandas de música. Ingresa en 2005 na

I Parte

Primeiro Premio: Aires do Norte
Jaime Ismael Enguídanos Royo
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escala de oficiais do corpo de músicas militares, ocu-

pando o cargo de director na Unidade de Música da

Comandancia Xeneral de Ceuta, e, desde 2009, desem-

peñando o seu  labor como director na Banda de Infan-

tería de Mariña de Cartaxena. Durante o 2013 é nome-

ado director titular e artístico da Banda Sinfónica da

Federación de Bandas de música da Rexión de Murcia.

Aires do Norte

Esta obra para banda está ambientada no sentir do po-

bo galego. A música caracteriza estas terras galegas,

tanto polos seus cantos melancólicos (a súa música len-

ta dos pobos do norte), como por  outra música que ten

Galicia máis alegre, máis popular, impregnada de dan-

zas que tanto entusiasman a súa xente.

O motivo xerador de toda a idea temática da obra sería

dunha cita dos Cantares Galegos de Rosalía de Castro,

con música de A. Cuellos dedicada a todo o pobo gale-

go. No prólogo, a autora confesa a súa idea de glosar

as cantigas populares galegas. A sensibilidade de Rosa-

lía soubo captar como ninguén a actitude das xentes do

pobo cara á vida, os resortes do seu comportamento e

da súa existencia; soubo establecer unha comuñón ple-

na entre su voz e a dos seus. Pois non en van, xa dende

os anos da súa infancia en Ortoño, conectou co mundo

rural, asimilou o seu folclore, coñeceu a súa lingua e ti-

vo unha percepción profunda do ambiente, das xentes e

os seus costumes e o seu  folclore.
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Cantarte hei Galicia
Células temáticas extraídas de los Cantares Galegos

Este tema aparece na miña obra como idea temática

principal, extraída das células temáticas e os intervalos

característicos que conforman a cita musical dos Can-

tares Galegos: 

En toda a obra preséntanse unha primeira idea musical

de carácter lento, pausado, cun ambiente sonoro lem-

brando os cantos melancólicos de Galicia, xerada esa

idea por unha harmonía de cor que se desenvolve en to-

da a obra, e sacada das células temáticas nos interva-

los de 5ª e 4ª; cada intre destes aparece con mudanzas

das texturas. Por outra parte preséntanse distintas dan-

zas, todas elas sacadas tamén do tema principal. Na

primeira danza (c. 48), construída por movemento con-

trario do tema orixinal con algunhas pequenas transfor-

macións, o carácter e as súas acentuacións marcan es-

ta danza. Todo isto fainos lembrar esa Galicia alegre, os

seus cantos, as súas festas. A seguinte danza (c.187) é

unha transformación rítmica desta derradeira. Entre

estas dúas danzas preséntase un canto moi expresivo e
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contrastante, que culmina cunha tensión sonora para

alcanzar cos metais un son de harmonía e solemnidade.

Remata esta obra cunha Coda (c.243) que despois da

parte lenta nos introduce nun Presto, coa transforma-

ción da célula principal, sinalado pola maxestosidade

dos metais e rematando toda a obra, cunha redución da

idea principal nunha célula rítmica que nos lembra o

encontro musical do Cantar Gallego. 
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II Parte

Espírito 
Victoriano Valencia Rincón 

(Montería - Colombia, 1970). O seu pai foi o recoñeci-

do artista cordobés Guillermo Valencia Salgado (Mon-

tería, 1927 - 1999). Criouse no campo. Realizou estu-

dos de educación básica primaria na Escola San José

de Mocarí e de básica secundaria no INEM Lorenzo

María Lleras, onde obtivo en 1986 o título de bachare-

lato. Os seus primeiros profesores foron Tobías Garcés

e Francisco Giraldo.

Logo dun ano de servizo militar obrigatorio en Mede-

llín, entra no Conservatorio de Belas Artes da Universi-

dade do Atlántico en Barranquilla, onde estuda por un

corto período co  mestre Günter Renz, recoñecido pia-

nista alemán radicado en Colombia. Posteriormente in-

gresa na Universidade Pedagóxica Nacional en Bogotá,

onde obtén o título de licenciado en 1995.

Na última parte dos 90 vincúlase co Ministerio de Cul-

tura de Colombia na Área Nacional de Música, lidera-

da polo mestre Alejandro Mantilla Pulido, coordinan-

do o Programa Nacional de Educación Musical (máis

tarde Programa Nacional de Músicas Populares) e

asesorando o Programa Nacional de Bandas. En

2003, dentro do deseño do Plan Nacional de Música

para a Convivencia, forma parte do equipo asesor das

Escolas de Música Tradicional para o eixo de Pitos e

Tambores que estableceu as liñas de traballo para as

mencionadas escolas.

Foi asesor de diversas institucións nacionais de educa-

ción superior, entre elas, a Universidade do Norte en

Barranquilla, a Universidade de Antioquía, a Universi-
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dade de Caldas e a Universidade Distrital de Bogotá.

Forma parte como xurado dos distintos concursos de

bandas de Colombia, e en certames de música colom-

biana, tales como o Festival Nacional do Pasillo de

Aguadas, Caldas, e o Festival Hatoviejo Cotrafa, de Be-

llo, Antioquía.

Actualmente é asesor musical e pedagóxico da Rede de

Escolas de Música de Medellín e dirixe a Revista Ban-

das, publicación trimestral especializada no movemen-

to colombiano de bandas de música.

Espírito

Única obra creada en 2009 polo autor. Está baseado

nun Seis Colombiano, unha variedade de joropo, o bai-

le folklórico máis representativo dos Llanos colombo

venezolanos, influenciada polos bailes flamencos e an-

daluces levados polos españois, como o amosan os

seus zapateados. Nela as parellas bailan zapateado e

soltos, o Corpo permanece quieto, e dáselle moita im-

portancia ao taconeo, xeralmente moi rápido. É unha

danza de coqueteo, onde o “llanero” trata de conquis-

tar a muller dando voltas en espiral, cada vez máis

preto dela. O paso miúdo do joropo simula o galopar

do xinete polas chairas, onde o “llanero” expresa os

seus impulsos sanguíneos, e onde expresa os verdadei-

ros valores autóctonos.
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II Parte

Pagliacci (Fantasía) 

Ruggero Leoncavallo / X. C. Seráns

Fillo dun xuíz, naceu o 25 de abril de 1857 en Nápo-

les, Italia. Xa de neno amosou o seu  talento, sendo ad-

mitido aos nove anos no Conservatorio de Música de

Nápoles como alumno de piano e composición. Aos de-

zaoito años, Leoncavallo empezou a escribir a súa pri-

meira ópera, Chatterton. Organizou a estrea en Bolo-

nia, pero un empresario sen escrúpulos abandonou ao

mozo compositor xusto antes da estrea. Desanimado e

sen cartos, Leoncavallo tivo que gañar a vida dando

clases de piano e voz, e actuando en cafés-concerto. 

Representante do movemento verista da Ópera italiana,

Pagliacci aseguroulle un lugar no mundo da música.

Moitos considerábano como o mellor libretista italiano

da súa época, despois de Arrigo Boito. Leoncavallo

compuxo varias óperas máis nos anos anteriores ao seu

pasamento, que tivo lugar en Montecatini o 9 de agos-

to de 1919; pero na actualidade solo Pagliacci se re-

presenta con regularidade

Pagliacci

Ópera con libreto e música de Ruggero Leoncavallo, foi

estreada o 21 de maio de 1892 no Teatro dal Verme de

Milán, dirixida polo mestre Arturo Toscanini con Adeli-

na Stehle (Nedda), Fiorello Giraud (Canio), Victor

Maurel (Tonio) y Mario Ancona (Silvio).  

Drama en dous actos cun prólogo, relata a traxedia dun

cónxuxe celoso e a súa esposa nunha compañía teatral.

Leoncavallo escribiu o seu propio libreto para Pagliac-



24

ci. Buscando unha historia realista e tráxica que puide-

ra utilizar, recordou unha historia real que lle contara

o seu pai. Éste, que era xuíz, presidiu o xuízo a un ac-

tor que matou a súa muller nun rapto de celos. A histo-

ria  adaptábase perfectamente ás súas necesidades, e

converteuna na base da súa ópera.

A obra ten lugar nunha aldea de Calabria, nunha tarde

de verán. Belísima é á par tristísima historia de amores

ocultos e paixóns desbordadas, é unha mostra estupen-

da da alma humana e perfectamente transportable ao

día de hoxe, na que prima a posesión por riba de cal-

quera vestixio de amor e entrega solitaria e apaixona-

da. Ao igual que na obra, a vida real disfrázase en moi-

tas ocasións de comedia e teatro para conseguir os ob-

xectivos desexados sen pensar en nada máis. Hai dema-

siada loucura sen pensamento nobre. 

Fantasía para banda de música en catro movementos,

remata coa famosa Vesti la giubba, onde o pallaso des-
cobre a infidelidade da súa muller, pero o espectáculo

debe continuar.
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II Parte

Romeo e Julieta 
Piotr Ilich Tchaikovsky / X. C. Seráns

(Votkinsk, Rusia, 1840 - San Petersburgo, 1893). A pe-

sar de ser contemporáneo do Grupo dos Cinco, o estilo

de Tchaikovsky non pode encadrarse dentro das marxes

do nacionalismo imperante daquela en Rusia. A súa mú-

sica, de carácter cosmopolita no que respecta ás in-

fluencias, aínda que non carente de elementos rusos, é

ante todo profundamente expresiva e persoal, revelado-

ra da personalidade do autor, complexa e atormentada.

Alumno de composición de Anton Rubinstein en San

Petersburgo, os primeiros pasos de Tchaikovsky no

mundo da música non revelaron un especial talento nin

para a interpretación nin para a creación. A súas pri-

meiras obras, como o poema sinfónico Fatum ou a Sin-
fonía núm. 1, mostraban unha personalidade pouco de-
finida. Só tras a composición, xa na década de 1870, de

partituras como a Sinfonía núm. 2, Pequena Rusia e,
sobre todo, do célebre Concerto para piano e orquestra
núm. 1, a música de Tchaikovsky comezou a adquirir un
ton propio e característico, en ocasións efectista e cada

vez máis dado á melancolía. 

Grazas ao sostén económico dunha rica viúva, Nadejda

von Meck, á que paradoxicamente nunca chegaría a co-

ñecer, Tchaikovsky puido dedicar, desde finais desa dé-

cada, todo o seu tempo á composición. Froito desa de-

dicación exclusiva foron algunhas das súas obras máis

fermosas e orixinais, entre as que sobresaen os seus ba-

llets O lago dos cisnes, A bela adormecida e O Creba-
noces, as súas óperas Evgeny Oneguin e A dama de pi-
cas, e as tres últimas das súas seis sinfonías. 



26

A última delas, subtitulada Patética, é especialmente re-
veladora da complexa personalidade do músico e do

drama íntimo que rodeou a súa existencia, atormentada

por unha homosexualidade reprimida e un constante e

mórbido estado depresivo. O mesmo ano da súa estrea,

1893, declarouse unha epidemia de cólera. Contaxiado

o compositor, a enfermidade puxo fin á súa existencia.

Romeo e Julieta
Foi composta durante os últimos meses de 1869, e es-

treada o 16 de marzo de 1870 pola Sociedade Musical

Rusa, dirixida por Nicolai Rubinstein, en Moscú. Tchai-

kovski revisou extensamente a obra en 1870 e nova-

mente en 1880.

A obertura axústase aos aliñamentos da forma sonata

máis que ao argumento da obra de Shakespeare. De aí

que non sexa moi específica como música programáti-

ca. Sen embargo, certos temas efectivamente represen-

tan diversos personaxes e episodios do drama. O andan-

te da introdución, coas súas harmonías de aire eclesiás-

tico, describen a frei Lorenzo. O allegro seguinte, con

escalas e ritmos rápidos, representan a inimizade dos

Capuleto e os Montesco. O tema de amor, que é unha

das melodías románticas máis inspiradas de Tchaikovs-

ki, refírese ao amor condenado de Romeo e Julieta. A

obra remata coa morte dos protagonistas.

O desbordado romanticismo de Romeo e Julieta paréce-

lle excesivo a algúns oíntes, mentres outros gozan entre-

gándose ao seu desvergonzado sentimentalismo. Pero

nesta peza hai máis que o que aparece no drama super-

ficial. Hai un sentido da forma sofisticado, que probable-

mente é o motivo subxacente polo cal os oíntes, síntan-

se ou non atraídos polas obvias expresións de amor e de

morte, volven continuamente a esta música. 





    
   

    

        

     

    

   


