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“O galego é unha vella lingua de cultura, pero daquela había
unha clara diferenciación social, e era a lingua dos pobres.
Pero fillo, cos pobres sempre estiven! Daquela fíxome moita
ilusión traballar polo galego, e se tivese outra vez vinte anos
volvería a facelo.”

“Escribo en galego porque amo a Galiza, porque
Galiza me deu moito, porque penso en galego,
porque collín a causa dos po-bres…”

“A miña relación con Galicia
e a miña opción pola súa
lingua é simplemente unha
historia de amor”
No Xan Viaño, na semana das Letras Galegas
poderemos ver unha exposición de dez cartazes
sobre a vida e obra de María Victoria Moreno
Márquez, realizados polo Equipo de Normalización Lingüística do noso conservatorio.
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aría Victoria Moreno

María Victoria foi unha
a muller comprometida

Márquez (1939-2005)

con Galicia e coa súa lingua, que xunto con

é a cuarta muller

outros escritores da época,
ca, conseguiu impulsar a

homenaxeada polo día

literatura infantil xuvenil
nil galega.

das Letras Galegas,

A súa linguaxe directa, verdadeira, intensa, chea

unha muller valente,

entregada a Galicia, ao ensino, á xuventude.
Foi precedida pola gran Rosalía de Castro no
ano 1963 (primeiro ano de celebración), por
Francisca Herrera Garrido no ano 1987 e por
María Mariño no ano 2007.

de humanidade e de recursos
ursos líricos e expresivos,
conectou á prefección cos
os mozos e mozas galegos
que ela tan ben coñecía a través da súa paixón, a
docencia.
Nas súas obras, percíbesee sempre un compromiso
intenso co galego e coa xustiza social, un amor
pola natureza, polas persoas,
soas, polos animais, pola
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música, polas palabras… unha forte aperta á vida.
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EDITO

on sei si toca facer unha pequena celebración, pero vou a intentalo, FALAMUS vai
crecendo en números, pero tamén e sobre todo en madurez xa que a súa existencia
vai ligada ao mesmo Conservatorio.
Fai xa dez anos, xuño de 2008, o anterior director, José Manuel Yáñez escribiu
“Augúrolle un grande porvir cheo de éxitos” e como se pode ver acertou
plenamente.

O nome desta revista foi unha composición ou evolución imaxinativa entre o término
Falamos? ………. Falamus!
Esta directiva e os docentes deste centro procuramos contaxiarnos este espírito: falar,
negociar, acordar etc. A nosa intención é que toda a comunidade educativa teña nesta revista
unha canle de comunicación onde compartir ou facer públicas as ideas ou suxestións que
poidan mellorar o día a día entre todos nós.
Parabéns ao equipo de Normalización Lingüística que fai posible que ano tras ano
teñamos esta fiestra de información.
Parabéns a todo o profesorado do Centro por facer que co seu traballo día a día teñamos
a disposición dos alumnos/as unha educación musical de calidade.
Agradecer ao resto da comunidade educativa a súa colaboración e comprensión para
solucionar os problemas que poidan xurdir.
E de seguro que chegamos a outros dez anos!!!
Francisco San Ramón

Falamus!: Avda do Mar 4-6, Esquina
con Telleiras , Caranza-FERROL
Teléfono: 981 333 317- 618 619 001
Web: http://centros.edu.xunta.es/
cmusxanviano
Mail: cmus.xanviano@edu.xunta.es
Edita: CMUS Xan Viaño de Ferrol
Maquetación: Alejandro Feal Cendán
(Alumno Ciclo superior de
Deseño e Edición de Publicacións
Impresas e Multimedia do IES Leixa)
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Agradecementos: Graciñas a todos
os que de un xeito ou outro fixestedes
posible a edición desta revista.
Moitísimas gracias ao Ciclo superior
de Deseño e Edición de Publicacion
Impresas e Multimedia do IES Leixa,
en concreto a María Salas, por
colaborar na realización desta edición
de Falamus.
Falamus non se fai responsábel
das opinións dos colaboradores.
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NAS ONDAS

F

oi na última semana de xuño de 2017
cando O Peque Coro mergullouse
nas ondas. Ondas xeradas polo seu
propio canto e ondas mariñas da
fermosa Praia de Doniños.

Alí estábamos disfrutando do
canto coral tódalas mañáns xunto a un xa ben
coñecido por nós, David Azurza. Con el cantamos
un repetorio variado que incluía dende obras
baseadas no folclore de toda a Península ( “La
liebré” inspirado nas sevillanas, “Con una falda
de percal”, un divertido chotis madrileño e,
como non, unha obra galega que escribiu David
Azurza para nós a partir de coplas populares
“Dúas mentiras”). Tamén formou parte dos nosos
ensaios un villancico renacentista, “Vengan,
vengan” e, como non podía faltar, unha versión
de The Beach Boys de “Surfin in USA”, coa letra

6
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adaptada polos propios pequecoristas.
As tardes eran adicadas a surfear. Que doado
parece ollando algúns dos nosos pequecoristas
e que tarefa complicada para a pequepianista e
pequedirectora, quenes poñíamos moito interese
e facíamos o que podíamos…
O tempo non permitiu que poidésemos avanzar
moito nas destrezas do surf, e houbo que
improvisar con outras alternativas. A máis
simpática foi a gymkhana deseñada polos
pequecoristas.
Á noitiña chegaba Bego Álvarez coas súas sesións
de ioga; tal era a relaxión final que máis de un
xa ficaba unhas horiñas de descanso na mesma
esterilla onde minutos antes practicaba unha
asana.

EU TAMÉN SON CARAPUCHIÑA
VERMELLA

U

n grupo de traballo é un conxunto
de profes que se poñen dacordo
nun tema que lles interesa e de
carácter innovador e colaborativo.

O curso pasado xurdiu un
grupo de ESCENOGRAFÍA coa
motivación de crear un punto de encontro entre
varios profes do eido, para fomarnos no ámbito
da escena, do teatro musical, con formadores en
luz, son, e teatro.
Os profes que este curso formamos o proxecto
somos: Loreto Pérez, Rosa Fernández, Marta
Couce, Francisco San Ramón, Iria Rico, Iván
Maia, Alma Cendán e unha mesma.

Ademáis de elaborar informes, documentos
divulgativos, tamén ensaiamos un conto escrito
por Loreto, a nosa creativa profesora de piano.
“Eu tamén son carapuchiña vermella” é unha
historia sobre a convivencia, a natureza, o
respecto aos animais, a solidaridade, e algún que
outro engano… “e ata aquí podo ler”
O noso narrador, Paco, o profe de clarinete,
fará que o publico esté moi atento ao que vai a
acontecer…e se queredes gozar desta experiencia,
esperámosvos o 24 e 25 de maio!!!!!!

Emma Urango.
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-Cres que no conservatorio debería estudarse ou
interpretar máis música tradicional?
-UXÍA: Eu penso que sí, creo que sería moi
interesante que a xente coñecera mellor a nosa
propia cultura, xa que en moitos casos (sobre
todo en xente da miña idade) a menosprezan sen
apenas coñecela.
-Cal é a tua canción preferida que interpretas no
TradiCoro?
-UXÍA: Hai varias que me gustan, pero si tivese
que elexir unha, sería Sesivuma.

coñeces a moitísima xente (por exemplo nos
festivais intercélticos aos que imos: Francia,
Segovia, Asturias… entre outros moitísimos
sitios) e non só iso, e que tamén gardamos a nosa
tradición e cultura dun modo entretido.
Dende o conservatorio, e de xeito especial
dende o equipo de Normalización Lingüística,
queremos darlle as grazas ao Tradicoro pola
súa participación desinteresada neste concerto,
e desexarlle moto éxito na súa prometedora
andaina musical.

-Como foi a tua experiencia no concerto do 21 de
marzo?
-UXÍA: A verdade é que boa, quizais un pouco
extrana xa que aquí estou acostumada a tocar o
piano e non cantar co grupo, pero moi ben.
-Recomendas aos teus compañeiros de
conservatorio que se acheguen á música
tradicional?
-UXÍA: O recomendo totalmente, xa que como
dixen é un mundo moi interesante no que

Alma Cendán.

Tódolos días contamos coa axuda dos membros da
Asociación Sociocultural O Peque Coro: Chacho,
Mar e Gabi. Sen eles que faríamos!
A semana rematou cun estupendo concerto.
Desta semana tan intensa de traballo e emocións,
quedou no noso repetorio unha obra marabillosa
de Xavier Sarasola, o seu “Pater Noster”. Obra
inspiradora que desexamos cantar a todas horas.
A convivencia por veces era complicada, como a
vida mesma. Pero axudounos a coñecernos máis, e
tamén a medrar como persoas e como agrupación.
De seguro que nos agardan moitas experiencias
máis. Ata o próximo campamento coral, que non
andará moi lonxe…
Catuxa Pita.
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NO DÍA DA POESÍA… CONCERTO
DE TRADICORO
Alondra de la Parra

Nadia Boulanger

Sofía Gubaidulina

Wanda Landoska

O

MULLERES NA MÚSICA

C

na música.

o gallo do dia da Muller, proxectouse
nunha das pantallas da pranta
baixa do CMUS Xan Viaño e
durante toda a semana do 5 ao 9 de
marzo, unha presentación de Power
Point sobre as mulleres esquecidas

Germaine Tailleferre, e por suposto, intérpretes
como Wanda LandosKa, Natalie Bauer-Lechner,
Adelina Pati ou Jaqueline du Pré, foron
presentadas ao público para dar a coñecer os seus
nomes e recoñecer así o papel que desempeñaron
na historia da música.

Ao longo da historia moitas mulleres destacaron
nos diversos ámbitos da música clásica, xa como
intérpretes, ou como compositoras ou directoras,
mais non se fala delas nos libros de texto nin se
programan as suas obras.
Nomes como Nadia Boulanger ou Pilar Fernández
de la Mora, que destacaron no campo da
pedagoxía, directoras como Inma Shara, Alondra
de la Parra ou María de Alvear, compositoras
como Sofía Gubaidulina, Rosa García Ascot, ou

8
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pasado 21 de marzo o grupo
TradiCoro ofreceunos un concerto
de música vogal por mor do Día da
Poesía. Esta agrupación de Fene,
interpreta cancións populares
galegas e cancións populares
doutros lugares do mundo, tendo sempre en conta
a tradición, a música de raiz, esa música folclórica
que se transmitía oralmente de xeración en
xeración, e que representa a expresión cultural
dan pobo. Así no seu repertorio ten música galega,
xaponesa, africana, portuguesa ou de outros
países, pero sempre nunha liña tradicional. Na
actualidade o TradiCoro está composto por 14
mulleres e 8 homes e está dirixido por Miguel
Doval.
Uxía Doval é a integrante máis nova do grupo, e
é alumna tamén do noso conservatorio. Hoxe a
entrevistamos para coñecer a súa experiencia na
música tradicional.
-Dende cando formas parte da agrupación
TradiCoro?

Loreto Pérez.

-UXÍA: A verdade é que estou neste coro dende
os comezos, debido a que o meu pai é o director
e a miña nai é unha das compoñentes, así que
o que comezou como unha proba, acabou sendo
algo divertido e que realmente me gustaba.

-Por que o grupo TradiCoro é diferente a un coro
normal?
-UXÍA: Poderíase dicir que é un coro distinto
debido ao tipo de repertorio, que non é habitual
(polo menos por esta zona)
-Por que cres que é tan importante a música
tradicional?
-UXÍA: Eu penso que a música tradicional é moi
importante debido a que é algo propio e iso fai
que sexa única en canto outros estilos musicais.
-Actualmente cursas 1º GP de piano, pero tocas
máis intrumentos?
-UXÍA: Sí, tamén no mundo da música
tradicional toco instrumentos de percusión
(tambor, pandeireta…)
-Dende cando interpretas música tradicional?
-UXÍA: Pois podería dicirse que dende moi
noviña, grazas a miña familia (que pertencen ao
folclore dende sempre) xa que cando eu nacín
a mina nai daba clases de baile tradicional,
pandeireta, cantareiras, etc., e o meu pai tamén
dirixía a banda de gaitas. Eu como era moi
pequena, levábanme as clases e ensaios, o que
fixo que me introducira na música ata o día de
hoxe.

25
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II SEMANA DO PIANO

T

ras o éxito acadado o pasado ano, o
Departamento de Piano organizou
a segunda edición da Semana do
Piano entre os días 16 e 21 de abril,
cunha semana chea de actividades
e concertos. Este ano por primeira
vez, propúxose unha actividade de Audicións
comparadas coa colaboración da Bibioteca José
Fontenla Leal do conservatorio, na que a través
do blog da biblioteca os alumnos podían escoitar
tres versións diferentes da Marcha Turca de
Mozart, interpretada por tres grandes do piano:
Vladimir Horowitz, Lang Lang e Glenn Gould.
Organizáronse tamén catro recitais de alumnos
de piano e piano complementario, nos que
participaron un total de 75 alumnos, todo un
éxito!

24
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Tras a boa acollida do ano pasado, o mércores 18
realizouse o II Obradoiro de grabación, onde os
alumnos pudieron gravar as súas interpretacións
e ver en que consiste todo proceso, grazas as
ensinanzas e directrices do profesor Miguel
Sancho.
Para rematar a semana, o sábado 21 tivo lugar
o concurso de piano da Sociedad Artística
Ferrolana, onde moitos alumnos do conservatorio
se animaron a participar na súa décima edición.
Unha semana de intensa actividade para os
pianistas do conservatorio que sin dúbida
repetirase nos vindeiros anos.

Alma Cendán.

9

F A L A M US | X UÑO 2018

MÚSICA POLA
PAZ

U

n ano máis o conservatorio
vestiuse con pombas e mensaxes
de solidaridade por mor do día da
paz e non violencia escolar. Coma
sempre o ANPA estivo apoiando
ao equipo de Dinamización de
convivencia na decoración do conservatorio
para transmitir a toda a comunidade educativa
o día tan importante a celebrar. Realizamos
catro recitais a favor da Cocina Económica
de Ferrol, coa participación de alumnos de
piano, oboe e violín, así como tamén do grupo
de trompas Viaño Horns e a de duas profesoras
Alexandra Pita (piano) e Soraya García (frauta)
que interpretaron maxistralmente Madrigal de
Ph. Gaubert. O venres foi o Peque Coro, sempre
fiel a esta celebración, o que nos agasaiou con
mensaxes de paz e fermosas cancións, nun

10
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mesmo tempo co nivel axeitado individualmente).
concerto no que participou
ou o Peque Coro, O Peque
Coro in crescendo e o Peque
que Coro do Xan Viaño.

Para nós, o máis importante é pasalo ben e facer

Grazas a todos os participantes
ipantes por facer posible
estas tardes de música e paz.

pode xurdir dun xeito mais natural e ameno; pouco

amizade entre tod@s, pois a partir de aí, a música
a pouco o grupo vai subindo o nivel, e o repertorio
que podemos interpretar tamén é progresivamente
máis complexo. Ese é un dos obxectivos propostos
e que fai que individual e colectivamente tod@s
melloremos.

Alma Cendán.

Pepe Fernández.
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CONCERTO NA
RESIDENCIA DE
MAIORES

VIAÑO
HORNS

O

grupo

de

trompas

do

Dende o inicio ata a actualidade, fixemos 5

conservatorio Xan Viaño

ou 6 actuacións dentro
o do centro en distintas

d e Fe r r o l ( V i a ñ o H o r n s ) ,

actividades e a experiencia
ncia foi moi gratificante

fundámolo pola iniciativa

para tod@s.

do profesor de trompa de

Ademais, para ter un pouco
ouco máis de identidade

dito centro no pasado curso

académico 2016-2017, coa idea de promocionar
o instrumento e as súas posibilidades sonoras,
e ao mesmo tempo potenciar o interese d@s
alumn@s por actuar en grupo e divertirse tod@s
xunt@s facendo música. Na actualidade o grupo
está composto por 18 compoñentes (dende 1º de
GE ata 5º de GP) mais o profesor de trompa como
director, xuntándonos todos os venres de 19h ás
20:30h para facer os ensaios.

22
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decidimos mercar unhass camisetas co emblema
do grupo, levándoas sempre
mpre en cada concerto
que participamos. Como
o somos un grupo pouco
homoxéneo (pois como comentei, hai alumn@s
dende 1º de GE ata 5º de GP) o repertorio que
preparamos (que vai dende pezas do Barroco
como o Canon de Pachelbel,
elbel, ata a música Pop
como Yellow submarine
ne dos Beatles) soen ser
adaptacións feitas para que tod@s @s alumn@s
poidan participar tocando
ndo tod@s xunt@s e ao

A

o igual que o curso pasado,
alumnos do Xan Viaño (neste caso
de violín e violoncello) e as profesoras Iria Rico i Emma Urango
acudiron a residencia de maiores
Geriatros-Esteiro para ofrecerlles
un concerto polo Nadal e acompañar aos mais
sabios das familias nestas datas tan sinaladas.

ano que ven, por terceiro
iro Nadal consecutivo.
A residencia agradeceulles
ulles aos nenos e profesores
esta convivencia cunha
ha merenda boísima.
Moitas grazas!!!.

O que diferencia esta colaboración da do ano
pasado é que este ano, a iniciativa de facer o
concerto foi dunha alumna do centro, e iso
enorgullécenos moito. A resposta do resto de compañeros foi inmediata, e o concerto resultou moi
entrañable.
O director de Geriatros-Esteiro, Sema
Pérez, elevou a categoría de tradición a esta
colaboración, esperando repetir a experiencia o

Iria Rico.

11
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camaradas de pasillo do “Xanvi”. Todos seguimos

proxecto de educación musical para adultos.

no mesmo barco agora que estamos preto dos 30.

Os que me coñecen polo conservatorio me definen

A día de hoxe, e tras finalizar os meus estudios

como unha persoa con grandes influencias da

superiores de Pedagoxía, vivo e traballo en

música moderna e as novas tecnoloxías. Os que me

Coruña. Describir en que consiste a miña

coñecen dende fóra dos ensinos regulados venme

xornada laboral é complexo. Para que se me

coma un músico de corte clásico. Eu sitúome no

poida entender sen estenderme podo resumilo

medio. Para min non hai distinción. A música é

en que os meus hobbies e a miña profesión están

un arte global, unha linguaxe que evoluciona e se

tan cerca que se retroalimentan: o conservatorio

adapta aos contextos. E os desfruto todos. O meu

ensinoume a disciplina máis clásica da música e

obxectivo e seguir aprendendo, ser un músico

pola miña conta indaguei a moderna (experiencia

transversal que me axude como docente a facer

con grupos, cursos de gravación, composición

máis enriquecedora a educación musical dos

de música para audiovisuais, estudo doutros

meus alumnos.

instrumentos); a miña formación de piano

7 anos pasaron dende que rematou o meu ciclo

a complementei con estudos de afinación e
reparación; a pedagoxía formoume para dar clase
a nenos e agora estudio un Máster enfocado na

no conservatorio Xan Viaño. Gustaríame voltar
algún día.

adolescencia e son director dende o 2014 dun

12
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QUE FOI
DE IAGO
GONZÁLEZ?

7

anos pasaron dende que rematou

7 anos foron tamén os que estiven alí: cuarto

o meu ciclo no conservatorio Xan

de elemental e todo o grao profesional. Do

Viaño.

mesmo xeito que moitoss dos meus compañeiros,

O día da inauguración non era

n era una actividade
o conservatorio non

mais que un neno de 11 anos que
se prepararía ese ano as probas

de acceso a grao profesional. A primeira vez
que fun, recordo volver ao coche dos meus pais
a dicirlles que non sabía por onde se entraba ao
centro. O seu aspecto exterior deixoume un pouco

20

VII CONCURSO DE BANDAS

tábase dun proxecto de
extraescolar mais. Tratábase
futuro como músico e por iso sempre o tomei
moi en serio. Ter que compaxinar o instituto
orio e aínda ter que sacar
coas horas de conservatorio
ano obrigoume a ser moi
tempo para estudiar piano
organizado dende cativo.. Fin de semana, que ben!

frío, quizais esperaba algo máis artístico nun

diar polas mañás.
Agora tamén podo estudiar

conservatorio novo. A sorpresa leveina cando

Este sentimento era compartido por moitos

logrei entrar. Estaba ata arriba de xente coñecida

compañeiros que hoxee en día seguen sendo

e as instalacións parecíanme incribles. Cheiraba

o, naceu “Natural Green”.
amigos. Así, por exemplo,

a madeira, os pasillos eran infinitos, as aulas

Un grupo de reggae que continúa na actualidade

enormes, había pianos de cola por doquier, o

tras case 10 anos de vida.. É un orgullo poder dicir

salón de actos coa cristaleira de fondo era poesía

ipo de vivenzas persoais,
tras tanto tempo e todo tipo

pura. Tremendo o contraste.

que seguimos estando
o no grupo os mesmos
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O 13 de abril no Auditorio
Municipal de Ferrol, tivo lugar
o esperado concurso de bandas
sonoras Tócaa outra vez Xan,
organizado polo ANPA do
conservatorio. Como todos os
anos, o nivel dos participantes
foi altísimo cun total de 13
bandas sonoras no Grao
elemental e 11 bandas sonoras
no Grao profesional.
A calidade musical foi
elevadísima, así como a
orixinalidade das postas en
escena, facendo do concurso
unha cita ineludible cada ano.
e noraboa ao ANPA polo seu
grandísimo traballo profesional.

Grazas a todos os participantes GRAO ELEMENTAL:
O xurado tívoo realmente
difícil á hora de decidir os cinco
gañadores en cada categoría,
outorgando finalmente os
seguintes premios:

• 5º Posto: O Pianista
• 4º Posto: Brave
• 3º Posto: A Viaxe de Chihiro
• 2º Posto: Star Wars
• 1º Posto: Tico-Tico
GRAO PROFESIONAL:
• 5º Posto: La-La-Land
• 4º Posto: O Señor dos Aneis
• 3º Posto: The Wall
• 2º Posto: Coco
• 1º Posto: 4 Remix Amelie

Alma Cendán.

13
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U

VINDEVÍDEOS

E

ste ano O Peque Coro in crescendo,
formado polos pequecoristas
de Grao Profesional, gañaba o
2º premio na súa categoría do
concurso Vindevídeos. Un concurso
convocado pola Secretaría Xeral
de Política Lingüística co gallo da estadía do
Pergamiño Vindel no Museo do Mar de Vigo.
O Pergamiño Vindel é un dos grandes tesouros
da lírica trovadoresca medieval. Nel aparecen
recollidas as sete cantigas do trobador da Ría de
Vigo Martín Códax, coa notación musical de seis
delas. É un documento datado no século XIII que
sufriu moitas vicisitudes dende a súa creación
viaxando polo mundo enteiro.
En Madrid no ano 1914, o libreiro Pedro Vindel
revisaba a encuadernación dun libro (De oﬃicis
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n ano máis acudiu Elena Rosso
á nosa chamada para traballar
unha fin de semana no noso
conservatorio. O Departamento de
Linguaxe Musical quería repetir
un curso con esta gran directora
tanto para a formación do profesorado de tódolos
niveis do ensino musical como para a formación
dos nosos alumnos e alumnas de Linguaxe. Así
pois do 16 ao 18 de febreiro Elena Rosso impartiu
o seu taller coral.

O coro infantil experimentou cos clusters
ad libitum de cada cantor (é dicir que ían
acumulando sons escollendo libremente a súa
velocidade) coa obra de Nubes David Azurza.
Este coro deu un paso máis na súa aprendizaxe,
xa que o Peque Coro adoita abordar obras a dúas
voces, só en momentos puntuais realiza divisi e
neste taller (a pesares de contar coa metade dos
pequecoristas) esforzáronse (con bo resultado) co
Dona nobis pacem de Mary Lynn Lightfoot, unha
obra a tres voces iguais.

Como non, moitos pequecoristas non quixeron
perderse este taller no que cantaron durante unha
intensa fin de semana baixo a dirección dunha
das máis destacadas directoras da música coral
infantil e xuvenil. Neste pasado mes de abril no
Festival Coral Internacional de Montreux (Suiza)
foi galardonada co premio de Mellor Directora e
o seu coro infantil, Los peques del León de Oro,
tamén acadaron premio ao mellor coro infantil.
Estos peques xa contan no seu palmarés con
varios premios de concursos nacionais (Totana,
Torrevieja, Tolosa, Vic) como internacionais
(Varna, Rimini).

O coro xuvenil tamén tivo que enfrentarse a novos
retos: un coro só de rapazas cantou The bright
Field de Bob Chilcott: unha obra moi esixente
na súa tesitura e expresividade. O Ave María de
Julio Domínguez requería moita atención na
cor do son. E Bring me little water de Huddie W.
Ledbetter todo un reto en concentración coa súa
percusión corporal.

Elena Rosso dirixe tamén o coro de rapazas Aurum:
rapazas de 15 a 30 anos que formaron parte dos
Peques del LDO. Elas tamén teñen varios premios
como o de Debrecen (Hungría) ou Rimini e Arezzo.

Un taller que aportou un progreso no canto coral
dos pequecoristas e dos alumnos que asistiron,
e un punto de encontro e reflexión para os
directores e amantes da música coral infantil e
xuvenil.
Elena, moitas grazas .
Catuxa Pita.

de Cicerón), cando atopou
opou esta xoia no seu
interior.
Actualmente este pergamiño
gamiño está depositado
na Morgan Library & Museum de Nova Iorque.
Durante corenta anos non
on saíra ata este outuno
que viaxou ao Museo do Mar en Vigo achegándose
ás costas onde se inspirou
ou Martín Códax para a
súa creación.
Pois ben, xa que vivíamos
mos un feito histórico
de gran importancia, había que contribuír ao
coñecemento do Pergamiño
miño Vindel e decidimos
participar no concurso Vindevídeos.
Elaboramos un guión no
o que un coro cantaría a
cantiga “Ondas do Mar de Vigo” aproximándose
á sonoridade do século XIV (aínda que nunha
interpretación histórica
a non podería cantar un

19

F A L A M US | X UÑO 2018

S

TALLER CORAL CON
ELENA ROSSO

coro…) e unha versión cunha sonoridade do século
XXI. Tiña que aparecer Pedro Vindel (persoaxe
representado por Omar Calderón) comentando
as súas impresións co descubrimento daquel
documento…que, no meu momento do achado
aínda non sabía moi ben que tiña nas súas mans.

o gran traballo en equipo e o esforzo de todos

Toda a parte audiovisual (rodaxe, grabación,
montaxe…) foi unha marabillosa obra de Suso
Iglesias, profesor de acordeón do noso Cmus e
coordinador de TIC.

queda máis emoción: ver exposto o Pergamiño

Necesitábamos vestiario para o coro e, como non,
a Asociación Sociocultural O Peque Coro púxose
mans á obra. Confeccionaron tódolos traxes; a
Praia de Caranza e a ermida dan boa fe da nosa
presenza.

aqueles que puxemos ilusión neste proxecto. Na
web Youtube podedes ver o noso vídeo: O Peque
Coro descubrindo o Pergamiño Vindel.
Cando chega o día da entrega do premio, aínda
Vindel. Ese era parte do premio. Viaxamos ata
o Museo do Mar para pasar un día estupendo:
ademáis dos agasallos dunha cámara de fotos, nin
máis nin menos, que un facsímil do Pergamiño
do editor Moleiro!

O resultado final foi un bonito vídeo que recolle
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Un facsímil é unha copia de alta calidade
reproducindo tódolos detalles do orixinal.
Ademáis disto, unha visita á illa de San Simón,
á que chegamos por catamarán surcando a Ría
de Vigo
A illa de San Simón, pertencente ao Concello de
Redondela, preside a enseada de San Simón, no
extremo interior da Ría de Vigo. A illa está unida
á illa de Santo Antón por unha ponte. Ao longo da
súa historia a illa foi empregada como mosteiro,
lazareto (hospital para tratar enfermidades
infecciosas), campo de concentración na Guerra
Civil española e fogar para nenos orfos a partir
de 1955.
Dende 1999 foi declarada Ben de Interese
Cultural, podendo ser visitada. No ano 2006 a
consellería de Cultura elixiu o arquipélago de
San Simón como símbolo da represión no Ano da
Memoria.
Neste espazo protexido, co interese ademáis dos
seus xardín e especies arbóreas, aprendimos
moita historia dun triste pasado marcado pola
guerra civil. Historias que aínda sobrecollen.
Tamén disfrutamos dunhas vistas impresionantes
e dun paseo nun entorno único, onde atopamos
a escultura de Manuel Ferreiro Badía onde
apareceren representados os trobadores Martín
Códax, Mendinho e Joam de Cangas.
Na nosa memoria sempre perdurará o día da
gravación no noso conservatorio, a rodaxe coa
vestimenta, a sensación observando o pergamiño,
a emoción do aplauso na entrega do premio, a
viaxe pola Ría de Vigo, a illa de San Simón con
todo o que nos conta da nosa propia historia.
Toda unha experiencia rica en coñecementos e
emocións.

Catuxa Pita.
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