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o berce do proxecto
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M

elide, «cerna de Galicia», reza o
lema da vila. Situada no centro
xeográfico de Galicia, a Terra de
Melide é un punto estratéxico
nas vías de comunicación. Esta
cualidade sitúa a este concello na
confluencia das xentes, do comercio, das artes e da cultura.
A historia deixou moitos sinais
nestas terras e nas súas xentes,

Melide

configurando unha identidade
propia, paradigmática.

Punto clave
da Ruta Xacobea
O Camiño de Santiago supuxo
unha vía de penetración das artes
desde Europa a España, e particularmente a Galicia. Cos peregrinos veu, tamén, unha aportación

continua de artistas que sempre
trouxeron as últimas correntes.
Isto foi especialmente significativo na Idade Media, na que Galicia
e España estiveron ao máximo
nivel en todas as artes.
Os séculos seguintes trouxeron
un gradual illamento de Galicia,
co conseguinte estancamento das
artes e a perda de nivel cultural.

5
Esta situación, xeneralizada en
España ata ben entrado o século
XX, comenzou a cambiar nas últimas décadas do século pasado.
Os anos oitenta entraron sen centros públicos de ensino musical e
sen ningunha orquestra sinfónica
en toda Galicia. A música que se
puido oír por décadas quedou
reducida ás bandas, que gardaron
un recuncho para a música culta, e
algunha agrupación ocasional.

Pioneiros da
música sinfónica
Con este panorama cobra aínda
máis significado a aposta dun
concello de preto de 8.000 habitantes por fundar un conservatorio profesional que sente as bases
para distintas formacións musicais, culminando coa Orquestra
Sinfónica de Melide.
A día de hoxe só hai outras dúas
orquestras sinfónicas en Galicia,
e son proxectos radicalmente
diferentes enfocados a contratar
a profesionais xa formados que
por falta de canteira se conformaron en case a súa totalidade
por músicos foráneos.Ö

A Casa
Consistorial está
situada no centro
da vila, xusto a
carón do Camiño
de Santiago

Legado artístico

O río Furelos e a Ponte Medieval, enxalzados na «Cantata Melidá»,
dous punto de referencia na paisaxe e na historia destas terras

Fiel á súa historia, Melide
segue a estar na punta de
lanza da produción artística galega. A aposta pola
formación como fundamento, e pola orquestra
como estandarte, fixo que
este proxecto se concretara
nestes anos como modelo a
imitar. Un orgullo para un
concello tan pequeno.
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O Conservatorio desenvolve

A igrexa de

tradicional está

as súas actividades

Sancti Spíritus,

presente en

no Centro Multiusos

cabo da Casa

A arquitectura

cada recodo do

Consistorial,

Camiño Francés

é un referente

que atravesa

no paso dos

estas terras

romeiros polo
centro da vila
de Melide

A vila conta con
moitos rincóns
pintorescos que
lle dan un especial
atractivo para os
visitantes

/
O mérito de Melide
está en poñer
en marcha un
Conservatorio e unha
Orquestra Sinfónica
nun concello de apenas
8.000 habitantes

Riqueza cultural,
histórica e paisaxística
A natureza
xenerosa
da paisaxe
melidense é un
bo exemplo da
vexetación e
paisaxe galegos

A situación privilexiada de
Melide, como centro xeográfico de Galicia e como
punto clave do Camiño de
Santiago, puxeron a este
municipio como referente
entre os pobos de Galicia. A
Orquestra Sinfónica devolve
un papel representativo no
eido musical e cultural.

Fernando Vázquez Arias
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F

ernando Vázquez Arias fai a súa
aparición no panorama musical
galego nun momento en que
apenas se vislumbran opcións
para un músico de formación
clásica e académica. Nunha terra
sen tradición de música sinfó-

Fernando V. Arias na
sede da Orquestra
Bohuslava Martinu

O director…

nica, onde non había orquestras
dunha mínima entidade, limitada
ao froito esforzado duns poucos
instrumentistas e algún compositor formado en terras lonxanas;
é aí onde irrumpe Arias, primero
como pianista e trompetista, e
logo continuando hacia a dirección, primeiro de coros e logo de
orquestras, á vez que compón e
fai infinidade de arranxos orquestrais para as agrupacións que ten
dirixido.

Formación
Inica a súa formación musical
baixo a dirección do seu pai,
tamén músico. Obtén os títulos
de piano, trompeta, harmonía,
composición e instrumentación, solfexo, teoría da música e
transposición no Conservatorio
Superior de Música da Coruña.
Gaña, na especialidade de piano,
o primeiro “premio de honra
fin de carreira” outorgado nun
conservatorio galego.

9

A partir do ano 1986 asiste,
como bolseiro da Xunta de
Galicia, ao Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid,
onde obtén o título superior de
dirección de orquesta e coros co
mestre Francisco García Nieto,
titulándose no ano 1991.
Preocupado pola superación e
á vez por contrastar os seus coñecementos con outros músicos

/
Fernando V. Arias
estudiou dirección de
orquestra e coro no
Real Conservatorio
Superior de Música de
Madrid como bolseiro
da Xunta de Galicia

Fernando
V. Arias no
seu estudio
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Virtuosos de Moscova

Á fronte da

no Teatro Campoamor

Orquestra

de Oviedo

Filharmónica
de Moldavia,
na súa xira
por España

Dirixindo o
Coro e a Xove
Orquestra de
Lalín

europeos, acode, entre outras, ás
clases maxistrais impartidas polo
director ruso Gennady Rozhdestvensky en Siena en 1989, e co
alemán Helmuth Rilling nos cursos internacionais da Bachakademie en Santiago de Compostela,
en 1992.

Inicios na dirección
Antes de abordar a dirección de
orquestras sinfónicas e o mundo
da ópera e a zarzuela, Fernando
V. Arias, comenza a súa carreira

Formación académica
A formación de Fernando
Vázquez Arias pasa polas
carreiras de piano, trompeta
e composición, cursadas no
Conservatorio Superior de
Música da Coruña, para logo
estudiar dirección de orquestra e coros no Real Conservatorio de Música de Madrid,
baixo a tutela do mestre
Francisco García Nieto.

no mundo da dirección coral e
bandística. Dirixe, entre outras,
a Banda Municipal da Coruña, a
Banda Municipal de Lalín, a Coral Polifónica «El Eco» ou a Coral
Polifónica de Lalín.
Ao frente da Coral Polifónica “El
Eco” leva a cabo varias producións operísticas. Entre 1987 e
1993 dirixe o Conservatorio de
Grao Medio de Lalín (Pontevedra), onde potencia o coro e a
banda municipal e crea a orquestra do conservatorio.

En Melide (A Coruña) constitúe
un conservatorio de grao medio,
do que é director musical. No
ano 1993 presenta a Orquestra de
Cámara Melidá.

Orquestra Sinfónica de
Pontevedra, fundada
por Fernando V. Arias
en 1994

Orquestras dirixidas
Con frecuencia, desde o ano
1991, é invitado a dirixir diversas
orquestras de renome.
O 6 de abril de 1995 dirixe aos
Virtuosos de Moscova no Teatro
Campoamor de Oviedo nun
concerto gravado para a Segunda

Un exemplo
na vida

Pianista

Fernando Vázquez
Arias viu no seu
pai un exemplo de
músico feito a si
mesmo. A tradición exténdese a
toda a familia, incluida a filla
de Fernando, que xa forma
parte da orquestra Xuvenil
de Melide.

pianista e director de coro. No ano 1985 recibe o

Fernando V. Arias inicia a súa carreira musical como
Premio de Honra de Fin de Carreira no Conservatorio
Superior de Música da Coruña, comenzando
paulatinamente a súa actividade como pianista
acompañante de solistas líricos, evolucionando hacia
os recitais de piano en distintas vilas e cidades.
Colabora en calidade de solista, en numerosas
ocasións, coa Orquestra de Cámara da Coruña.
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Á fronte da Orquestra Sinfónica de
Melide no Teatro Jofre de Ferrol

Cadea de TVE.
Con motivo da inauguración do
Auditorio de Lalín o 17 de maio
de 1991, a Camerata de Porto estrea, xunto cos coros Ars
Musicae de Pontevedra e a Coral
Polifónica de Lalín, a Cantata do
Deza, obra en seis movementos
do mestre Fernando V. Arias.
Logo realizará unha xira de 20
concertos por España á fronte da
Orquestra Filarmónica de Moldova, poñendo en escea «Luminaria», espectáculo lírico-sinfónico
cos Coros Doina, solistas líricos,
ballet, escea, son, luces, etc. Un
espectáculo a modo de ópera que
resultou un éxito de público e
prensa especializada.
Durante os anos 1989-1992 intervén como director e solista de
piano da Orquestra de Cámara da
Coruña, celebrando numerosos
concertos dentro e fóra da cidade
herculina.
Por iniciativa dunha cuarentena de músicos, profesores dos
conservatorios do sur de Galicia,
créase a Orquestra de Cámara de
Pontevedra, que serviu funda-

mentalmente para estrear obras
de xóvenes compositores galegos.
A Orquestra de Cámara de Lalín
créase en 1990 como proxecto pedagóxico para iniciar aos
músicos estudantes na práctica
orquestral, pouco habitual por
entón en Galicia.
En 1993 créase a Orquestra de
Cámara Melidá, formada por
profesores e alumnos aventaxados do Conservatorio Municipal
de Melide. Máis tarde, a formación crece e aparece a Orquestra
Sinfónica de Melide.

Xove Orquestra
Sinfónica de Galicia
En 1996, a Consellería de Cultura
e Comunicación Social fai o
encargo a Fernando V. Arias de
formar a Xove Orquestra Sinfónica de Galicia. Con esta orquestra realiza numerosos concertos
en distintos puntos, así como
gravacións para televisión, radio,
discos, vídeo, etc. Nas súas numerosas actuacións esta orquestra desatou un gran entusiasmo
entre a crítica especializada e a
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afición musical de Galicia, pola
calidade da orquestra, composta
íntegramente por xóvenes músicos galegos.

Músico galego
Considerado pola crítica como un
dos músicos máis comprometidos
coa súa terra, busca permanentemente a potenciación dos recursos musicais galegos, en tódolos
eidos, estrenando numerosas
obras de novos compositores. En
1998 realiza unha xira á fronte da

Orquestra de Cámara Melidá polos principais auditorios da comunidade, dando a oportunidade de
intervir como solistas invitados a
xóvenes músicos de Galicia.
Como compositor ten estreadas diversas obras para coro e
orquestra sinfónica, piano sólo,
voz e piano e música de cámara,
entre as que destacan:
• Cantanta do Deza
• Cantata Melidá
• Dez temas populares galegos
(adaptación para orquestra

sinfónica por encargo da Consellería de Relacións Institucionais)
• Rapsodia en azul e branco
• Obertura Illas Atlánticas
• Concerto celta para guitarra e
orquestra sinfónica
• Obertura As Médulas
• Sinfonía Romántica
• numerosas pezas para coro e
grupo de cámara
É invitado a dirixir, entre outras:
• Orquestra Filarmónica Nacional de Moldova
• Virtuosos de Moscova
• Camerata de Porto
• Orquesta de Cámara de Kishinev
Ten editados en CD, entre outros:
• Cantata Melidá
• Orquestra Sinfónica Bohuslava
Martinu
• Romanzas e dúos de zarzuela
• Música americana
• Concerto para piano
• Sinfonía Romántica
• Concerto Vienés
• Grandes coros de ópera
• Oberturas e arias de ópera
• Antoloxía da zarzuelaÖ

Compositor
Ademáis das facetas
de pedagogo e director,
Fernando V. Arias está
volcado na creación
musical: cantatas para
coro, orquestra e solistas,
música de cámara, obras
para orquestra sinfónica, etc.
Tamén é o responsable de
arranxos interpretados polas
formación que ten dirixido.

Xove Orquestra Sinfónica de Galicia no Palacio de Congresos de
Santiago de Compostela

Banda Municipal de A Coruña no
Teatro Rosalía de Castro

Orquestra
Sinfónica do
Conservatorio
Superior de
Música da
Coruña na
Igrexa de San
Francisco,
na cidade
herculina
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Orquestra Sinfónica de Melide

N
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…e o seu proxecto

o ano 1993 Fernando V. Arias pon
en marcha en Melide, sendo
alcalde Miguel Pampín, o seu
proxecto de crear unha orquestra sinfónica na súa vila natal. O
proxecto contemplaba a creación
dun conservatorio profesional
que formara a canteira de músicos locais que logo engrosarían as
filas da formación sinfónica.

Rosa Vázquez Arias
A concertino
O papel do concertino
representa unha gran
responsabilidade e comparte co director parte do
mérito no resultado que
ofrece unha orquestra ante
o público. Rosa Vázquez
Arias ven ocupando este
posto desde os primeiros
pasos da orquestra.

Miguel Pampín
A Orquestra
Sinfónica de
Melide inicia a
súa andadura no
ano 1993, sendo
alcalde da vila
Miguel Pampín
Rúa, quen deixaría a alcaldía no
ano 2004 para ocupar un
escaño no Senado.
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Obras do
Auditorio de
Melide

Ánxeles Vázquez
Primeiro como concelleira de cultura e
deportes e más tarde
como alcaldesa, Ánxeles Vázquez Mejuto
deulle á Orquestra
Sinfónica de Melide
un gran impulso e
respaldo. Actualmente ocupa un escaño no
parlamento nacional.
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/
Fernando Vázquez
Arias foi quen de
poñer en marcha nun
concello modesto,
como é Melide,
un conservatorio
profesional e unha
orquestra sinfónica que
acadaron a relevancia
doutras localidades
moito maiores e con
presupostos moito
máis elevados

24

Logo dunha experiencia similar
en Lalín, iníciase en Melide un
traballo que irá mostrando froitos
gradualmente. Primeiro unha
orquestra de cámara, para logo
chegar ao obxectivo de dotar a
un concello pequeno e modesto,
como é Melide, dunha formación orquestral que en Galicia
só se pode atopar nas principais

cidades, e con presupostos que
superan ao de Melide nunha proporción brutal.

Aposta pola xuventude
O proxecto musical e pedagóxico elaborado polo Mestre Arias
en Melide da cabida a moitos
músicos novos que están metidos de cheo na súa etapa forma-
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tiva. Como contrapunto a tanta
xuventude, a orquestra está
reforzada habitualmente con
prefesionais contrastados que lle
aportan equilibrio e levan esta
formación a estar en disposición
de afrontar os espectáculos cada
vez máis ambiciosos do director

28

melidense. Todo isto permite
acadar un nivel musical e un éxito constante de público nos
concertos e xiras por toda a
xeografía da comunidade. Tamén foi grande o éxito cada vez
que se actuou máis aló das nosas
fronteiras, chegando a actuar no
Teatro Real de Madrid, no que
se obtivo unha grandísima
ovación. Ö
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GRANDES
PROXECTOS

grandes proxectos

6

C

antarlle á terra é a mellor forma
de agradecerlle o que a terra nos
da. E iso é o que fai a Cantata
Melidá: «Con esta obra, a nosa
WHUUDGH0HOLGHĪSRERHSDLVDĥ
[HWUDGLFLyQFXOWXUDHKLVWRULDī
agranda e ennobrece a súa imaxe
e patrimonio cultural». Son palaĥ
EUDVGH0LJXHO3DPStQDOFDOGHĥ
presidente de Melide, na presenĥ

Cantata Melidá
tación no Auditorio de Galicia da
gravación do disco, retransmitido
polo programa Clásicos Populaĥ
res, de Radio Nacional de España.

OS AUTORES E A OBRA
Fernando V. Arias compuxo esta
cantata para soprano, tenor, baríĥ
tono, coro e orquestra sinfónica
sobre textos do catedrático de

Lingua e Literatura Ramón Fraga
García. Compónse de dez cadros
que van percorrendo distintos
aspectos que debuxan un retrato
musical da paisaxe e a paisanaxe
de Melide e a súa comarca.
Coa estrea na Capela Real do
Hostal dos Reis Católicos o 17 de
xullo de 1999 remátase un longo
proxecto iniciado en 1991. A

7
estrea na vila de Melide foi o 16
de agosto de 1999, retransmitida
pola Televisión de Glaicia.

OS INTÉRPRETES
Non se trata tan só dunha obra
concebida e creada por galegos
sobre Galicia, senón que se busĥ
cou que a interpretación correra
a cargo, fundamentalmente, de
intérpretes galegos. A estrea e
gravación correu a cargo da Orĥ
TXHVWUD6LQIyQLFDGH0HOLGHĪHQĥ
WyQRUTXHVWUDGHFiPDUDīGLUL[LGD

polo autor da música, Fernando
V. Arias, e o Coro do Liceo Maĥ
rítimo de Vilagarcía, dirixido por
Margarita Guerra. Como solistas
actuaron Teresa Novoa, soprano,
Francisco Heredia, tenor, e Ferĥ
nando Balboa, barítono.

XÉNESE DA OBRA
O argumento xira arredor dunha
das bisbarras máis representatiĥ
vas do corazón de Galicia e do
vello Camiño Francés que leva a
Compostela. Os textos falan da

Terra de Melide, as paisaxes, os
costumes, os santuarios, os monĥ
tes, os ríos e sobre todo as xentes,
o pobo que habita esa terra e que
protagoniza o latexo da vida de
cada día. Esta obra responde ó
sentimento da terra e a unha estéĥ
tica nacionalista. Tanto o comĥ
positor como o autor dos textos
queren expresar algo do carácter
e da sensibilidade da Galicia inteĥ

O disco foi
gravado co
estudio móbil
da Radio Galega
no auditorio do
Conservatorio
Municipal de
Melide os días
10 e 11 de xullo
de 1999

O concello de Melide ten moitos atractivos. Parte
fundamental na última etapa do Camiño Francés,
os seus monumentos e a súa paisaxe serven de
inspiración para unha cantata que eleva
a este pobo a referente no mundo
musical galego e español.

Ramón Fraga García
O escritor e catedrático
melidense é o autor dos
textos da Cantata Meliĥ
dá. Da súa obra destaca
©1RWDVHWQRĥOLQJtVWLFDVGD
terra de Melide: O pan»,
así como numerosos trabaĥ
llos de contido didáctico e
pedagóxico, colaborando
con diversas editoriais.
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!
rior, que é o mesmo que decir que
tentan cantar á Galicia eterna e
total a través dunha parte dela.

«Esta obra está
dedicada á memoria

BREVE GLOSA ÓS TEXTOS
DA «CANTATA MELIDÁ»

do meu pai, José

I. A obra comeza co Introito. É
unha invitación a unirse no canto
da exaltación da terra e das súas
xentes, que lle dá sentido de
conxunto ós restantes textos.
II. Furelos describe o que o río
é: exemplo de constancia, de
teimosía e símbolo de eternidade
no que Melide se ve.
III. Artesáns é un canto de gabanĥ
]DyVDUWt¿FHVGDSRHVtDVLODQGHLUD
e humilde do traballo de cada día.
IV. Priorada recolle sentimenĥ
tos que inspiran nalgunhas vilas
galegas certos conventos, igrexas
ou mosteiros.
V. Nosa señora do Carme é o canto
á virxe protectora que preside a
vida de Melide desde o alto do
Castelo.
VI. O Bocelo, monte das lendas de
«mouros», dos cabalos salvaxes,
dos miñatos, preside e vixía o
traballo dos melidáns.
VII. Voces nos castros é a homeĥ

Vázquez Marín»
(Fernando V. Arias)
naxe ós estudiosos da «Terra de
Melide»: Otero Pedrayo, Risco,
Bal, Cuevillas, Fraguas… e os
melidáns Antón Taboada Roca e
Amadro Rodríguez Martínez.
VIII. O Cristo da Capela, xoia do
Románico, invita a escoitar unha
coita de amor divino con aire de
cantiga medieval.
IX. Pambre, castelo medieval e
símbolo da forza, do esplendor
dos señores de antano fronte ó
pobo humilde.
X. A obra remata co canto a MeliĦ
de, cerna da bisbarra e de Galicia,
acougo de pregrinos e nome
que o melidán reza máis que di,
enchendo o aire de suxerencias e
lembranzas.Ö

Os patrocinadores

Araceli González Campa e Fernando Argenta, do programa Clásicos Pupulares,
presentaron o CD da Cantata Melidá no Auditorio de Galicia, acto que foi
retransmitido en directo por Radio Nacional de España

Ademáis do Concello de
Melide, houbo outras
institucións e empresas
detrás da realización da
Cantata, a súa estrea e
gravación: Radio Galega,
Radio Nacional de España,
o Auditorio de Galicia, o
Hostal dos Reis Católiĥ
cos, Fonomusic e Weber
Cemarksa.
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grandes proxectos

Concerto dos Solistas Galegos

A

Radio Galega voltou a poñer unha
unidade móvil a disposición da
Sinfónica de Melide, e así xurdiu
este novo CD, gravado na vila de
Melide o 1 de xullo de 2000.
Dentro da labor musical, cultural
e pedagóxica da orquestra hai que

destacar iniciativas como a deste
programa. A teima de formar múĥ
sicos galegos, facendo o traballo
de base no Conservatorio Muniĥ
cipal, vése complementada coa
inclusión no proxecto de solistas
galegos, que moi raramente teñen

ocasión de actuar con outras
orquestras.

RESPALDO INSTITUCIONAL
En palabras de Miguel Pamín, por
HQWRQFHVDOFDOGHĥSUHVLGHQWHGH
Melide, «nunha continua aposĥ
ta polos valores da nosa terra,
desde o ámbito dos solistas ou
dos creadores, este novo disco
da Orquestra do Conservatorio

11
de Melide, en formación cameĥ
rística, liderada polo seu director
Fernando Vázquez Arias, pretenĥ
de crear pouco a pouco o marco
ideal para intérpretes e creadores
galegos.
O Concerto dos Solistas Galegos
é unha realidade nosa e sobre
todo do noso director musical,
Fernando Vázquez Arias, incanĥ
sable na aposta polas posibilidaĥ
des e valía dos nosos artistas.»

Ángel García Lozano

Valeri Moriatov

Rosana Pacín Vázquez Manuela Sánchez Blanco

José Luis Asorey

&RQFHUWR'RV
6ROLVWDV*DOHJRV

O PROGRAMA
No disco e nos concertos ofreĥ
cidos con este programa, incluíĥ
ronse obras dos autores barrocos
Vivaldi, Albinoni e Purcell,
xunto aos compositores
contemporáneos Rakov,
Pedro Iturralde e
Aguiar, ademáis
do «Concerto
para Guitarra e
Orquestra» do
coruñés Enĥ
rique Rodríĥ
guez Iglesias,
exdirector da
Agrupación
Albéniz.Ö

'LUHFWRU
)HUQDQGR9$ULDV

Rosa Vázquez Arias

Saúda

Eulogio Albalat

Narciso Pillo

'LUHFWRU)HUQDQGR9$ULDV
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Música do Cine

«M

úsica do Cine é un novo título do
traballo da Orquestra Sinfónica
de Melide, co cal se interna por
primeira vez na música escrita
para bandas sonoras e musicais.
Unha nova perspectiva estética,
pouco habitual neste tipo de
formacións orquestrais,
que hai que encadrar
dentro da evolución
e madurez dunha
orquestra que non
para de medrar e
sorprendernos sempre
con proxectos e produĥ
cións propios tan heteĥ
roxéneos.
O traductor dos textos ao
galego, Xoaquín Vázquez,
as voces seleccionadas,
os músicos e, moi espeĥ
cialmente, o director da
orquestra, Fernanĥ
do Vázquez
$ULDV¿[HURQ
posible este
novo trabaĥ

«Música do
Cine» supuxo
un espaldarazo
para un grupo
de cantantes
galegos moi
novos

!
«En Cambados
calificaron Música do
Cine como o mellor
espectáculo en 50 anos
de festa do Albariño»
(El Correo Gallego)

llo realizado en Melide, referenĥ
cia única en Galicia e en galego,
orgullo dunha vila, que quere
ofrecer o mellor de si á humaniĥ
dade enteira.»
Son verbas de Ánxeles Vázquez
0HMXWRDOFDOGHVDĥSUHVLGHQWD
do Concello de Melide, para
presentar un grande espectáculo
da orquestra: música sinfónica, os
temas máis populares da música
de cine, coro, solistas e bailaríns
no escenario, completando unha
escea brilante que encadilou a
un enorme público ao longo de
múltiples representación por

13

14

15

AdcgWefdSE[`X`[USVW?W^[VW
Director

Violín

Violoncello

O PROGRAMA
O repertorio ofrecido dentro do
HVSHFWiFXOR0~VLFDGR&LQH¿[R
un percorrido polo máis destaĥ
cado das bandas sonoras. Estiveĥ
ron representados Cole Porter,
Andrew Lloyd Webber, Leonard
Bernstein, Ennio Morricone e os
Beatles entre outros. Os títulos
abarcaron I will always love you,

Summertime, Over the rainbow,
New York, New York, Non choĥ
res por min Arxentina, etc.
Cabe destacar que os textos
foron traducidos ao galego por
;RDTXtQ9i]TXH]RTXH¿[RPiV
cercana ao público a experiencia.

FESTA PARA OS OÍDOS
E PARA OS OLLOS
Ver unha orquestra sinfónica
enriba dun escenario xa é un
espectáculo. Vela acompañada de
varios solistas cantando temas

tan coñecidos fai do concerto un
encontro entrañable coa memoĥ
ria colectiva. Pero se a isto lle
engadimos un escenario de máis
de 300 metros cadrados, con un
grande despliegue de luces, e un
ballet representado as esceas que
se relatan nas cancións, acaba
por converterse nunha verdaĥ
deira festa inolvidable. Esto é o
que pensou o público que tivo a
sorte de disfrutar dos concertos
ofrecidos en distintos pobos e
cidades galegas.

Un espectáculo que foi primicia en Galicia
O espectáculo Música do Cine inclúe as principais bandas
sonoras escritas para a grande pantalla, abordando distintas
épocas, nun programa entretido e variado. Neste espectáculo
inclúese unha grande orquestra sinfónica, que é o fío conĥ
GXFWRUXQFRUSRGHEDOOHWTXHHVFHQL¿FDPHGLDQWHDGDQ]D
algunhas das esceas do cine, e solistas vocais, que lle dan un
certo espectáculo e vistosidade.
É a primeira vez que se aborda en Galicia un espectáculo destas
características con orquestra sinfónica, cantantes, director,
ballet, montaxe, luz e son, todos eles galegos, nunha produción
propia do director Fernando V. Arias.

Os escenarios en que se representou
este espectáculo fixeron gala dun
gran despliegue, co Druida Ballet e
unha iluminación moi cuidada

Fagott

Rosa Vázquez
Angel Rodríguez
Marieta Lorenzo
Moisés Gestal
Diana Medal
Miguel Ríos
Mihai Tanasescu
Lorena Sesto
Iván Novo
Nuria Lestegás
Marcos Balado
Fernando Docampo
Renata Tanallari
Paula Vázquez

Rediana Vlashi
Valeri Moriatov
Mercedes Castro
Luz Vázquez
María Garea
Rosalía Vázquez

Viola

Francisco Seoane
Lucía Lugrís
Alex Montes

Genci Gjata
Verónica Maña
María García
Inés Formoso
Vanesa Castro

toda Galicia, e tamén nun disco
gravado coa axuda dos medios
técnicos da Radio Galega.

Fernando V. Arias

Alfredo Viceiro
Santiago Gayoso
Alejandro Valcárcel David García

Saxo

Contrabaixo

Frauta

Rosana Pacín
Ana Garrote

Clarinete
Jesús López
Victoria Valiño
Miguel Seijas

Guitarra

María Rial
Francisco Marcial
Lucía García

Enrique Rodríguez
Luis Carreira

Trompa

Diana Romero
Nerea Casanova
Simón García

Oboe

Tuba

Luis Tur
Óscar Vázquez
Sonia Bello
Iria Buján
Julia Varela

Trompeta
Luis Asorey
Angel Becerra
Miguel Pazos

Piano y
Teclados
José Vázquez
Javier Grela

Percusión
Marcelino Penas
Lázaro González
Diego Saavedra
Gonzalo Pampín
Carlos Roca

Trombón
José Lodeiro
José Rodeiro
Luis Castro
Gonzalo Parga
11
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D. Fernando V. Arias
Director

Profesores
Concertino
Viola
Viola
Violoncello
Frauta
Clarinete
Trompeta
Trompa
Trombón
Guitarra
Percusión

Rosa Vázquez Arias
Genci Gjata
Veronica Maña
Rediana Vlashi
Francisco Seoane
Jesús López
José Luis Asorey
Luis Tur
José Lodeiro
Enrique Rodríguez
Marcelino Peñas

3YdSVWUW_W`fae

Xerente do Auditorio de Galicia: Silvia Modia.
Enxeñeiro de Son: Pablo Barreiro.
Asesor Linguista: Xaquin Vázquez.
Fotos: Manuel Iglesias
Xabier Cruz
Deseño gráfico: Marco Parra.
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PROMOTORES

!

O público
premiou
con grandes
ovacións os
concertos que
levaron este

A idea orixinal e o desenrolo do espectáculo
é unha creación de Fernando V. Arias

Toda a labor da Orĥ
questra Sinfónica de
Melide ten tras de si o
respaldo do Concello de
Melide, desde a fundación
do Conservatorio, no ano
1993. Pero en cada proxecto
hai apoios puntuais que perĥ
miten levar o espectáculo a un
público máis extenso. No caso
de Música do Cine, hai que
voltar a agradecer á Radio Gaĥ
lega os medios para a gravación
GR&'TXHVH¿[RQR$XGLWRULR
de Galicia. Tamén apoiaron o
proxecto Weber Cemarksa, así
como o Padroado de Cultura, a
Consellería de Cultura da Xunta
de Galicia e Caixa Galicia, que
colaboraron nos concertos.Ö

programa polas
vilas de Galicia

?e[USVW5[`W
1. A PANTASMA DA OPERA
Arranxo: Davin Cullen
4:32
2. COLE PORTER
Arranxo: With Chappell
6:50
3. A BELA E A BESTA
Arranxo: Ian Maclay
3:02
4. HELLO DOLLY
Arranxo: Ian Maclay
1:56
5. NON CHORES POR
MIN ARXENTINA
Lloyd Webber
6:47
6. NEW YORK, NEW YORK
Arranxo: Ian Maclay
3:30
7. THE BEATLES IN CONCERT
Arranxo: Willy Haustuast
5:44

min.
min.
min.
min.
min.
min.

8. WEST SIDE STORY
Arranxo: Jack Mason
10:04 min.
9. MOMENTOS CON MORRICONE
Arranxo: Johan de Mey
8:44 min.
10. THE GREATEST LOVE
OF ALL
Arranxo: Bob Cerulli
5:47 min.
12. I WILL ALWAYS LOVE YOU
Arranxo: Bob Cerulli
4:11 min.
13. SUMMERTIME
Arranxo: Chuck Sayre
4:22 min.
14. OVER THE RAINBOW
Arranxo: Chuck Sayre
5:00 min.

min.

Director: Fernando Vázquez Arias

Edita: PHONOS
Dep. Legal: PO-297-03 · PHO-03297

Concello de Melide
Gravado no Auditorio de Galicia os días 5, 6 y 7 de xulio do 2002. Enxeñeiro de Son: Pablo

Barreiro.

Os que levaron a voz cantante
Para levar adiante este espectáculo, Fernando V. Arias
¿[RXQKDVHOHFFLyQGHFDQWDQWHVFRQFULWHULRVVHPHOODQWHV
a proxectos anteriores. Deste xeito, apostou por xente
nova e galega, que están a abrirse paso no mundo da
música profesional. Contou con cinco sopranos: Rocío
Jiménez, Susana Lorenzo, Rocío Caamaño, Irene Abuín
Janeiro e Jazmín Abuín Janeiro; dous tenores: Alberto
Cuña e Fernando Martí; e o barítono Manuel Iglesias.
Hai que destacar, tamén, o papel do Coro Liceo Marítiĥ
mo de Vilagarcía, coa súa veterana directora titular ao
frente, Margarita Guerra.

grandes proxectos
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A

Antoloxía da Zarzuela

lírica, en tódalas súas vertentes,
ocupa un lugar destacado no
repertorio da Orquestra Sinfóniĥ
ca de Melide. Trátase dun campo
pouco explotado por outras orĥ
questras galegas, pero o público
está encantado de escoitar temas
coñecidos, con voces de calidade
e un acompañamento de luxo.
Os programas baseados en arias,
dúos, coros e música instrumenĥ
tal de zarzuela son unha consĥ
tante ó longo dos anos. Pódese

destacar o proxecto Antoloxía
da Zarzuela, levado por diverĥ
sos escenarios e tamén levado a
CD como Romanzas e Dúos de
Zarzuela, gravación realizada no
Auditorio de Galicia en xullo de
2002.

OS PROTAGONISTAS
Ao tratarse fundamentalmente
de arias e dúos de zarzuela, o
protagonismo no escenario recae
sobre os cantantes solistas. Para

este proxecto Arias apostou pola
soprano ponteareana Teresa Noĥ
voa, que xa colaborara na Canĥ
tata Melidá, e o tenor cántabro
José Antonio Campo. Hai que
reseñar, tamén, a colaboración de
Margarita Guerra como solista de
castañolas nalgunha peza instruĥ
mental. Tamén houbo participaĥ
ción da Coral Liceo Marítimo
GH9LODJDUFtDĪGRQGH0DUJDULWD
*XHUUDpGLUHFWRUDīHD&RUDO
Polifónica de Melide.
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!
A Orquestra Sinfónica
de Melide encandilou
a 3.000 persoas cunha
antoloxía de pezas
españolas
No escenario houbo un grande
despliegue de luz e son, axudando
a realzar un espectáculo musicalĥ
mente moi atractivo.

CONCERTO EN MELIDE
Neste tipo de programas, o papel dos solistas é central; Teresa
Novoa e José Antonio Campo compartiron protagonismo no
escenario co director, Fernando V. Arias

En agosto de 2002 celébrase un
concerto especial no Cantón
de San Roque, coincidindo coa
celebración do 20 aniversario
da Coral Polifónica de Melide.
Este concerto será especialĥ
mente recordado polo éxito
arrollador de público, con máis
de 3.000 persoas «encandiladas»
ĪVHJXQGRSDODEUDVGR[RUQDO(O
&RUUHR*DOOHJRīÖ

Á dereita, cartel anunciador da
Antoloxía da Zarzuela; abaixo, un
momento da gravación no Auditorio
de Galicia
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J. Antonio Campo
Tenor

O programa do concerto
Antoloxía da Zarzuela no
Cantón de San Roque é
moi similar ao gravado
no CD Romanzas e Dúos
de Zarzuela

Fernando V. Arias
Director de Orquestra

Teresa Novoa
Soprano

22
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Un momento
dun concerto,
cos efectos de
iluminación e a
masa coral tra-la
orquestra.

Ensaio coa
coral de
Vilagarcía, con
Arias ó piano,
preparando un
concerto en
Salamanca

Varias esceas
de diferentes
concertos, nos
que se ve a
orquestra, o
coro, os solistas
cantantes
e Margarita
Guerra, logo
dun solo de
castañolas

Gran despregamento no escenario
2[HLWRGHOHYDUHVWHVJUDQGHVHVSHFWiFXORViHVFHDVRQ¿HOUHÀH[R
da forma de traballar de Fernando V. Arias. Como creador e
coordinador de tódolos elementos, na súa man está compaxinar
RWUDEDOORFRDRUTXHVWUDHQJDGLURWUDEDOORGRFRURĪiVYHFHVPiLV
GXQFRURīWHQGRHQFRQWDRWUDEDOORGHTXHQGLUL[HHVWDVPDVDV
corais; tamén están os solistas, vocais ou intrumentais, que teñen
que adaptarse a todo o anterior. A todo isto únese a propia posta
en escea, con equipos de luz e son e decorados. Tamén hai que ter
en conta a acústica das salas de concertos, e máis condo se fan ó ar
libre. Orquestrar todo isto, traballando cada aspecto nos ensaios,
e levalo a bo porto, é unha labor ó alcance de moi poucos.

grandes proxectos
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Catro Décadas
para un Musical

F

ernando V. Arias está a abrir
camiño para un formato de
espectáculos descoñecido en
Galicia. Música en directo, con
gran orquestra sinfónica, cantanĥ
tes solistas, baile no escenario e
unha mezcla de estilos musicais
que achegan ao público cancións
e pezas instrumentais de diversas
épocas, co denominador común
da calidade e a popularidade.

COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL
A montaxe deste espectáculo foi
ideada, producida e dirixida por
Fernando V. Arias, respaldado na
organización polo Conservatorio
0XQLFLSDOĪTXHHOPHVPRGLUL[Hī
e a Asociación Cultural Musical
Melidá. En canto ao patrocinio,
estiveron involucrados o Padroaĥ
do da Cultura do Concello de
Melide, a empresa Weber Cemarĥ

ksa e a Deputación de A Coruña.
7RGRVHOHV¿[HURQSRVLEOHD
materialización desta exhibición
musical.

UN ANO SENSACIONAL
O ano 2002 supuxo para a Orĥ
questra Sinfónica de Melide un
esforzo extraordinario, ofrecendo
varios programas polos escenaĥ
rios galegos e do resto de España
e Portugal.Ö

!
«O ano 2002 pasará á
historia da Orquestra
Sinfónica de Melide e o
seu director»
(El Ideal Gallego)

O escenario converteuse
nunha festa de música,
voz, luz e baile que
fixedron vibrar ao
público que abarrotou
os escenarios aos que
chegou este espectáculo

Música de calidade para tódolos públicos
O proxecto Catro Décadas para un Musical segue
a liña dos espectáculos anteriores da Orquestra
Sinfónica de Melide. A posta en escena inclúe, adeĥ
más da propia orquestra, hasta sete solistas vocais,

un corpo de ballet e un montaxe de iluminación
e son espectacular. Todo isto ideado, producido e
GLUL[LGRSRU)HUQDQGR9$ULDVFXQUHVXOWDGR¿QDO
á vista do público, que abarrotou os auditorios e
prazas onde se actuou.

grandes proxectos
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A Copla, canción popular española

nspirada na música popular e
sinfónica española, a copla é a
canción española por excelencia.
Cantada por artistas dunha senĥ
sibilidade extraordinaria, desde o
mestre Quiroga e Manolo Caracol
ata Carlos Cano, pasando por
parellas sensacionais como Juan

Valderrama e Dolores Abril, vai
acabar seducindo a compositores
de renome internacional: Falla,
Turina, Granados, etc.

UN GRANDE ESPECTÁCULO
O espectáculo da copla é todo un
espectáculo de poderío e cor, que

Non se entende a copla sen
cantantes, pois son os que lle
dan carta de natureza, e no caso
deste espectáculo non podía ser
menos que nos outros montaxes
artellados por Fernando V. Arias,
no que sempre se lle da prioridade
aos músicos galegos

conta con arranxos especiais para
grande orquestra sinfónica, un
decorado de ambiente andaluz,
un corpo de canto e baile, con
solistas vocais, que dan vida ós
textos, e un grupo de bailaríns
que proxectan na escea a dualiĥ
dade ardente e sentimental da
canción popular española.
(VWHFRQFHUWRĥHVSHFWiFXOR
cunha duración aproximada de
dúas horas, estaba guiado por un
narrador, contando aspectos e
características da copla, dándolle
así un carácter didáctico a todo
este evento musical.

O REPERTORIO
2UJtD
J. Turina
0DUtDGHOD2
Valverde / León / Quiroga
6LOHQFLRFDULxRPtR
Quintero / León / Quiroga
7DWXDMH
Valerio / León / Quiroga
'DQ]DGHOWHUURU

O elenco
Acompañaron á Orquestra
Sinfónica de Melide nos esĥ
cenarios os cantantes Rocío
Jiménez, Patricia Gavilán, Alĥ
berto Cunha e Javier Tapia,
con coreografías de Beatriz
Gamborrino e Carlos Robles,
o Taller Escola de Danza, o
Coro da Casa de Andalucía
de A Coruña e Xabier Cruz
como presentador
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A copla é un estilo moi cercano ao grande público, pero esta forma de achegarse
a ela fixo desta música un espectáculo realmente novedoso e chamativo, que
logrou encher dun público moi receptivo os escenarios nos que se representou

M. de Falla
/DQLxDGHODSXHUWDRVFXUD
Quintero / León / Quiroga
/DELHQSDJi
Parello / Mostazo
/DQLxDGHIXHJR
Quintero / León / Quiroga
5RFtR
León / Quiroga
'DQ]DULWXDOGHOIXHJR
M. de Falla
/DVFRVLWDVGHOTXHUHU
Quintero / León / Quiroga
7HQJRPLHGR
León / Solano
(OWRUHDGRU
G. Bizet
0DUtDODSRUWXJXHVD
Carlos Cano
7DQL7DQL
F. Muñoz Acosta / G. Monreal
(ODQLOOR
El Lebrijano
(QWUH6HYLOOD\7ULDQD
M. Pareja Obregón
&iQWDPH
M. del Monte
7HQJRHQPLFDVDXQWDPERU
José G. de Quevedo / M. Moya
(ODGLyV
M. Garrido / M. García Ö

Tocando tódolos paos
Fernando V. Arias busca ir
máis aló do repertorio tradiĥ
cional dunha orquestra sinĥ
fónica, ampliándoo a outros
estilos e sensibilidades.
Deste xeito pódese achegar
a un gran sector de público
que agradece a inxección
de calidade na música en
HVFHQL¿FDFLyQGRVSUR[HFWRV
levados ao escenario.

A posta en escena supuxo un grande
desafío para este proxecto, o que
levou a elaborar unhas coreografías
axeitadas, uns vestiarios que
recolleran a tradición do mundo da
copla e unha iluminación que permitira
destacar as evolucións do corpo de
baile tras os músicos

grandes proxectos
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R

etomando o xénero lírico, a
Orquestra Sinfónica de Melide
volta á zarzuela, para compoñer
este programa. Con dous solistas
ao frente, a Gala Lírica céntrase
no máis destacado da música
HVSDxRODGH¿QDLVGRVpFXOR;,;
e principios do XX. Con música
de autores como Serrano, Barbieĥ
ri, Chapí, Sorozábal ou Moreno
Torroba, levan ao público a
rememorar unhas arias e dúos de
zarzuela inesquecibles, combiĥ
nados con pezas instrumentais,

31

Gala Lírica
!
A Gala Lírica levou á
Orquestra Sinfónica
de Melide por moitos
escenarios, tanto de
Galicia como do resto
de España e Portugal

algún foráneo que, coa súa aporĥ
tación, levan feito desta orquestra
un nidio referente na música
galega, levando co seu prestixio o
nome de Melide por toda Galicia,
España e Portugal. Ö

para completar unha posta en
escea máis sobria que os últimos
proxectos, pero quizáis máis meĥ
tida no espírito da música pura.

EVOLUCIÓN DA ORQUESTRA
A evolución da orquestra, tanto na
técnica como na calidade interĥ
pretativa, vaise plasmando nos suĥ
cesivos programas, acadando nos
últimos anos un nivel cercano ás
orquestas de máis prestixio de Esĥ
paña. A isto hai que engadir unha
longa lista de músicos galegos e

Aproveitouse o concerto ofrecido
en Melide para gravar un disco
en directo co mesmo título do
espectáculo: «Gala Lírica»

A plantilla da
orquestra vaise
consolidando
ano tras ano,
acadando nos
últimos tempos
un nivel de
profesionalidade
que raia ao
máximo nivel
nacional

Os solistas
A soprano de Ponteareas
Teresa Novoa e o tenor
vasco Francisco Heredia
voltan a colaborar nun
proxecto artellado por
Fernando V. Arias, dando
mostras, unha vez máis, da
perfecta simbiose entre as
súas voces e un conxunto
orquestral cada día máis
completo e profesional
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Programa lírico
As obras ofrecidas na Gala
Lírica despuntan entre o máis
recoñecido da lírica española:
/DUHYROWRVDSUHOXGLR
R. Chapí
/DURFDIUtDGHO&DOYDULR
J. Serrano
'RORUHV\5DIDHO
J. Serrano
&KRWLV
F. Chueca

1RSXHGHVHU
P. Sorozábal
/DVKLMDVGH=HEHGHR
R. Chapí
3RUHOKXPRVHVDEH«
A. Vives
/DERGDGH/XLV$ORQVR
G. Jiménez
&DQFLyQK~QJDUD
J. Serrano
3DORPD\/DPSDULOOD
F. A. Barbieri

&DQFLyQGHODSDORPD
F. A. Barbiere
&DEDOOHURGHODOWRSOXPHUR
F. M. Torroba
3DVDFDOOHGHORVFKLVSHURV
F. Alonso
%HOODHQDPRUDGD
Soutullo y Vert
(VHSDxXHOLWREODQFR
F. M. Torroba
(OG~RGHODDIULFDQD
M. F. Caballero

Os patrocinadores
O concerto ofrecido na Praĥ
za do Convento de Melide o
21 de agosto de 2004 estivo
organizado pola Asociación
Cultural Musical Melidá
e polo Conservatorio de
Música, sendo patrocinado
polo Padroado de Cultura do
Concello de Melide, por Weĥ
ber Cemarksa, así como pola
Deputación de A Coruña

Con este
espectáculo,
a aposta de
Fernando V. Arias
polo xénero lírico
e polos artistas
galegos queda,
se cabe, máis
reforzada

interesante no que se

PHO-03296
Dep. Legal:PO-296-03
S.G.A.E

combina a dificultade
interpretativa con
obras de interés para o
gran público»
(Diario de Ferrol)

Da man da
Deputación
Celestino Poza, responsable
de Cultura da Deputación
de A Coruña, presentou,
xunto co director da orĥ
questra, Fernando V. Arias,
a xira de concertos patrociĥ
nados polo ente provincial
que levou este programa aos
auditorios de Santiago, Feĥ
rrol, A Coruña e Betanzos.
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«Un programa moi

Os solistas
As voces seleccionadas
para este proxecto foron
a da soprano malagueña
Cecilia Gallego, formada
en Madrid e Austria, e o
tenor de Barakaldo e proĥ
fesor do Conservatorio de
Málaga, Francisco heredia,
que volta a colaborar coa
orquestra melidá neste
novo programa lírico.
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Desde «El barbero de Sevilla»,
pasando pola «Habanera», de

PORTE PARA A SÚA EXE
C
TE SO
U
C
DES
IÓN
PÚ
BL
ICA

REPERTORIO UNIVERSAL

Carmen, ata o mítico «Brindis» de
«La traviatta», o programa levou
esta música universal polos esceĥ
narios de Galicia. Acompañaron
á orquestra nesta xira as voces
de Cecilia Gallego e Francisco
Heredia.Ö

N
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e dúos dos principais compositoĥ
UHVLWDOLDQRVHIUDQFHVHVGH¿QDLV
do século XIX.

Gallego e Francisco Heredia

MO
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A

Xira 2006 da Orquestra Sinfóĥ
nica de Melide supuxo un paso
máis no crecemento da agrupaĥ
ción melidense coa incursión no
xénero lírico por excelencia: a
ópera. Un programa formado poĥ
las máis famosas oberturas, arias

Contouse para este proxecto
coas magníficas voces de Cecilia
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Gran Concerto de
Fragmentos de Ópera
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Fernando V. Arias e A Orquestra Sinfónica de Melide
Interpretando Oberturas, dúos e arias de ópera
La forza del destino

Una furtiva lágrima

obertura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G. Verdi

Che Gelida manina

(La Bohéme) tenor . . . . . . . . . . . . .G. Puccini

Si, mi chiamano mimi

(La Bohéme) Soprano . . . . . . . . . . .G. Puccini

O soave fanciulla

(La Bohéme) dúo . . . . . . . . . . . . . .G. Puccini

El barbero de Sevilla

(obertura) . . . . . . . . . . . . . . . . . .G. Rossini

Lunga de lei... de´miei bolleti spiritu

(tenor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .G. Verdi

La Traviata

(Nº1 preludio)

. . . . . . . . . . . . . . . .G. Verdi

(tenor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Donizetti

Tu che di gel sei cinta

(Turandot) soprano . . . . . . . . . . . .G. Puccini

La donna e mobile

(Rigoletto) tenor . . . . . . . . . . . . . . . .G. Verdi

Carmen suite Nº1º . . . . . . . . . . . . . . .G. Bizet
Preludio
Aragonaise
Les toreadors

Habanera

(Carmen) soprano . . . . . . . . . . . . . . .G. Bizet

O mio babbino caro
soprano

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .G. Puccini

Director: Fernando V. Arias
www.sinfonicademelide.com

Concello de Melide
Gravado no Auditorio de Galicia o día 20 de xaneiro do 2005. Enxeñeiro de Son:

O Auditorio de Galicia, en Santiago, o
Palacio da Ópera coruñés ou o Teatro
Jofre de Ferrol son exemplos das
salas emblemáticas que a Orquestra
Sinfónica de Melide percorreu ao
longo destes anos

Pablo Barreiro.

grandes proxectos

GRANDE ÉXITO DE PÚBLICO
Cada vez máis, o conxunto orĥ
questral melidense vaise facendo
co público. Nesta xira logrouse

Concerto Vienés
Xira 2007

!
«A Sinfónica de Melide
colapsa a taquilla
do Colón»
(La Voz de Galicia)

un éxito que sitúa a esta formaĥ
ción no máis alto das orquestras
galegas.

OUTRA VEZ A DEPUTACIÓN

Concerto de época
(Oberturas, valses, polkas e marchas)

Por segundo ano consecutivo, a
Deputación de A Coruña respalda
unha xira da orquestra polos prinĥ
cipais teatros e cidades da provinĥ
cia. O Concerto Vienés chegóu, así,

27 de Xaneiro
Teatro Jofre
Ferrol
20:30 h.

F. Suppe

21 de Xaneiro
Universidade Laboral de
Culleredo
20:30 h.

nn Strau
ha

ss

20 de Xaneiro
Auditorio de Galicia
Santiago de Compostela
20:30 h.

Jo

U

n concerto de época, con oberĥ
turas, valses, polkas e marchas da
Viena do século XIX, da época
galante, da música da familia
Strauss.

39

Música de

38

28 de Xaneiro
Teatro Colón
A Coruña
20:30 h.

A labor de Fernando V. Arias vai consolildando
a Orquestra Sinfónica de Melide como un
conxunto día a día máis profesional

Orquestra Sinfónica de Melide
Director: Fernando

V. Arias

TEATRO
COLÓN
A Coruña

www.orquestasinfonicademelide.com

Patrocina:

Teatro
Jofre
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Xira 2007

Concerto
Vienés
Concerto de época
(Oberturas, valses, polkas
e marchas)

O teatro Colón, en Coruña,
recentemente reformado pola
Deputación, promotora desta
Xira, foi testemuña da paixón do
público por esta orquestra

!
A Deputación respalda
regularmente as xiras
da orquestra polas
cidades e vilas da
provincia

O recentemente remozado teatro
Jofre, de Ferrol, foi escenario,
nos últimos anos, de varios
concertos da Orquestra Sinfónica
de Melide; o público ferrolano
foi especialmente receptivo cos
programas ofrecidos, enchendo o
aforo en cada ocasión

Orquestra
Sinfónica
de Melide
Director

Fernando V. Arias
www.orquestasinfonicademelide.com

28 de Xaneiro
Teatro Colón
A Coruña
20:30 h.
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A posta en escena da Orquestra

ao Auditorio de Galicia, en Santiaĥ
go de Compostela, á Universidade
Laboral de Culleredo, ao Teatro
Jofre de Ferrol e ao Teatro Colón,
de A Coruña. Contouse, tamén,
co apoio dos concellos de Melide,
Ferrol, Santiago e Culleredo.

Sinfónica de Melide acadou, xa, un
nivel de profesionalidade á altura das
mellores orquestas nacionais

PROGRAMA

X I R A 2007

Concerto de época
(Oberturas, valses, polkas e marchas)

Orquestra Sinfónica de Melide
Director: Fernando

V. Arias

www.orquestasinfonicademelide.com

Patrocina:

28 de Xaneiro

Teatro Colón  A Coruña 20:30 h.

A publicidade
O respaldo económico da
'HSXWDFLyQ¿[RSRVLEOH
unha grande promoción
desta xira, tanto a través de
anuncios en prensa como co
reparto de invitacións. En
calquera caso, o aforo das
salas de concerto mostrouse
LQVX¿FLHQWHHRS~EOLFR
queda con ganas de oír novos
programas da orquestra.

As obras ofrecidas dentro deste
programa estiveron centradas
no compositor austríaco Johann
Strauss. Puidéronse oír:
&DEDOHUtD/L[HLUD
F. Suppe
5RVDVGR6XU
J. Strauss
0DUFKD3HUVD
J. Strauss
(OMHQD0DJ\DU
J. Strauss
3RHWDHDOGHiQ
F. Suppe
%DUyQ;LWDQR

J. Strauss
9DOGR(PSHUDGRU
J. Strauss
7UHQGR3UDFHU
J. Strauss
7ULVFKĦ7UDVFK3ROND
J. Strauss
20RUFHJR
J. Strauss
0RYHPHQWR3HUSHWXR
J. Strauss
$FFHOHUDFLRQ9DOV
J. Strauss
7URQRVH/yVWUHJRV
J. Strauss
Como non podía ser menos, logo
dos longos aplausos levantados
por un programa tan popular e
tan brillantemente interpretado,
ofrecéronse varias propinas, para
rematar coa inexcusable Marcha
Radetzski, acompañada, tamén,
das inevitables palmas dun públiĥ
co entregado.Ö

grandes proxectos
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Discografía Completa

discografía da Orquestra Sinfóĥ
nica de Melide abrangue estilos
sinfónicos moi variados, con
especial atención á lírica. Dentro
do vasto repertorio levado aos
escenarios durante os últimos
anos, hai obras que destacan
polo éxito entre o gran público,
así como outras que teñen unha
relevancia dentro do repertorio

O Auditorio de
Galicia ofrece
un marco

!
Os repertorio da
Sinfónica de Melide
permite a confección de
programas moi variados

inmellorable pola
súa cualidade

sinfónico. Logo de gravar varios
discos, correspondentes a outros
tantos grandes proxectos, no ano
2002 rexístranse dous discos con
obras do programa de concertos
da orquestra.

acústica, ó que
hai que engadir a
solvencia técnica
dos equipos de
gravación da
Radio Galega

AMPLO REPERTORIO
Obras de grandes autores, como
Gershwin ou Cole Porter, en
versión instrumental. «Rocky»,
«Star Wars» e outros clásicos do
cine. Música lixeira en arreglos
sinfónicos, como «New York,
New York» ou «Summertime».
Musicais como «Xesús Cristo
6XSHUĥ6WDUªRX©:HVWVLGHVWRU\ª
O repertorio que abranguen
estes dous discos contén as pezas
preferidas do público.Ö

Fernando V. Arias e A Orquestra Sinfónica de Melide
Interpretando temas instrumentais

Interpretando temas instrumentais
1.
2.
3.

Gravando no Auditorio de Galicia
A maior parte das gravacións da Orquestra Sinfóĥ
nica de Melide tiveron como escenario privilexiaĥ
do o Auditorio de Galicia en Santiago, e como
equipo técnico o da Radio Galega.

4.
5.
6.
7.

CAPITAN COOK
J. Nieto
5:03 min.
COLE PORTER
Arranxo: With Chappell
6:50 min.
A BELA E A BESTA
Arranxo: Ian Maclay
3:02 min.
HELLO DOLLY
Arranxo: Ian Maclay
1:56 min.
NEW YORK, NEW YORK
Arranxo: Ian Maclay
3:30 min.
THE BEATLES IN CONCERT
Arranxo: Willy Haustuast
5:44 min.
TEMA DE ROCKY
Arranxo: Bill Conti
3:18 min.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

THE GREATEST LOVE OF ALL
Arranxo: Bob Cerulli
5:47 min.
I WILL ALWAYS LOVE YOU
Arranxo: Bob Cerulli
4:11 min.
SUMMERTIME
Arranxo: Chuck Sayre
4:22 min.
MOONLIGHT SERENADE
Arranxo: Bob Cerulli
3:55 min.
OVER THE RAINBOW
Arranxo: Chuck Sayre
5:00 min.
TEQUILA
Arranxo: Charles Sayre
1:18 min.

Pablo Barreiro, xefe de produción
propia da Radio Galega, é, sen
dúbida, o técnico de son máis
importante de Galicia; está detrás de
tódalas gravacións da orquestra

Director: Fernando V. Arias
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RAPSODIA IN BLUE · RAPSODIA SINFÓNICA
JESUS CHRIST SUPERSTAR · WEST SIDE STORY · STAR WARS
O Auditorio de Galicia, en Santiago,
serveu de marco para moitas das
gravacións da orquestra; outras
veces fixéronse gravacións noutros

O repertorio gravado

auditorios e en concertos en vivo

nestes discos supón,

Orquestra Sinfónica de Melide

respecto aos discos
anteriores, unha
aposta pola música

Orquestra Sinfónica de Melide

sinfónica

Director Fernando V. Arias

Violín

Violoncello

Rosa Vázquez
Angel Rodríguez
Marieta Lorenzo
Moisés Gestal
Diana Medal
Miguel Ríos
Mihai Tanasescu
Lorena Sesto
Iván Novo
Nuria Lestegás
Marcos Balado
Fernando Docampo
Renata Tanallari
Paula Vázquez

Rediana Vlashi
Valeri Moriatov
Mercedes Castro
Luz Vázquez
María Garea
Rosalía Vázquez

Viola

Francisco Seoane
Lucía Lugrís
Alex Montes

Genci Gjata
Verónica Maña
María García
Inés Formoso
Vanesa Castro

Fagott

Tuba

Alfredo Viceiro
Santiago Gayoso
Alejandro Valcárcel David García

Saxo
María Rial
Francisco Marcial
Lucía García

Contrabaixo

Trompa

Diana Romero
Nerea Casanova
Simón García

Luis Tur
Óscar Vázquez
Sonia Bello
Iria Buján
Julia Varela

Frauta

Trompeta

Oboe

Luis Asorey
Angel Becerra
Miguel Pazos

Rosana Pacín
Ana Garrote

Trombón

Clarinete

José Lodeiro
José Rodeiro
Luis Castro
Gonzalo Parga

Jesús López
Victoria Valiño
Miguel Seijas
7

Piano y
Teclados
José Vázquez
Javier Grela

Percusión
Marcelino Penas
Lázaro González
Diego Saavedra
Gonzalo Pampín
Carlos Roca

17. 53 m

2. RAPSODIA SINFÓNICA
10.23 m
J. TURINA
Solista: José Vázquez García-Serrano

Guitarra
Enrique Rodríguez
Luis Carreira

1. RAPSODIA IN BLUE
G. GERSHWIN
Solista: Javier Grela

Os pianistas
Para a gravación deste disco
contouse coa colaboración
de dous pianistas coruñeĥ
ses: Javier Vázquez Grela,
especialista en acompañaĥ
mento de Lied e Canción de
Concerto, e José A. Vázquez
*DUFtDĥ6HUUDQRSHGDJRJRH
arreglista; ambos profesores
do Conservatorio Superior
de Música de A Coruña

3. JESUS CHRIST SUPERSTAR
(SYMPHONIC SUITE)
Arranxo: Steven Margoshes

4. WEST SIDE STORY
L. BERNSTEIN
5. STAR WARS
JOHN WILLIAMS

10.04 m
5.41 m

21.22 m

Director: Fernando Vázquez Arias

Edita: PHONOS · Rúa Gradín, 25
36680 A ESTRADA (Pontevedra)
Tfnos: 986 575 159 · Mobil: 639 833 333
e-mail: phonos@phonos-estudio.com
Dep. Legal: PO-297-03 · PHO-03297

Concello de Melide
Gravado no Auditorio de Galicia no mes de xulio do 2001 e do 2002. Enxeñeiro de Son: Pablo

Barreiro.

grandes proxectos
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Gallaecia, Musical Galego

musical Gallaecia é unha idea
do compositor e director da
Orquestra Sinfónica de Melide
Fernando V. Arias que xurde a
¿QDLVGRDQR

UNIÓN DE ESTILOS
Por primeira vez na historia
de Galiza únense as distintas
vertentes musicais para dar

!
Música sinfónica, folk,
popular e melódica
xuntas nun musical
galego feito por galegos

forma a un musical galego que
reúne a tódalas estéticas e estilos
practicados no noso país: a múĥ
sica sinfónica, o folk, a música
popular e a música melódica.
Todos os fragmentos musicais
están arranxados ou compostos
para orquestra sinfónica, que
serve de fío conductor a todo o
espectáculo.O programa compléĥ

As voces solistas do Musical Gallaecia correron a cargo da
soprano Susana de Lorenzo e o tenor Alberto Cunha

Todas as vertentes musicais galegas
unidas por primeira vez
Director Musical: Fernando V. Arias

Os arranxos sinfónicos forman o fío
51

50

conductor que une todos os xéneros

tase con imaxes de vídeo proxecĥ
tadas en grandes pantallas no
escenario e ballet.
Os arranxos das obras que permiĥ
tiron conxuntar os diversos grupos

presentes neste musical

e solistas coa orquestra sinfónica
foron realizados por Prudencio
Romo, Xosé V. García Serrano,
Alberto Lago, Enrique Rodríguez
e Fernando V. Arias.Ö

Programa do musical

Música Sinfónica
Rapsodia en azul e branco
Suite de muiñeiras
Suite de valses galegos

Grupo folk
Ferida
Soidade
Ven

Cantareiras
Estou cantando
Agarrado de anxeriz
Xota de zobra

Música melódica
Negra sombra
Anduriña
O tren
Teño saudade
San Antón
Lela
Alecrin
Pomba dourada
Un canto a Galicia
Airiños aires
A Miña terra galega
Porto de Compostela

Participantes
A música popular correu a
cargo do grupo folk Liorna
e das cantareiras e grupo
de baile da Agrupación
Folclórica Trompos ós Pes.
As coreografías correron
a cargo de Andrés e Berna
Carballeira. A música
melódica veu da man da
soprano Susana de Lorenzo
e do tenor Alberto Cunha.

52
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Grandes Coros de Ópera

D

ende fai varios anos, Fernando
V. Arias tiña en mente facer unha
gran aposta de colaboración cos
dous coros máis relevantes do
panorama musical galego: a Coral
Polifónica o «Eco», de A Coruĥ
ña, e a Coral Liceu Casino de
Vilagarcía. O patrocinio da Deĥ
putación de A Coruña puxo en
marcha este ciclo de concertos,

que levarían un programa moi
atractivo por diversos escenarios
da provincia.

FUSIÓN SINFÓNICO-CORAL
Fernando V. Arias iniciou a súa
carreira como director, preciĥ
samente, na coral o «Eco». Esta
coral ten unha longa traxectoria,
de máis de 127 anos ininterrumpiĥ

Un momento da actuación no
ferrolano Teatro Jofre
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Un momento da actuación na
Universidade Laboral de Culleredo

!
A coruñesa Coral
Polifónica o «Eco»,
actualmente dirixida
polo mestre Fernando
V. Arias, foi fundada
en 1881 por Pascual
Veiga; o Coro Liceu
Casino de Vilagarcía foi
fundado no centenario
da primeira, en 1981
dos, na que adicou moitos esforĥ
zos aos coros de ópera e zarzuela.
Fundado no ano 1981, o Coro
Liceu Casino de Vilagarcía, lideĥ
UDGRVSRORPDWULPRQLR2UFDMRĥ
Guerra, foron quen de chegar
polo camiño máis curto ao punto
máis alto.Ö

grandes proxectos
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C

Antoloxía da Zarzuela
Xira 2010

on esta Antoloxía da Zarzuela,
Fernando V. Arias volve a acheĥ
garse a un xénero moi popular
entre o público das bandas de
música.Un ciclo patrocinado
pola Deputación da Coruña que
enchería o teatro Colón da Coruĥ
ña, a igrexa parroquial de Muros,
a casa da cultura de Corcubión e
RHGL¿FLRPXOWLXVRVGH&XOOHUHĥ

!
O xénero chico foi quen de
encher salas de concerto
e prazas por toda a
xeografía de Galicia

do. O programa consiste nunha
selección de fragmentos extraíĥ
dos de distintas obras destacadas
no eido do teatro lírico español.

CON CORO E SOLISTAS
Para estes ciclos de concertos,
o director volve a contar coa soĥ
prano Susana de Lorenzo, nesta
ocasión secundada polo barítono
Miguel Rivas. A parte coral volve
a correr a cargo da Coral Polifóĥ
nica o «Eco» da Coruña.Ö

57
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Antoloxía da Zarzuela
Gran Concerto en Sanxenxo,
Palas de Rei e Riveira

Orquestra Sinfónica de Melide
tivo un oco dentro da prograĥ
mación do Xacobeo 2010. O
espectáculo elixido foi unha
Antoloxía da Zarzuela, que se
ofreceu en tres grandes espaĥ
zos abertos de tres fermosas

vilas galegas: Sanxenxo, Palas
de Reis e Riveira. A montaxe
contou cun grande despregue
técnico en forma de equipos de
son, iluminación e proxección
de imaxes nos escenarios ao ar
libre. Acaompañaron á orquestra

a Coral Polifónica O «Eco» de A
Coruña, e os cantantes Susana de
Lorenzo e Miguel Rivas. O éxito
foi tal que os espazos habilitados
nas prazas públicas non foron
dabondo para acoller toda a
DÀXHQFLDGHS~EOLFRÖ
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A montaxe
técnica de cada
espectáculo
conta cos
últimos avances
tecnolóxicos en
son, iluminación
e proxección
durante os
concertos

62
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Gala Americana

nha vez máis, Fernando Vázquez
Arias e a Orquestra Sinfónica de
Melide materializa un proxecto
innovador, coa participación
dos solistas Susana de Lorenzo e
Alberto Cunha, o Coro «El Eco»

Un concerto no que artistas galegos
IXVLRQDQDP~VLFDGHJyVSHOĦVLQIyQLFRĦURFN

65
e a colaboración especial do gruĥ
SRSRSĥURFN7KH&HUQH1HVWD
«Gala Americana» fusiónanse
ditintos estilos musicais: música
sinfónica, coral, popular ameĥ
ricana, góspel, bandas sonoras,

Na segunda metade do concerto, o
Grupo Rock «The Cerne» sube ao
escenario para abordar arranxos de
Pink Floid, Gary Moore ou os Rolling
Stones, entre outros

Os solistas
Susana de Lorenzo e Alĥ
berto Cunha, colaboradoĥ
res habituais da Orquestra
Sinfónica de Melide, voltan
a poñer voz ao servicio dun
espectáculo impresionante

66
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Grupo rock «The Cerne»
The Cerne créase no ano 2006 coa
intención de interpretar música dos
FOiVLFRVGRSRSĥURFN)RUPDGRSRU
varios amigos músicos que pertenceron
a distintos grupos en Carballo, deciden
reunirse para dar vida a un novo proxecto
para facer versión de música dos 70/80 e taĥ
mén tocar música propia. Actualmente está
IRUPDGRSRU%HOpQĪYR]ī5REHUWRĪJXLWDUUDH
YR]ī-RDTXtQĪEDWHUtDī)UDQĪEDL[RHYR]ī0Dĥ
QRORĪWHFODGRVīH*XLOOHUPRĪJXLWDUUDHYR]ī
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rock, etc. Complétase o especĥ
táculo cunha montaxe de luz,
son e proxeccións audiovisuais.
Hai que destacar os arranxos
feitos para a ocasión por Enrique
Rodríguez e o propio Vázquez
Arias. O ciclo de concertos está
patrocinado pola Deputación de
A Coruña.Ö

Enrique Rodríguez
Iglesias, arranxos
Os arranxos da música
rock para orquestra sinfóĥ
nica correron a cargo do
compositor e arreglista Enĥ
rique Rodríguez Iglesias.

Gran éxito de público
en todos os concertos
Os teatros rexistraron un
cheo total nas distintas
cidades nas que se opfreceu
a Gala Americana. As colas
no coruñés Teatro Colón
GDEDQDYROWDDRHGL¿FLR
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A primeira metade do concerto é unha homenaxe aos
clásicos musicais americanos cunha coreografía e
deseño de vestiario que nos introduce no ambiente dos
espectáculos de Broadway

grandes proxectos
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Concertos de Nadal

C

73
A Igrexa Parroquial foi escenario,
nos últimos anos, dos Concertos de
Nadal; a especial acúastica do templo
permitiu disfrutar da riqueza de

ada ano, por estas datas, a
Orquestra Sinfónica de Melide
ofrece aos melidáns o xa tradiĥ
cional «Concerto de Nadal». Con
programas coloristas e variados,
cada ano trata de achegar ao seu
auditorio unha música propia
deste tipo de concertos: música
sinfónica, lírica e mesmo estreas
de abras de autores galegos conĥ

!
«O público é cada vez
máis entendido e sabe
recoñecer a dificultade
de interpretación
destes programas»
(Fernando V. Arias)

temporáneos. E valses, por suposĥ
to. De Strauss e doutros músicos
vieneses.

E DE REMATE…
A MARCHA RADETZSKY
Os Concertos de Nadal comparĥ
ten a festividade propia destas
datas. A pesares do frío, son días
de festa e celebracións familiares.

Esto tradúcese no carácter das
obras e na actitude de orquestra,
solistas e director, que se achegan
ao público cun talante especialĥ
mente comunicativo.
Como non pode ser menos neste
tipo de concertos, remataron coa
Marcha Radetzsky, de Johann
Strauss, coa inestimable particiĥ
pación do público… ás palmas.

matices da orquestra, coas limitacións
propias deste tipo de edificios
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A estampa da
orquestra fronte
ó altar da Igrexa
Parroquial e o
público melidá
enchendo os
bancos é unha
imaxe xa clásica
en Melide nestas
datas

Repertorio para tódolos públicos
e estreas de obras de autores galegos
Aparte de música propia dun concerto de Nadal, a Orquestra Sinfóĥ
nica de Melide estreou obras de autores galegos, como os «Aspectos
Sinfónicos» de Enrique Rodríguez.
Varias estreas correspondéronse con obras do director da orquestra,
Fernando V. Arias: «Suite de valses galegos», «Suite de muiñeiras» ou a
«Sinfonía Romántica»

grandes proxectos
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«E

Á conquista de Madrid

GL¿FDQGRªpXQKD21*FXQ
proxecto: xerar recursos para
o fogar «La Aurora», das Irmás
da Caridade de San Vicente de
Paúl, para nenos abandonados en
Lima, Perú. Detrás deste proxecĥ
to está a Fundación Carlos III.
O Concello de Melide participa
activamente neste empeño, a
través da súa orquestra sinfónica
cun concerto que tivo lugar nas
instalacións do colexio «Nuestra
Señora de las Maravillas».
O programa estivo composto por
dúas partes ben diferenciadas:
unha primeira parte con fragĥ

O primeiro
concerto en
Madrid tivo
como escenario
o Teatro do
Colexio «Nuestra
Señora de las
Maravillas»
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mentos de musical, e a segunda,
formada por fragmentos de
zarzuela.

NOITE LÍRICA
Para este concerto de presentaĥ
ción da orquestra na capital de
España, contouse con solistas de
luxo, colaboradores habituais do
conxunto melidense: os tenores
José Antonio Campo, Francisco
Heredia e Alberto Cunha, e as
sopranos Teresa Novoa e Susana
Lorenzo.
O grandísimo éxito deste conĥ
certo abreu as portas a novas

!
«Co público posto en
pe nunha ovación de
máis de dez minutos
obsequiou o Auditorio
Nacional á Orquestra
Sinfónica de Melide»
(El Correo Gallego)

actuacións en Madrid, que se
concretarían en dos concertos
no Auditorio Nacional nos dous
anos seguintes.

A CONSAGRACIÓN
NO TEMPLO MUSICAL CAPITAL
O primeiro concerto no Auĥ
ditorio Nacional ofreceu un
programa con música de autores
españois, incluindo a Pequena
Czarda, de Pedro Iturralde, que
contou coa participación do
saxofonista Narciso Pillo. Tamén
destacou, pola acollida do públiĥ
co, «Las bodas de Luis Alonso»,
coa brillante actuación de Margaĥ
rita Guerra nas castañolas.
Pero quizais o máis apreciado por
unha sala casi chea foi a estrea
dos «Valses Galegos», obra orixiĥ
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O primeiro concerto da orquestra
no Auditorio Nacional supuxo un
espaldarazo fronte a un público
moi esixente e entendido (na
imaxe, un momento do ensaio

nal de Fernando V. Arias. Obtivo
unha ovación de máis de cinco
minutos, sendo o broche a unha
tarde para recordar.

SEGUNDO ASALTO
No segundo concerto, outra vez
na Sala Sinfónica do auditorio caĥ
pitalino, a orquestra contou coa
colaboración do Coro da Uniĥ
versidade de Alcalá de Henares,
dirixido por Amaro González de
Mesa, e o Coro do colexio «Nuesĥ
tra Señora de las Maravillas»,
dirixido polos músicos arxentiĥ
nos Mª Cristina Collar Suriani e
Eduardo Calcagno Fiore.

PROGRAMA
O concerto tivo dúas partes
diferenciadas. Na primeira,
estreáronse dúas obras de autores
galegos: o poema sinfónico Plateĥ
rías, de Santos Bartolomé, e Terra
de Melide, de Fernando V. Arias.
Do director da orquestra interĥ
pretáronse, ademáis, outras dúas
pezas, como foron «O aviador» e
a «Suite de Muiñeiras». Pechou
esta primeira parte do concerto
«La Boda de Luis Alonso», que
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voltou a contar nas castañolas
con Margarita Guerra.
A segunda parte estivo enfocada
aos coros de ópera, con obras de
Verdi, Wagner e Bizet.

POR UNHA BOA CAUSA
2XWUDYH]D21*©(GL¿FDQĥ
GRĥ&RPXQLGDGHGH1D]DUHWKª
estivo detrás deste montaxe. Nesĥ
ta ocasión para recaudar fondos
para un centro educativo e casa
de acollida en Guinea Ecuatorial.
O público abarrotou a sala, o que
supuxo un éxito para a orquestra e,
por extensión, para o proxecto beĥ
Qp¿FRyTXHSUHVWRXD[XGDÖ

!
«A Orquestra
Sinfónica de Melide
triunfa no Auditorio
Nacional»
(El Correo Gallego)

O Auditorio Nacional é un dos
mellores foros onde ofrecer
concertos: por capacidade,
por acústica, por contar cun
público entendido e mesmo
por significación; esto fai máis
importante, se cabe, o éxito
obtido nas actuacións que a
Orquestra Sinfónica de Melide
ofreceu neste recinto
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grandes proxectos

Festival Internacional de
Voces no Camiño de Santiago

O

Festival Internacional de Voces
no Camiño de Santiago xorde
dun encargo do Concello de Meĥ
lide ao director musical Fernando
V. Arias co obxectivo de potenĥ
ciar, dinamizar e divulgar todo o
que teña que ver co Camiño de
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!
«Este festival é un dos mellores de Galicia pola
súa excelente organización, a calidade dos

Santiago, neste caso concreto coa
música. Tanto a nosa lírica como
os nosos cancioneiros medievais
non se poderían explicar sen ter
en conta este itinerario patriĥ
monio da humanidade, polo cal
transitaron innovadoras estéticas

que determinaron as manifestaĥ
cións das artes en todas as vilas e
pobos do camiño.

Á BUSCA DE NOVAS VOCES
O Concello de Melide crea este
festival co ánimo de servir de

A posta en escea non se limitou
á música, senon que houbo un
impacto visual moi forte

Organización
A dirección do festival, como a de tódolos espectáculos montados
pola orquestra, correu a cargo do seu director, Fernando V. Arias. Os
organizadores foron o Conservatorio Municipal de Melide e a Asoĥ
ciación Cultural Musical Melidá, co respaldo do Concello de Melide,
Weber Cemarksa e a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.

participantes e o acompañamento dunha gran
orquestra sinfónica»
(El Ideal Gallego)
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O escenario vibrou cos dezaseis finalistas
nas catro categorías e a orquestra deulle
ao espectáculo un nivel descoñecido
neste tipo de eventos

plataforma de lanzamento de
novos intérpretes que desexen
desenvolver a súa actividade arĥ
tística no mundo da canción nos

seus distintos apartados: lírica,
española, moderna e de musicais.
$¿QDOWLYROXJDUQRSDYLOOyQGH
exposicións, en Melide, cun cheo

a rebosar. A competencia entre os
FDQWDQWHVQRQ¿[RVHQRQLQYRĥ
lucrarse máis a un público que
disfrutou dun espectáculo único.

A final deste concurso recolleuse
nunha gravación en DVD no que se
pode apreciar a altísima calidade
dos participantes.Ö

Os gañadores
Á dereita vemos aos gañadoĥ
res nas catro categorías. De
esquerda a dereita: José Luis
Fernández, Patricia Gavilán,
Sara Matarranz e Miguel
Strada. Os gañadores foron
galegos, menos a malagueña
Patricia Gavilán. Presenĥ
táronse ao concurso máis
de trescentos candidatos de
españois e estranxeiros.
Os membros do xurado, Nonito Pereira, Teresa Novoa e
Pichi Varela, xunto ao presentador Xabier Cruz
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grandes proxectos

Apoiando a Down Compostela

A

Orquestra Sinfónica de Melide
decidiu apoiar á Asociación para
a Síndrome de Down ofrecendo
XQVFRQFHUWRVEHQp¿FRVHQ6DQĥ
tiago de Compostela.

ESTREA DO CONCERTO
PARA PIANO E ORQUESTRA
Nun dos concertos prodúcese a
estrea absolluta do concerto para

piano e orquestra de Fernando
V. Arias, con Javier Vázquez
Grela ao piano. Completan o
programa a Sinfonía Romántica,
do mesmo autor, e as danzas
Noruegas, de Grieg.
No segundo concerto cóntase
coa participación da Coral Liceo
Casino de Vilagarcía, dirixida por
Margarita Guerra.Ö
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grandes proxectos

Concerto Extraordinario para a
«Orden del Camino de Santiago»

N

os anos 2002 e 2007, a Orquestra
Sinfónica de Melide ofreceu dous
concertos no Hostal dos Reis
Católicos, invitada pola «Orden
del Camino de Santiago». No
segundo dos concertos, aproveiĥ
touse a actuación para gravar un
DVD que puidera difundir a un
público máis extenso o traballo
da orquestra.Ö
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grandes proxectos
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Galicia nos Sentidos 2004

Consellería de Cultura, Promoĥ
ción Social e Turismo da Xunta
de Galicia organizou o ciclo «Gaĥ
licia nos Sentidos». A Orquestra
Sinfónica de Melide participou
en dous concertos, na Concaĥ
tedral de San Xulián de Ferrol
e na Igrexa de San Francisco de
Pontevedra.
En ambos casos o repertorio
foi un «Concerto Barroco», con
obras de Torelli, Pachelbel, Vivalĥ
di, Telemann e Albinoni. Actuaĥ
ron como solistas Lucía Lugrís,
Alejandro Montes, Olga Aleklaĥ
ndrouskaya, Rosa Vázquez Arias,
Rosana Pacín e José Abal.Ö
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grandes proxectos
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Xunta de Galicia fomenta a difuĥ
sión cultural polas cidades e pobos
de Galicia. A Orquestra Sinfónica
de Melide tivo cabida en diversos
ciclos organizados, converténdose
nos últimos anos nun referente
dentro do campo sinfónico.

A QUINTA DO «XORDO»
Ao fío do carácter destes conĥ
certos, o repertorio da sinfónica
vaise adaptando aos auditorios e
ás espectativas que levanta. É por
iso que aproveitou esta ocasión
para introducir a quinta sinfonía
de Beethoven, ademáis doutras
obras xa clásicas do conxunto meĥ
lidense. Tamén se interpretaron
varias obras de Fernando V. Arias,
como a «Suite de Muiñeiras» e a
«Suite de Valses Galegos».Ö

Cultura en Concerto
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CONTACTO
teléfono: 609 787 727
cantatamelida@yahoo.es

