
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Música Galega de Nova creación” 

BMSC & Asociación Galega de Compositores 
 

Casiano Mouriño Maquieira, director  

11 de novembro de 2018 

12:00 h Teatro Principal 

LEMBRANZAS 
Homenaxe aos xubilados da Banda 

Casiano Mouriño, director 

12:00 h - Teatro Principal 

DE BERNSTEIN E OS PRACERES DA MÚSICA 
Centenario do nacemento de L. Bernstein 

Isabel María Rubio, directora convidada 

12:00 h - Teatro Principal 
 

DOMINGO 
18 

NOVEMBRO 

DOMINGO 
25 

NOVEMBRO 

DOMINGO 
02 

DECEMBRO 

XOIA ENTRE A MÚSICA E A VIDA 
Andrea Gasperin, director convidado 

12:00 h - Teatro Principal 



 

 

Director: Casiano Mouriño Maquieira 
 
Frautín: Judith Rey Iglesias 
Frauta: David Martínez Lombardía  
Óboe/Corno Inglés: Lidia Iglesias Vaamonde 
Requinto: Simón Couceiro Riveira 
Clarinetes:  Javier Pazos Pintor, Braulio 
Manuel Cao Ledo, José Manuel Puyana 
Gómez, Miguel Aguilar Alfonso, José Manuel 
Cespón Rodríguez, Nicolás Otero Conde, 
Raquel Bugallo Senra, Marina Abuín Salgado, 
Rafael Torres Míguez 
Clarinete Baixo: Martín Baleirón Frieiro 
Saxofón  Alto:  Rocío Hermida Santiago e 
Álvaro Iglesias Vila 
Saxofón Tenor: Santiago Vidal Dourado 
Saxofón Barítono:  Diego García Morales 
Trompas: Samuel Pérez Llobell, Javier 
González Borrajo, David Fernández 
Trompetas:  Jesús Iglesias Álvarez e Alberto 
Xesús Busto Castaño 
Trompeta/Fliscorno: Juan Lois Diéguez 
Trombóns:  Daniel Portas González, Juan 
Fernández Guzmán e Carlos Cabaleiro 
Bombardinos:  José Javier Ces Calvo e 
Vicente Martín Arastey 
Tubas:  José Luís Vázquez Vidal e X. Carlos 
Seráns Olveira 
Timbais: Ramón Castro Ferro 
Percusión: Jorge Berdullas Del Río e 
Daniel Riveiro Hermo 

A Banda Municipal de Santiago de Compostela 
é  unha  das  máis  antigas  de  Galicia,  xa  que 
naceu en 1848 e perdura nos nosos días.  
Como centro de formación de instrumentistas, 
a ela acudiron durante moitos anos os nenos 
acollidos na Casa Hospicio, paliando  en parte 
as  restricións  educativas  no  ámbito  musical 
que  sufría  a  poboación  infantil  máis 
desfavorecida  e  que  en moitos  casos  supuxo 
un  medio  de  vida  para  moitos  deles.
Durante os primeiros anos é unha agrupación 
de  afeccionados,  ata que  en  1876 o Concello 
decide  facerse  cargo  dela  e  comeza  a 
profesionalizarse.  Nesa  época  redáctase  un 
regulamento para o seu funcionamento. Unha 
das súas actividades máis importantes eran os 
concertos,  denominados  paseos,  na  Alameda 
ou na Rúa do Vilar, o que supón o traslado da 
música  dos  seráns  privados  a  un  ámbito 
público  onde  poden  gozar  del  cidadáns  de 
todos os estamentos sociais. Actúa tamén nas  
festas e nas procesións de Semana Santa.              
 
Na  actualidade  realiza  os  seus  concertos  no 
Teatro Principal, Auditorio de Galicia, Praza da 
Quintana,  Praza  das  Praterías,  Alameda  e 
outros  lugares  e  barrios  da  cidade  na 
temporada  de  verán.  Conta  con  36 
compoñentes  e  a  súa  actividade  baséase 
fundamentalmente  nos  concertos  dominicais 
ao longo de todo o ano, concertos de verán os 
xoves  e  domingos,  concertos  didácticos  en 
período  lectivo  nos  que  participan  centos  de 
escolares  de  Santiago  e  da  bisbarra, 
intercambios e actos culturais e protocolarios.

PROGRAMA 

I 
Carlos RODRÍGUEZ  

 BAGAXES, Pasodobre (2013) 
 

Paulino PEREIRO (1957) 
* VARIACIÓNS SOBRE UN CORAL GALEGO, Op. 220 (2012) 

 
Miguel BROTÓNS (1965) 

 METÁFORAS, Preludio para Banda (2003) 
 

II 
Sergio RODRÍGUEZ (2000) 

 CAPRICCIO GALAICO (2016) 
 

J.  PÉREZ BERNÁ (1971) 
AS LÚAS, (2015) 

I.- A Lúa no camposanto de Dexo 
II.- A Lúa e o lobishome de Meirás 

III.- A Lúa no mar de Sada 
 

X. COMESANHA (1968) 
 BREOGÁN DE BRIGANTIA (2014) 

                             *Estrea 
Variacións sobre un coral galego, Op. 220 para banda, cunha duración de pouco máis de 8 minutos, foron 
escritas en Ferrol do 7 de  decembro de 2011 ao 3 de xaneiro de 2012. Toman como punto de partida  un sinxelo 
tema popular en modo menor. Interprétanse neste concerto  por primeira vez.   
Metáforas (2003) según o autor é unha homenaxe sonora á Banda Sinfónica, agrupación instrumental que 
durante máis dun século ven sendo o centro de formación persoal e musical das distintas xeracións de músicos 
deste país. A obra, composta en forma de preludio sinfónico, está inspirada partindo dunha perspectiva temática 
bifronte. Por unha parte a traxectoria musical da banda sinfónica ó longo do século XX e por outra as vivenzas do 
compositor coa formación instrumental”. 
Capriccio Galaico (2016) é unha obra orixinal para banda estruturada en tres movementos: Introdución e 
Alborada, Canto de berce e Muiñeira. Está inspirada no Capriccio Espagnol de Rimski-Korsakov e todos os seus 
temas, aínda que de carácter popular, son orixinais do autor e foron tratados de maneira sinfónica coa intención 
de ensalzar a música popular galega en todos os seus aspectos. 
As Lúas (2015) cando o manto da a Lúa cubre o centro do camposanto de Dexo, as trompetas celestiais  
convocan as ánimas que deambulan incesantemente en torno ao templo suplicando a súa absolución.  O estraño 
señor de Meirás mira con devezo a Lúa chea e a besta que vive agochada no seu interior posúeo completamente e 
así, transmutado en lobishome, desfruta da súa furia ao destruír todo o que atopa. A Lúa foxe e o seu luar xoga 
coas ondas do mar de Sada. Entre os dous castelos discorre un veleiro que rompe as prateadas augas e a serea que 
contempla os esplendores da noite, mergúllase nas profundidades mariñas ao ocultarse a Lúa. 
Breogán de Brigantia, seguindo a tradición Celta, Brigantia é unha cidade construída polo Rey Breogán, cunha 
alta  torre desde a cal se podía divisar as costas de Irlanda a máis de 800 Km.  Co trascurrir do tempo crese que a 
cidade mítica de Brigantia pódese asociar coa cidade romana Brigantium, que estaría situada na actual cidade da 
Coruña e a mítica Torre de Breogán sería a actual Torre de Hércules. A presente Torre de Hércules, ata fai 
relativamente pouco, levaba o nome de Torre de Brigantium, que nas súas orixes significa "lugar alto". A 
finalidade de Breogán de Brigantia, non é outra que mostrar unha pequena homenaxe tanto á cidade da Coruña 
como á súa Torre co seu faro, que é o único faro romano e o máis antigo en funcionamento. Ademais hai que  
destacar que o 27 de Xuño de 2009 foi declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. 
 


