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Dende unha perspectiva literaria, a través do formato narrativo dun conto, entramos no 

“mundo da banda”, onde a música protagoniza unha historia na cal o argumento ten por 

obxectivo achegarnos ó mundo sonoro das agrupacións bandísticas. Facémolo dotando de 

vida ós instrumentos, a modo de personaxes, e de maneira pedagóxica imos ir coñecendo os 

seus trazos característicos, funcións e roles dentro da agrupación de vento e percusión. 

 

O formato narrativo resulta ser un apoio moi eficiente para a comprensión dos contidos 

musicais, materializándose a súa interpretación literario-musical a través da posta en escena 

da man da actriz Cristina Collazo. Intentamos engaiolar así ás rapazas e rapaces para conseguir 

facelos partícipes activos da música, como elemento central da actividade. 

 

Dentro das diferentes disciplinas artísticas, a literatura sempre estivo creando relacións de 

sinerxía coa música, compartindo entre ambas a característica de ser unha linguaxe, que se 

constrúe a través dun discurso. Tamén comparten a dimensión da creatividade vencellada a 

ser unha disciplina artística, axudándonos a recrearnos nun mundo real de fantasía. 

 

É así que foron concibidas moitas obras musicais apoiadas por narración ou por un argumento 

literario a modo de programa ou de evocación e inspiración. No eido didáctico son varias as 

mostras de obras que pretenden achegarnos a coñecer o mundo da orquestra, e o 

coñecemento dos instrumentos e as súas características, incluso dotándoos de vida coma se 

fosen personaxes: O carnaval dos animais de Camile Saint-Saëns, Pedro e o Lobo de Serguei 

Prokofiev, a Guía de orquestra para xóvenes de Benjamin Britten, etc. 

 

É o compositor Derek Bourgeois un dos primeiros en ter a iniciativa de escribir unha obra 

orixinal para banda destas características, coa intención de facernos partícipes das 

características dos seus instrumentos propios e das súas características organolóxicas dentro 

deste conxunto tan importante na historia e na cultura da música en Galicia. 

 



Derek David Bourgeois é un compositor inglés, nacido en Kingston upon Thames o 16 de 

outubro de 1941, e falecido no seu país natal con 75 anos de idade, o 6 de setembro de 2017. 

Remata a súa carreira con matrícula de honra e o seu doutoramento na Universidade 

Magdalene College de Cambridge, e estudando tamén composición con Herbert Howells e 

dirección con Sir Adrian Boult no prestixoso Royal College of Music. 

Desenvolveu a súa carreira no Reino Unido, en diferentes 

Universidades, chegando a ser o director musical de St Paul’s Girls 

School (un cargo que estivo ocupado por grandes figuras do 

mundo musical como Gustav Holst ou Herbert Howells). 

No ano 2002 trasládase a vivir a Mallorca, coa intención de vivir 

retirado do ensino e adicarse tranquilamente á composición. No 

2006 faleceu a súa esposa, e volveu a casar trasladándose ós 

Estados Unidos, para regresar en 2009 ó seu país natal. 

O mestre Bourgeois focalizouse na composición de música para banda e para brass band, 

deixando un legado de ata 116 sinfonías. 

Despois do éxito das obras orquestrais pedagóxicas ideadas para os nenos e nenas dende 

mediados do século XIX, escritas por compositores de gran relevancia da historia da música 

(Saint-Saëns, Prokofiev, Britten, etc.), o inglés Derek Bourgeois é consciente da demanda e da 

necesidade que había de ter un repertorio das mesmas características para presentar outra 

das agrupacións sinfónicas de maior relevancia: a banda de música. 

A partir da idea e da inspiración da obra de Prokofiev “Pedro e o lobo”, ligada a un argumento 

literario narrado a modo de conto, decide empregar este formato para crear a obra 

Bandilandia. 

O conto divide os instrumentos da familia en 4 bloques ou familias (vento madeira, vento 

metal, saxofóns e percusión). Primeiramente vai presentando cada familia completa, 

mostrando unha sonoridade e textura moi idiomática, para posteriormente dividir 

individualmente por instrumentos e poder descubrir ó detalle as particularidades sonoras e a 

personalidade de cada instrumento. 



O argumento vaise desenvolvendo de maneira que se forxan conexións e interaccións entre 

os instrumentos e entre as familias, ata concluír na xuntanza de todos os instrumentos que 

conviven en harmonía para crear xuntos unha sonoridade en común, e unha expresión 

coherente. 

 

O propio compositor Derek Bourgeois escribe o ‘libreto’ ou texto do conto que acompaña á 

música, a modo de proposta orientativa, sobre o cal a nosa actriz Cris Collazo interpreta unha 

adaptación absolutamente dinámica e ergonómica para os alumnos e alumnas galegos da 

idade que acudirá a cada sesión do concerto. 

O texto orixinal, que se intercala entre a música, é o que se expón a continuación: 

 

Bandilandia 

Derek Bourgeois, Opus 42 

 

INTRO 

EUTERPE  fai xestos coas mans a modo de quentamento (algún exercicio típico de dirección) 

 EUTERPE: Vaia, xa estades aquí! Non vos esperaba tan cedo! Estaba facendo uns exercicios 

de quentamento… senón logo teño unha dor de … vedes? Así me preparo tódolos días, unha 

boa directora de banda debe facer os seus aquecementos diarios… (comeza a facer xestos moi 

esaxerados. Toses incómodas) Ai, desculpade, e que cando me emociono… Preséntome eu son 

EUTERPE, si xa sei, non é un nome moi habitual, foi cousa de miña avoa, ela era unha amante 

da música e EUTERPE era precisamente a musa da Música…Miña avoa era unha muller moi 

especial, chamábase Icía, amaba a música e grazas a ela, a música converteuse na miña 

paixón… Cando quedaba a durmir na súa casa escoitabamos música ata ben entrada a noite 

(tararea e dirixe no aire a peza que segue...) 

Música 1 

Antes de durmir contábame unha fermosa historia que nunca esquecerei…  

Nun país moi moi lonxano chamado o País da Banda vivían catro familias de instrumentos. 

Aquel país estaba dividido en dous vales e que atravesaba  un río moi longo no que había tamén 

unha pequena illa: A ILLA DO GONG. As dúas familias principais vivían nas beiras do río. A 

primeira era  Vento-madeira, que vivían nunha mesta fraga sita nunha enorme lomba na beira 

esquerda do río. Os membros de esta familia eran amantes da natureza e vivían en paz e 

harmonía.  

Música 2 



A familia de Vento-madeira estaba formada por catro irmáns. A FRAUTA e PÍCCOLO , que 

moraban nas polas máis altas das árbores cos paxaros, aos que, por certo, sabían imitar moi 

ben. 

DONA FRAUTA MENIÑEIRA 

CANTA AO SON DA LAVANDEIRA 

CO SEU IRMÁN PEQUENO PÍCCOLO 

FAN CANCIÓNS CO SEU BICO 

Música 3 

NOE, O OBOE era bastante diferente e a súa boca estaba feita con cana dobre que utilizaban 

para expresar as súas cancións cheas de mágoa e de nostalxia. 

ESTA PEZA BEN TRISTEIRA 

QUERO EU HOXE TOCAR 

TOCA TOCA OBOE NOE 

QUE ME VAS FACER CHORAR 

Música 4 

CLARINETE PEPE pertence  a unha enorme familia con membros de diferentes tamaños, que 

tiñan bocas de cana simple aínda que eran áxiles, harmoniosos e melódicos. 

CLARI, CLARI, CLARINETE  

HOXE PEPE VAI TOCAR  

A ESCALA RAPIDIÑA 

VOU PARA ARRIBA E A BAIXAR  

Música 5 

Os máis grandes do Vento-madeira, moi estreitamente relacionado con NOE O OBOE, era o 

ARLOT O FAGOT* tamén de doble cana que, ademais, tiñan unha voz forte e nasal. Eran 

pomposos e críase que era bastante importante. 

EU SON ARLOT , O FAGOT 

UN TIPO MOI APOSTO 

VOU TOCANDO O QUE ME PRACE 

UN DO DO RE RE  UN RE RE DO  



 Música 6 

As outras dúas familias eran o Metal, que vivía nunha gran vila cunha morea de edicifios de 

metal con grandes fábricas, chemineas... Eran unha chea de instrumentos aos que lles encantaba 

tocar música moi alta e estridente. As súas boquillas estaban feitas de metal e tiñan forma dun 

pequeno copo. 

Música 7 

 Os Metais estaban divididos en catro grupos. En primeiro lugar estaban as TROMPETAS 

TURULETAS, instrumentos pequenos e poderosos aos que lles encantaba anunciarse con 

fanfarrias. 

TROMPETA TURULETA 

GOSTO MOITO DE TOCAR 

TIRULIRU LIRU LIRU 

TIRULIRU LIRU LA 

Música 8 

As máis moderadas do grupo eran TROMPAS, , que tamén tocaban fanfarrias igual cas 

Trompetas, pero cando xurdía a ocasión gustaban de cantar melodías, aquí vos presento A 

TROMPA SOPHIE, 

TROMPA SOPHIE 

QUE FERMOSO VAS TOCAR 

ELA TOCA MOI SUAVIÑO 

CO SEU SON VAS NAMORAR 

Música 9 

TROMBÓN SABROSÓN soaban fortes e intensos e encantáballes amosar as súas varas para 

exhibir a habilidade que posuían para moverse moi suavemente entre as notas.  

TOCA, TOCA SABROSÓN 

ASÍ SONA O MEU TROMBÓN 

DOULLE PRA ARRIBA DOULLE PRA BAIXO 

EU NUNCA ME CANSO! 

Música 10 



Normalmente os Trombóns non deixaban que os demais escoitasen que sabían crear sons 

fermosísimos pero saber… sabían! 

Música 11 

Os máis grandóns do grupo eran a familia UVA A TUBA. O Baixo era grande, gordecho e non 

adoitaba moverse moito pero sempre era en quen confiaban porque era un bo apoio para o resto 

do grupo e unha base firme para a harmonía.  

UVA TUBA AQUÍ CHEGOU 

E O CONTO ELA CAMBIOU 

O MEU SON É MOI GRAVE 

PUM PA PUM PA PUM PARAPAPA PUM PA PUM PA PUM... 

Música 12 

UVA A TUBA tiña un irmán pequeno que se chamaba BERNARDINO O BOMBARDINO 

que era máis áxil e chegaba a notas máis agudas. 

AQUÍ ESTOU, XA CHEGUEI 

BERNARDINO BOMBARDINO 

MELODÍAS FAGO A MARES 

ESCOITA O QUE SE VEN... 

Música 13 

As familias do Metal e do Vento-madeira non se levaban alá moi ben; os metais envexaban a 

vida tranquila do Vento-madeira e non perdían oportunidade para turrar neles.  

Música 14 

Pola súa banda, os do Vento-madeira tiñan moito medo dos metais, desprezaban o seu modo 

de vida e ignorábanos sempre que podía, porén se os provocaban, os do Vento-madeira 

berrábanlles. 

Música 15 

Na illa do GONG había unha pequena familia de Saxofóns que tiñan diferentes tamaños. Aquí 

vos presento a ANTÓN O SAXOFÓN 

CANDO TOCO EU ESQUEZO 

TODO O QUE ESTÁ AO MEU ARREDOR 

(FRASE CON SAXO QUE POIDA IMITAR CON VOZ) 



AQUÍ ME PRESENTO : ANTÓN O SAXOFÓN 

Música 16 

Os Saxofóns eran uns falcatrueiros. Estaban feitos de metal como os instrumentos da familia 

do Metal pero tiñan chaves igual que os do Vento-madeira e canas simples como os Clarinetes. 

Xa que vivían no medio das dúas familias principais, adoitaban adaptarse a uns e outros. Podían 

xuntarse coa música do Vento-madeira. 

Música 17 

Ou podían tocar cos ruidosos do metal e deixarse levar. 

Música 18 

Paga a pena mencionar que había outra familia que era moi independente de todos os demais e 

vivía bastante lonxe deles. Era a familia da PERCUSIÓN DE SON que eran de tantas formas 

e tamaños como poidades imaxinar. A meirande parte deles non sabía cantar melodías por sí 

mesmos, así que concentraban as súas forzas no ritmo. Eran unha especie de forza de 

seguridade que mantiña a orde entre os grupos e facía que se movesen constantemente nas súas 

actividades diarias. 

PERCUTINDO O DÍA TODO** 

PUM CLASH  TOC CLIN CLIN 

Música 19 

Había un grupo pequerrecho na familia de Percusión, as láminas, que tiñan teclado de metal ou 

madeira, como os pianos, e  podían tocar notas se querían, pero de xeito máis crebadizo e 

punzante. 

Música 20 

Chegou un tempo no que as relacións entre o Vento-madeira e os Metais tornáronse tan malas 

que declararon a guerra. Os Saxofóns e a Percusión trataron de mediar para manter a paz pero 

non foron quen de parar a loita.  

Música 21 

Especialmente desgustados por esta situación estaban PEPE O CLARINETE E TROMPETA 

TURULETA que namoraran perdidamente. 

Música 22 

Cando a loita estaba no peor, o TROMPETA TURULETA, nun intento de defender á PEPE O 

CLARINETE dun ataque dos seus compañeiros Metais, foi alcanzado e fixéronlle un becho 

bastante grave.  

Música 23 



A pelexa parou inmediatamente e todas as familias estaban paralizadas polo que tiñan feito. 

Levaron o Trompeta aos reparadores do metal para ver se era posíbel arranxalo e todos os 

membros de todas as familias agardaron nunha tensa espera.  

Música 24 

Felizmente, e con moito tino, foi posíbel reparar o golpetazo de TROMPETA PIRULETA e 

volveu como nova. O seu mozo, PEPE O CLARINETE, estaba contentísimo e todas as familias 

sentiron un enorme alivio.  

Música 25 

No medio daquel momento tan bonito e emocionante, os dous namorados cantaron una canción 

chea de romanticismo e felicidade. 

Música 26 

Todas as familias quedaron tan abraiadas por todo o que sucedera que decidiron esquecer as 

súas diferenzas e tentar crear unha gran harmonía na que todos puidesen tomar parte xuntos. E 

foi así como o País da Banda se converteu nunha familia unida e feliz de instrumentos que, 

desde entón, traballou e viviu en paz, tranquilidade e harmonía.  

 

A lixeireza e vivacidade dos seus instrumentos manifestan unha música leda e virtuosa, 

evocando a harmonía da natureza. Estes instrumentos son a frauta e frautín, o óboe, o 

clarinete e o fagote. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

I.1) As frautas, que ó vivir na cima das árbores, entran en sintonía cos paxaros a través da 

onomatopea do trino, e da melodía lixeira e aguda con mordentes. 

 

 

I.2) O óboe, presentándose co seu carácter máis melódico e nostálxico. 

 

 

I.3) A familia dos clarinetes, que dadas as súas capacidades de axilidade e de expresividade, 

aparece cun tema lírico e con grandes saltos virtuosos. 

 

 

I.4) O fagote, co seu timbre nasal tan especial, maniféstase cunha melodía de ritmo áxil 

chea de personalidade. 

 

 

 

 

que debido ós seus materiais de construción, caracterízanse pola sonoridade grandiosa e 

impoñente, que cun ritmo influenciado polo jazz vemos a súa cara máis divertida e as súas 

capacidades de socializar. 



II.1) As trompetas sempre se relacionaron co mundo militar, producindo melodías 

arpexiadas a modo de fanfarria anunciadoras. 

II.2) As trompas, que son máis reservadas que as trompetas, anuncian fanfarrias dun 

aspecto máis melódico e grave. 

II.3) Os trombóns extrovertidos, que non perden ocasión de mostrar a súa axilidade nos 

brazos. 



II.4) A tuba é un instrumento sólido no que se apoian os demais amigos do vento metal. 

Habitualmente non se move moito, pero tamén pode facer melodías ben fermosas. 

 

 

II.5) O bombardino é irmán da tuba. Ten un corpo máis pequeno, e tamén destaca pola súa 

axilidade para rebulir por entre as notas. 

 

 

que cos seus 3 tamaños teñan a capacidade suficiente para adaptarse a toda a música, e a 

xuntarse con todas as outras familias de instrumentos. 

 

é unha familia pintoresca e moi independente. Todos están pletóricos de ritmo, e son 

capaces de dar moita vida a todas as outras familias; pero tamén teñen a posibilidade de 

tocar virtuosas melodías sen depender de ninguén máis. 

 

 

A narración e a música, proposta polo autor, son unha maridaxe completa para transmitir 

todo o contido didáctico da obra, pero esta produción engade e enriquécese a través da 

interpretación escénica coa fantástica actriz Cristina Collazo. O obxectivo de completar o 

espectáculo coa aportación performativa asegura unha conexión moito máis efectiva e 

directa coas intencións pedagóxicas da obra, xenerando unha riqueza de estímulos que atraen 

a atención do alumnado dun xeito máis lúdico e dinámico. 



 Cris Collazo

Actriz, directora e Titirimestra

Nacín en Santiago de Compostela no 1986 e medrei no berce

dunha aldea chea de fábulas, contos e cantigas. Dos beizos das

avoas saíu a maxia da literatura popular que fixeron pouso na miña

formación  e  entendemento  da  arte  dramática.  Así  mesmo,  cursei

maxisterio  e  literatura  en  Madrid.  Nestes  anos  comezaron  as

investigacións sobre o teatro cervantino e a literatura popular,

así coma a miña carreira profesional como actriz. Curso dirección

na ESAD, e tamén me formo noutros ámbitos interpretativos, danza

ou música.

No 2012 viaxei a Brasil para realizar unha xira coa compañía

Arte Livre onde se afianzaron as miñas inquedanzas sobre o teatro

infantil e a dramatización dos contos. Tras un ano de enchouparme

na cultura e arte deste país, regresei á Bandeira para poñer en

práctica estas aprendizaxes, así coma crear “laboratorios”. 

Participei  no  2014  nun  programa  de  humor  da  TVG:  Os

Aspirantes, así como diversas colaboracións no Luar. Aí comezou a

miña andaina televisiva con outros traballos audiovisuais na TVG,

coma  en  Dalia,  a  modista no  papel  de  Valentina,  ou  Pazo  de

Familia, no pasado de Suevia.

Tamén traballei con CTV en O sabor das margaridas ou en RAPA

no  papel  de  Ángela  de  Portocabo  para  Movistar  +.  Así  coma

numerosos proxectos publicitarios e curtametraxes. 

No 2013 formei A Cova das Letras, compañía teatral que ten por

obxecto fomentar o teatro no medio rural. Nace así, Medias Verdes

Teatro, un grupo amateur de A Bandeira, que coordino, xunto cos

grupos infantís de teatro espallados pola comarca do Deza. Son

mestra de Música e Movemento na Escola Municipal de Música de A

Bandeira. Coordino tamén outros proxectos de índole social coma

“Sair  por  un  intre”,  no  Centro  Penitenciario  de  Monterroso  e

“Teatro en feminino”. 

A  Cova  das  Letras foi  medrando  e  leva  a  escena  ás  súas

montaxes,  sempre  baixo  unha  perspectiva  de  defensa  da  muller

traballadora rural e dando prioridade a cultura e lingua galega. 



Entre as nosas montaxes destacan:  O circo dos contos, xunto

con Beatriz Pena, A Fotógrafa, ó carón de Pilar Abades, Mariñeiras

da man de Sonia García ou o contacontos A Corva, Procúrase Pepa a

Loba  ou  María  Pita,  conversas  cunha  heroína  ou  recentemente

estreada, A Alquimista. A compañía somérxese en proxectos musicais

coma  A Gata con Zocos, Animalia (con Josito Porto) ou A familia

Brañas, comedia musical onde os títeres se fusionan coas bandas de

música, pezas coas que xiramos polas diversas bandas galegas e

estranxeiras, da man de Anxo García, Martiño Mato e Manuel Paino.

Teatro  á  feira,  teatro  de  rúa  e  Son  no  berce,  un  concerto

sensorial  para  bebés  son  outros  proxectos  da  compañía.

Actualmente, somérxese no proxecto de danza FRIDA coa coreógrafa

Olga Cameselle baixo a dirección de Rocío González. Moitas das

montaxes reciben a axuda e patrocinio da AGADIC.

Tamén traballo pra outras compañías, destacando a montaxe de

Cultura Activa dirixida por Fina Calleja e con Rocío González,

Rosalía , onde encarno a Rosalía de Castro na súa infancia.   

Teño unha relación moi estreita coas bandas de música como

narradora e actriz, destacando a montaxe da Divina Comedia e Conto

de Nadal,  realizado coa Banda de Vilatuxe,  Oscar of Amnesty  no

papel de Marianela coa Banda Municipal de Pontevedra ou Eu é Outro

xunto con Xocas Meixide e a Banda Municipal de A Coruña, baixo a

batuta de Juanjo Ocón. Participo coa Banda Municipal de Santiago

nos Didácticos para as crianzas da man de David Fiúza.

Así mesmo son trompista na Banda Recreativa e Cultural de A

Bandeira.

En  xullo  do  2021  recibín  con  moito  agarimo  o  XVI  premio

“Carballeira de Cercio” á defensa da cultura popular e en novembro

do 2021 o segundo premio á iniciativa empresarial da Deputación de

Pontevedra con A COVA DAS LETRAS.

O teatro é a miña paixón, o meu traballo e a miña vida.

+ info: 646 38 33 05





David Fiuza Souto nace en Vila de Cruces en 1985. Iníciase 

na música ós 11 anos tocando a gaita, e comeza os estudos 

de clarinete e linguaxe musical ós 12 anos na escola da 

Banda Artística de Merza. É titulado superior en Clarinete, 

Dirección de Orquestra e Coro e Dirección de Banda. 

Tamén ten realizado estudos superiores de Composición. 

A súa labor sempre estivo enfocada de cara á dirección 

musical de bandas e á pedagoxía. Foi director titular das 

bandas Unión Musical de Meaño, CIM “La Armónica” de 

Buñol, Banda Sinfónica da Federación Galega, Banda 

Artística de Merza e Banda de Lalín; como director convidado ten dirixido bandas e orquestras 

profesionais como as Bandas Municipais de A Coruña, Madrid, Palma de Mallorca, 

Pontevedra, Ourense, Norwegian Wind Ensemble, Runfunk Blaserorchestra Leipzig, etc. 

Actualmente é o director titular da Banda de Música Municipal de Santiago de Compostela e 

da Gran Canaria Wind Orchestra. 

A Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela é unha das máis antigas de Galicia, 

xa que nace en 1848 como agrupación de afeccionados ata quen en 1876, en mans do 

Concello, comeza a 

profesionalizarse.  

As súas actividades máis 

importantes son os concertos, 

que na temporada de outono-

inverno-primavera son no 

Teatro Principal ou no Auditorio 

de Galicia, e na temporada de 

verán na Praza de Praterías; 

tamén ten unha presenza activa 

nas festas da cidade, as 

procesións de Semana Santa, os 

concertos didácticos, 

intercambios culturais e actos 

protocolarios do Concello. 

https://www.compostelacultura.gal/bandamunicipaldemusica 

https://www.compostelacultura.gal/x%C3%A9neros/m%C3%BAsica 

https://www.compostelacultura.gal/bandamunicipaldemusica
https://www.compostelacultura.gal/x%C3%A9neros/m%C3%BAsica



