
Despois de ter acabada a peza Transformacións desexei que se tocase e que 

se puidese oír. Síntome feliz e agradecida de que agora poidamos 

escoitalas e de poder comunicarme con vós, que viñestes aquí grazas ós 

músicos que se prestaron: o cuarteto Alicerce, ó cal se xuntan Alberto 

Aneiros co clarinete e Marcos Mato Collazo, coa percusión.

Pero tiven máis sorte aínda: varios amigos axudáronme crear unha forma 

arredor da peza. Lucía Cedrón e Carlos Rafael vannos recitar unhas 

poesías. É unha forma de dialogar, de conversar música e texto. E á súa 

vez as poesías están envoltas en pezas para frautas e zanfoña que nos 

tocan Cástor Castro e Germán Díaz. Grazas daquela a eles pola axuda 

que me prestaron. E entre as poesías hai dúas da miña amiga Ana María 

Fernández, grazas tamén a ela. E iso non é todo: por detrás están Antón 

Santamarina e Concha Losada con consellos e axuda.

Quero deixar constancia tamén do meu agradecemento á Universidade de 

Santiago por terme cedido este emblemático auditorio. Sodes moitos os 

que me axudastes realizar este acto de música e poesía. Grazas a todos.

Transformacións é unha peza curta, sinxela. E como tódalas músicas 

esvaece en seguida despois de ser tocada e só queda o pouco que 

gardamos na memoria.  Por iso pensei que se debía executar dúas veces, e 

ademais quería darlle un acompañamento con poesía e música para frauta 

e zanfona. Textos e melodías entran en conversación coas Transformacións. 

E as melodías e fragmentos de melodías en transformación comunícanse 

entre si.

Espero que a peza se explique por si mesma, pero adianto unhas palabras: 

Ao principio o clarinete tócanos unha cántiga

Despois entra o cuarteto e conversan entre si os distintos instrumentos e en 

contraste co clarinete

As contestacións empezan a superpoñerse e... esgótanse

Neste momento entra a percusión cun ritmo ben coñecido e o cuarteto suxéitase á el 

coas súas melodías.

O ritmo, e con el o compás, transfórmase case inaudiblemente, e con el 

transfórmase a melodía que toca o cuarteto.

Cara ó final guía o clarinete con aires que contrastan coas melodías do cuarteto.

Queda por mencionar que a percusión ten unha 2ª voz: esta expresa en certos 

momentos claves o silencio, fenómeno tan importante na música.

Dorothé Schubarth

Basel, Suíza, 2020
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Peza solista de zanfoña

Dous poemas de Álvaro Cunqueiro con frauta

Transformacións

Cántiga

Conversación

Dous poemas de Pero Meogo con zanfoña

Transformacións

Dous  poemas de Ana María Fernández con frauta

Peza solista de zanfoña

Cuarteto Alicerce. Alicerce no idioma galego posúe tres acepcións que teñen en 

común a importancia da base na construción dun proxecto: “Un edificio con sólidos 

alicerces”. Os integrantes do cuarteto entenden que eses principios de solidez veñen 

dados dende varios camiños. Un deles, quizais o máis importante, sexa a amizade 

xestada a través dos anos entre os catro e articulada a través de diferentes proxectos 

musicais. Outros deses camiños son o repertorio que deciden afrontar e o xeito de 

facelo: música para cuarteto dos períodos clásico e primeiro romanticismo europeos 

interpretada con instrumentos encordados en tripa.

Jorge Montes, violín

Nacido na Coruña en 1982, estuda violín e música de cámara con Keiko Wataya e 

Charles-André Linale na Hogeschool voor de Kunsten de Utrecht, ampliando a súa 

formación con G. Carmignola en Siena. Ofreceu numerosos concertos en España, 

Holanda, Portugal, Francia, Alemania, Bélxica, Ucrania, Polonia, Italia, Xapón, 

Arxentina, Chile, Uruguay e Brasil. É membro fundador do ensemble s21 e Ars

Combinatoria. Na actualidade é profesor de violín do Conservatorio de Ferrol así 

como director da Orquesta de Nenos da Orquesta Sinfónica de Galicia.

Roberto Santamarina, violín 

Realiza os seus estudos de violín en Santiago sendo bolseiro polo IGAEM para 

ampliar a súa formación en Oviedo con Yuri Nashuskin e en Salamanca con Ángel

Sampedro, Emilio Moreno e Eduardo López Banzo. A nivel camerístico recibiu 

clases do Trio Fontenay, Cuarteto Moravo, Cuarteto Sedlâcek, Jesse Levine e os 

Virtuosos de Moscú. É integrante de grupos especializados en música antiga e 

interpretación histórica como Martín Códax, Grupo 1500, Favola D´Argo e “Il

Combatimentto”. Actualmente é profesor de violín no Conservatorio de Santiago de 

Compostela.

María José Pámpano, viola

Realiza os seus estudos de violín en Vigo e con Nikolay Velikov en Santiago. 

Interesada na interpretación histórica, amplía a súa formación coa prestixiosa 

violinista Amandine Beyer en Oporto cunha tese “A técnica chin-off na 

interpretación do violín nos S. XVII e XVIII”, ademais dos profesores Mira 

Glodeannu, Enrico Gatti, Pedro Gandía, Ángel Sampedro, Lucy van Dael, Peter

Spissky e Manfredo Kramer. Colaborou coa orquestra barroca dos conservatorios de 

Salamanca, Bruxelas, Amsterdam e Malmo. Ben como violinista ou como violista, 

participou coa Orquestra Barroca de Venecia, Porto, Norte do Sul e os grupo Ars

Combinatoria e o recoñecido emsemble Gli Incogniti.

Carlos García Amigo, cello

Nace na Coruña en 1973 onde inicia os estudos musicais co seu pai. Entre os seus 

mestres destacan Lito Igrexas, Dalibor Sebestik, Gregor Hosch, Monique Bartels e 

Antoine Ladrette. Foi bolseiro pola Fundación Barrié da Maza para completar os 

seus estudos en Holanda. É un activo instrumentista no campo da interpretación con 

instrumentos de época, o que lle levou a colaborar con diferentes grupos de España e 

Portugal entre os que destacan Ars Combinatoria, Alio Modo, Il Combatimentto e 

Americantiga. En 2001 ingresa na Real Filharmonía de Galicia coa que actuou en 

Francia, Portugal, Arxentina, Brasil e Cuba. Prioriza a súa dedicación á súa canle en 

Youtube sobre violoncelo, o taichi e a súa outra gran paixón que é correr.

OS MÚSICOS
lberto Aneiros Vilariño (1991) é natural de Culleredo, A Coruña. Formouse no 

Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela baixo a tutela do 

mestre Uxío Pazos Pintor, obtendo, ao finalizar o grao profesional no ano 2013, as 

máximas cualificacións (Matrícula de Honra) e o Premio Extraordinario de Fin de 

Grao. En paralelo, cursou o diplomado en Maxisterio Musical na Facultade de 

Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. No seguinte 

trienio realizou os estudos superiores de música na especialidade de Clarinete, na 

Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, onde tivo a posibilidade 

de formarse cos profesores Nuno Fernandes Pinto e António Manuel Correia

Saiote.Finalizou o Grao Superior de Clarinete no Conservatorio Superior de Música 

de A Coruña en decembro de 2018, obtendo as máximas cualificacións (Matrícula de 

Honra). No desenvolvemento da súa traxectoria, Alberto complementou os seus 

coñecementos musicais asistindo a diversas clases maxistrais con mestres de 

recoñecido prestixio. No eido interpretativo, ten actuado con multitude de 

agrupacións. Traballou baixo a batuta de directores de renome.

Germán Díaz. Nace en 1978 en Valladolid, onde realiza estudos de guitarra clásica e 

Filoloxía Clásica na Universidade de Valladolid así como o Curso de Postgrado

"Especialista Universitario en Estudos sobre a Tradición". Estuda zanfoña cos grandes 

mestres europeos. Perteneceu á mítica Viellistic Orchestra, orquestra de zanfoñas

asentada en Francia. Este proxecto desapareceu en 2004, e Germán, formou un dúo co 

director artístico da Orquestra, Pascal Lefeuvre, e cofundou o Symphonia Quartet, 

cuarteto ibérico de zanfoñas. Actuou por todo o mundo con proxectos tan dispares 

como Tasto Solo, centrado na interpretación de repertorios para instrumentos de tecla 

dos S XIV e XV, ou agrupacións jazzísticas como Baldo Martínez o Paolo Angeli. En 

2004 creou súa propia discográfica, producciones efímeras, xunto con Fernando Fuentes. 

Colaborou en máis de un centenar de gravacións discográficas e editou numerosas 

obras como solista, e compuxo B.S.O. para cine, teatro e televisión.

Marcos Mato Collazo. Nado en Negreira, comeza os seus estudos de frauta traveseira 

e percusión con 7 anos. Dende 1998, forma parte de diferentes bandas de música 

populares, grupos de música tradicional e de música antiga da xeografia galega. Dende 

2003 forma parte do Orfeón "Terra A Nosa" e da "Capela Compostelana". Entre 2011 

e 2012 forma parte da Xove Orquestra de Gran Canaria e do Coro de Cámara 

"Ainur". En 2013 é membro do Taller de Canto do Orfeón "Terra A Nosa" e do coro 

"Vox Stellae". Recibiu cursos de diversas condicións musicais como: de percusión, con 

profesores de prestixio interacional, como: Cesar Peris, Nancy Zeltsman, Nick Woud, 

Ruud Wiener, Tobias Guttman, Bogdan Bacanu, Juanjo Guillém, Josep Vicent. Así 

mesmo recibe clases de Dirección Coral, Canto e Técnica vocal nos cursillos de verán 

organizados polo Coro "Camerata Ad Libitum" impartido por John Washburn e 

Tamara Brooks en 2006 e 2007. Recibe actualmente clases de composición e 

orquestración con Joam Trilho e Fernando Buide. Gravou varios discos, entre eles, 

discos de música antiga recuperada de códices con "Vox Stellae" e o Orfeón "Terra A 

Nosa", e música sinfónica e de concerto coa Banda de Música Municipal de Valga e a 

Banda Sinfónica da Federación Galega de Bandas de Música Populares. Foi Finalista e 

Mención de Honra no VII Premio Internacional de Música Sacra "Fernando Rielo" en 

2017.É Diplomado en Maxisterio Musical pola Universidade de Santiago de 

Compostela e Grao en Interpretación de Percusión polo Conservatorio Superior de 

Música de A Coruña

Cástor Castro Vicente (Ourense, 1970), avogado, músico e investigador en música 

tradicional e etnografía galega. Foi membro fundador do grupo folk asturiano Felpeyu

en 1991 e da Aula Gomes Mouro en 1994. Na actualidade participa no grupo folk 

TOR e no quinteto tradicional Os Lubicáns. De formación autodidacta, os seus

instrumentos son a frauta de madeira, o bouzouki e a trompa galega. Investiga a frauta

de madeira en Galicia e a recuperación da memoria dos gaiteiros e músicos ourensáns, 

principalmente Faustino Santalices.

O PROGRAMA


