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Do 1 de setembro ao 6 de outubro, durante algo máis dun mes, todas as persoas interesadas no coñecemento 
do noso patrimonio monumental e na experiencia das músicas de raíz e da tradición culta terán a oportunidade 
de gozar de Espazos Sonoros. Un programa que inclúe propostas do máximo interese cultural en lugares, en 
moitas ocasións, pouco coñecidos para o gran público e, en todos os casos, merecentes de ser visitados.

Este ano continuamos a facer visibles e traballar na posta en valor de sitios patrimoniais magníficos das nosas 
catro provincias. Desta volta, Espazos Sonoros achégase á capela do antigo instituto-escola da Fundación 
Fernando Blanco de Lema, ás igrexas de Santa Liberata, Santo Estevo de Chouzán, Santa María de Penamaior 
e San Miguel de Lebosende, ao mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, ao pazo de Faramello e á catedral 
de Tui. 

Oito espazos monumentais extraordinarios para construír unha experiencia de acceso cultural única. Unha 
vivencia que se afinca, nin máis nin menos, sobre o máis efémero e sublime que temos, como é a interpretación 
ao vivo dunha selecta escolma do repertorio musical europeo e occidental, para falármonos da nosa tradición, 
paisaxe e identidade. 

Así mesmo, cómpre lembrar que estamos diante dun proxecto que foi distinguido o pasado 2018 co certificado 
de Boa práctica de Xestión Cultural en Galicia. Un programa, polo tanto, recoñecido polos propios profesionais 
do sector na nosa Comunidade ‒neste caso, pola Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural‒, debi-
do á súa calidade e nivel de excelencia en diversos criterios como a innovación, a efectividade, a exemplaridade 
e a transferibilidade. 

Tendo en conta todo o anterior e o valioso do conxunto da oferta, só me queda convidalo ‒prezado lector‒ a que 
goce e participe desta duodécima edición de Espazos Sonoros, que nos achega a nosa paisaxe histórica e as 
nosas raíces musicais con intelixencia interpretativa e sensibilidade artística.

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura e Turismo
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“Sería absurdo crer que a ignorancia fundamental pode favorecer a eclosión da personalidade. Aprender e sa-
ber súmanse aos sentimentos puramente intuitivos das persoas que aman espontaneamente a música” 
(Nadia Boulanger).

Encarando a segunda década do século XXI semella xa covarde, desde a humilde parcela que nos co-
rresponde ás persoas dedicadas aos labores da chamada mediación e xestión da cultura, non afrontar 
sequera algúns dos retos que, como sociedade, nos toca arrostrar na busca do noso propio lugar nun 
mundo globalizado e en continuo cambio. Un mundo complexo e, por veces, hostil, no que non debe-
mos, a pesar de todo, renunciar ao progreso en harmonía co propio, co veciño e co medio.

E así, unha edición máis, velaí o noso empeño por botar unha nova e curiosa ollada ao mundo, coas súas 
contradicións e conflitos, que semellan de vez irresolubles, cunha vontade de abrir as mentes e contri-
buír á superación de barreiras, da confrontación e polarización na que nos enleamos no día a día. Como 
sempre, a música será o noso mellor pretexto para achegar ese saber que fornecerá a intuición da que 
fala Nadia Boulager. E así, iniciaremos outro percorrido de seis semanas por elementos emblemáticos da 
nosa xeografía, que nos transportará ademais a outras paisaxes, na busca da fascinación polo novo e 
descoñecido, sen deixar de atopar a identidade no propio e máis próximo e sen caer, por iso, nunha es-
téril autocompracencia, arelando sempre ese grao maior de excelencia que nos temos marcado como fin. 

Espazos Sonoros cumpre a súa duodécima edición, cun novo programa de músicas, arroupado, como 
sempre, por numerosas actividades en íntima conexión coa propia música e cos espazos que a acollen. 
Será unha viaxe na que, novamente, trataremos de manter esa ollada crítica coa que nos achegarmos 
ao noso patrimonio, á nosa memoria, ao que conservamos e tamén ao que se perdeu para sempre. Un 
grao de area máis na busca dunha universalidade que non debe implicar nunca desarraigamento. Toda 
unha oferta de momentos que xustificará, ademais, o estarmos desconectados de calquera cousa, en-
tregados ao gozo exclusivo da música e os seus silencios.

Belén Bermejo López
Directora artística do festival Espazos Sonoros



Espazos sonoros 2018 …///Espazos sonoros 2019 …///

SETEMBRO

Domingo 1 de setembro, 20.00 h
Cantaderas
CONCERTO INAUGURAL
IGREXA DE SANTA LIBERATA, BAIONA (PONTEVEDRA)

Sábado 7 de setembro, 18.00 h
Dúo Fracanapa
IGREXA DE SANTO ESTEVO DE CHOUZÁN, CARBALLEDO (LUGO)
Coñece o teu patrimonio. Ás 12.00 h, tras as pegadas dunha paisaxe asolagada

Domingo 8 de setembro, 12.00 h
Obradoiro de achegamento á música antiga
MOSTEIRO DE SANTA CRISTINA DE RIBAS DE SIL, PARADA DE SIL (OURENSE)
Coñece o teu patrimonio. Ás 15.00 h, visita guiada polo conxunto do mosteiro
  

Sábado 14 de setembro, 19.00 h
Michael Schöch
CATEDRAL DE TUI, TUI (PONTEVEDRA)
Coñece o teu patrimonio. Ás 10.00 h (hora portuguesa), 
roldas pola paisaxe organística galega

 

 
     >>>páx. 10  

  
  >>>páx. 40  

  
 >>>páx. 12  
>>>páx. 42 
>>>páx. 14

  
 >>>páx. 16
 >>>páx. 44
>>>páx. 17

   

 
  >>>páx. 18

 >>>páx. 46
>>>páx. 20

 

Sábado 21 de setembro, 19.00 h
Mateo Arnáiz
CAPELA DO ANTIGO INSTITUTO-ESCOLA DA FUNDACIÓN 
FERNANDO BLANCO, CEE (A CORUÑA)
Coñece o teu patrimonio. Ás 16.00 h, visita guiada polo museo 
e os xardíns botánicos da Fundación Fernando Blanco
  

Domingo 29 de setembro, 19.00 h
Rosalía Gómez Lasheras
PAZO DO FARAMELLO, ROIS (A CORUÑA)
Coñece o teu patrimonio. Ás 17.00 h, visita guiada polo pazo

OUTUBRO

Sábado 5 de outubro, 19.00 h
L’Unisoni
IGREXA DE SAN MIGUEL DE LEBOSENDE, LEIRO (OURENSE)
Coñece o teu patrimonio. Ás 15.00 h, rolda polo románico de Leiro
  

Domingo 6 de outubro, 19.00 h
Capella de Ministrers
CLAUSURA
SANTA MARÍA DE PENAMAIOR, BECERREÁ (LUGO)
Coñece o teu patrimonio. Ás 12.00 h, O Convento: historia e lendas 
para un lugar enigmático
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COMO CHEGAR:
Para coñeceres a localización de cada un dos espazos, busca en Googlemaps o mapa 
de Espazos Sonoros 2019. 

DEBES TER EN CONTA:
Os concertos son de balde e a entrada libre, ata completar a capacidade, excepto o 
concerto no Pazo do Faramello, que ten prazas limitadas.
Nas actividades e concertos con prazas limitadas sinaladas no catálogo é imprescindi-
ble a inscrición previa nas datas establecidas a través do correo 
actividades@espazossonoros.org.
Cada persoa poderá realizar un máximo de catro reservas.
Para a reserva deberase achegar o nome completo de cada unha das persoas partici-
pantes, así como un teléfono de contacto.
O día da actividade deberase presentar o código de referencia facilitado por correo 
electrónico coa formalización da inscrición. 
Información detallada en www.espazossonoros.org.

A TÚA COLABORACIÓN É IMPRESCINDIBLE:
Lembra que temos que ser responsables co medio e co patrimonio visitado.
Antes de participar nas actividades paralelas, asegúrate de que a ruta se adapta ás túas 
capacidades físicas en función do percorrido e duración. Ás persoas maiores de 75 anos 
non é posible ofrecerlles seguro de cobertura por accidentes.
Unha vez formalizada a inscrición procura avisar, no caso de non poderes asistir, co fin de 
deixar a túa praza a outras persoas interesadas.
Procura chegar puntual ás diferentes citas.
Lembra que facer fotos ou gravar vídeos pode resultar molesto para os intérpretes e para 
o resto do público. Por favor, respecta as indicacións que facilite o persoal de produción.
As persoas menores de 18 anos deberán ir acompañadas por un adulto maior de
idade que se faga responsable. Non se recomenda a asistencia de menores de 8 anos, 
excepto que se trate de actividades especificamente deseñadas para esa franxa de ida-
de. De asistiren, as persoas adultas coidarán, en todo momento, deles.

www.espazossonoros.org

Programa... 2019 >>



11

CONCERTO INAUGURAL  Domingo 1 de setembro, 20.00 h

CATARSE

Anne Marie Lablaude, voz e percusión
Ana Arnaz, voz e percusión
Araceli Fernández González, voz e percusión
Paloma Gutiérrez del Arroyo, voz e percusión 

Cantaderas é unha singular formación composta 
por mulleres cunha ampla traxectoria no mundo da 
música antiga, que nace coa vocación de poñer en 
conexión a música vocal da Idade Media con outras 
procedentes da tradición oral. Tratan así de recupe-
rar uns repertorios que, en grande medida, caeron 
no esquecemento, e son agora rescatados grazas a 
un coidadoso estudo dos cancioneiros recollidos a 
finais do século XIX e comezos do XX e dos rexis-
tros sonoros realizados a partir do primeiro terzo do 
século XX. O grupo combina este repertorio tradi-
cional con outros medievais, poñendo o acento en 
determinadas características melódicas, rítmicas, 
de temperamento e de estilo, comúns a todos eles.

O repertorio escollido para o programa enmárca-
se nun dos períodos litúrxicos máis importantes 
do ano, a Semana Santa, e traslada a celebración 
do milagre da Resurrección, do que nace de novo 
á vida, a cada recuncho do cotián, a través dunha 
escolla de cancións populares. Así, combinaranse 
pezas do século XIII procedentes da chamada Es-
cola de Nôtre Dame, con pezas pertencentes ao re-
pertorio tradicional de Teruel, Burgos ou Salamanca, 
cancións litúrxicas e paralitúrxicas que eran canta-
das polo pobo, creando así un novo e enriquecedor 
contexto musical.

Igrexa de Santa Liberata, Baiona (Pontevedra)

cantaderas.anaarnaz.com

///... Cantaderas 
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 Sábado 7 de setembro, 18.00 h

AS SONORIDADES DO TANGO: 
DE BACH A PIAZZOLA

Susanne Hofmann, violín
Matías González, bandoneón

O dúo Fracanapa, activo a cabalo entre as cidades 
de Berlín e París, está especializado na interpreta-
ción, a dúo, de tango arxentino desde a perspec-
tiva da música de cámara concertante. O seu tra-
ballo céntrase na elaboración de suxestivos e sutís 
arranxos de pezas clásicas do xénero para violín e 
bandoneón, creando músicas capaces de transmitir 
un espírito que vai desde o sentimento da nostalxia 
ata unha profunda vontade de vivir. Formado por 
Susanne Hofmann e Matías González, o dúo vén 
desenvolvendo desde hai anos un intenso traballo, 
ao tempo que os seus integrantes colaboran como 
solistas con diversas orquestras sinfónicas, como a 
Filharmónica de Magdeburgo ou a Mitteldeutschen 
Kammerphilharmonie.

Nesta ocasión, propoñen un variado repertorio de 
arranxos de tangos de todas as épocas, desde os 
máis tradicionais de Carlos Gardel, ata a vangarda 
de Piazzolla, xunto con outras delicadezas a partir 
de arranxos de pezas de J.S. Bach, composicións 
do propio Matías González ou do brasileiro Egberto 
Gismonti. O tango amósasenos así, revestido dun 
elegante estilo camerístico, capaz de apelar direc-
tamente aos corazóns dos ouvintes da man destes 
dous virtuosos intérpretes.

NOTA IMPORTANTE: non é posible acceder ata a 
igrexa en turismo. O percorrido a pé é duns 500 m 
aprox. Máis información sobre o lugar de estacio-
namento de vehículos, con coordenadas GPS, na 
páxina 15.

Igrexa de Santo Estevo de Chouzán, Carballedo (Lugo)

fracanapa.de

///... Dúo Fracanapa 
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esquecido. Desde a igrexa, desprazarémonos ata a 
pequena aldea de Pacios, nun delicioso paseo de 
ida e volta que permite gozar de impresionantes 
vistas sobre o Miño. Ao tempo, poderémonos facer 
unha idea do que era o aproveitamento tradicional 
destas terras de fortes encostas. A propia aldea 
permite visualizar como eran os pequenos núcleos 
poboacionais da zona e, á luz dos datos do Catas-
tro de Ensenada, faremos unha pequena reflexión 
sobre o que foi e é a realidade social desta zona.

Hora e lugar de encontro: ás 12.00 h, no cemiterio 
de Chouzán, a carón da estrada LU-P-1801, a uns 
700 m do seu empalme coa estrada LU-P-1006. 
Coordenadas GPS, 42.517725, -7.725751
Duración: 2,5 horas aprox.
Distancia: 4 km 
Dificultade: media
Capacidade máxima: 60 persoas
Inscrición: do 24 de agosto ao 4 de setembro, en 
actividades@espazossonoros.org 

Non esquezas:
_Calzado cómodo para camiñar
_Unha gorra para o sol e un impermeable por se 
chove
_Un pequeno refrixerio e bebida para o xantar
_Auga, chocolate e unha mazá para o camiño

Carballedo (Lugo)

Nun lugar dos máis afastados da Ribeira Sacra, no 
fértil val do Miño, a contorna de Santo Estevo de 
Chouzán ten, como o propio mosteiro, unha rica 
e variada historia. O pequeno percorrido proposto 
permitirá recrearse coa paisaxe, aínda dunha beleza 
indubidable, pero tamén evocar e lembrar o que foi 
un pasado histórico, cultural, paisaxístico e antro-
polóxico de grande riqueza. Nesta pequena ruta cir-
cular tentaremos, a través das imaxes e dos textos, 
descubrir boa parte dese patrimonio que, como re-
sultado da construción do encoro dos Peares, que-
dou oculto ou en desuso.

A ruta parte do cemiterio de Chouzán. Continuando 
pola estrada, e despois de pasar a aldea da Voutu-
reira, baixaremos cara á parte alta do que foi o antigo 
lugar de Chouzán; alí, lembraremos a situación da 
antiga localización do mosteiro. Tamén evocaremos 
a antiga barca de Chouzán, un dos escasos puntos 
de paso do Miño no pasado, entre as pontes de Be-
lesar e a da cidade de Ourense. Seguindo o que era 
o antigo camiño que levaba á barca, que comunica-
ba este mosteiro con outros tan significativos como 
os de Eiré ou Ferreira de Pantón, na outra marxe do 
río, camiñaremos ata a actual localización da igrexa 
de Chouzán. Será unha boa ocasión para falarmos 
sobre a importancia que tivo no pasado o mosteiro, 
que dispuña dun relevante couto xurisdicional. Os 
textos de Frei Martín Sarmiento, quen pasou moi 
pretiño do lugar na súa viaxe a Galicia, servirannos 
para cuantificar a súa importancia, hoxe en día tan 

>> Xornada en Santo Estevo de Chouzán:
tras as pegadas dunha paisaxe asolagada

COÑECE O TEU PATRIMONIO  Sábado 7 de setembro, 12.00 h
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obxecto de obras para a mellora e conservación do 
espazo por parte da Administración de Patrimonio. 
A visita será comentada polo experto arqueólogo e 
divulgador do patrimonio Ángel Concheiro Coello.

Inscrición: actividade exclusiva para as persoas 
participantes no obradoiro de achegamento á músi-
ca antiga (non é preciso inscribirse á parte)

María Giménez
Eliseu Mera
Felipe Rodríguez
Uxía Delgado
Pablo Ruibal

Modera Andrés Díaz

No decurso da pasada edición deste xa tradicional 
obradoiro dentro da programación dos Espazos So-
noros, dedicado entón ao mundo da luthería, xurdiu 
ao fío da conversa a posibilidade de organizar unha 
sesión centrada nun instrumento moi presente nos 
obradoiros pero nunca protagonista: a voz. A idea 
era que o propio público participase mediante a in-
terpretación de sinxelas melodías, acompañadas na 
polifonía por unha capela de instrumentos. A propos-
ta lanzada foi recibida con interese polo público de 
maneira que, velaquí temos un obradoiro de achega-
mento á voz como instrumento. 

A idea de que unha sinxela e apegadiza melodía ou 
himno fose interpretada pola congregación de fieis, 
acompañada por unha capela de instrumentistas 
profesionais, é unha práctica que xorde a partir da 
Reforma, práctica que tamén se estendería aos foga-
res, nos que existía ademais o costume de interpre-
tar conxuntamente melodías acompañadas de dife-
rentes instrumentos. No noso obradoiro, ademais da 

  Santa Cristina de Ribas de Sil, Parada de Sil (Ourense)

>> Visita guiada polo mosteiro
de Santa Cristina de Ribas de Sil

explicación da orixe e sentido desta práctica, ensaia-
remos de cero e sen necesidade de previos coñece-
mentos de música, dúas ou tres pezas axeitadas por 
voces medias, que serán finalmente interpretadas co 
acompañamento dunha capela de músicos, interpre-
tación que será gravada e distribuída entre as per-
soas participantes para o seu uso e escoita posterior.

O obradoiro desenvolverase nunha contorna excep-
cional, o mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, 
onde teremos oportunidade de pasar unha magnífica 
xornada de achegamento á música antiga e a unha 
das alfaias do noso patrimonio histórico.
 

Hora e lugar de encontro: 12.00 h, no mosteiro de 
Santa Cristina de Ribas de Sil
Capacidade máxima: 70 persoas
Inscrición: do 24 de agosto ao 4 de setembro, en 
actividades@espazossonoros.org 
Público: para todos os públicos, con ou sen coñe-
cementos de música

Non esquezas:
_Calzado cómodo para camiñar
_Unha gorra para o sol e un impermeable por se 
chove
_Un pequeno refrixerio e bebida para o xantar

COÑECE O TEU PATRIMONIO   Domingo 8 de setembro >> 15.00 h

Santa Cristina de Ribas de Sil, Parada de Sil (Ourense)

>> Obradoiro de achegamento á música antiga

Domingo 8 de setembro >> 12.00 h    OUTRAS ACTIVIDADES

Para as persoas participantes no obradoiro de 
achegamento á música antiga está prevista, ao lon-
go da xornada, unha visita comentada ao conxunto 
do que foi o mosteiro de Santa Cristina de Ribas 
de Sil, situado en pleno corazón dos canóns do Sil, 
nunha localización impresionante. Desta alfaia da 
Ribeira Sacra percorreremos a igrexa coas súas áb-
sidas, as pinturas ao fresco, o claustro e os restos 
das dependencias do que foi o mosteiro, hai pouco 

ACHEGAMENTO Á VOZ COMO INSTRUMENTO. 
UN OBRADOIRO PARTICIPATIVO
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>> Michael Schöch

Sábado 14 de setembro, 19.00 h    COÑECE O TEU PATRIMONIO  Sábado 14 de setembro, 19.00 h

CONCERTO DE ÓRGANO NA 
CATEDRAL DE TUI

Michael Schöch, órgano 

Catedral de Tui, Tui (Pontevedra)

michael-schoech.com

///... Michael Schöch 

Pianista e organista, o austríaco Michael Schöch é 
un dos poucos músicos que domina por igual a arte 
da interpretación dos repertorios pertencentes a 
ambos os dous instrumentos. Desde que gañou con 
26 anos, en 2011, o primeiro premio do concurso 
da televisión alemá, a ARD, na categoría de órgano, 
comezou unha imparable carreira que o levaría po-
las máis importantes salas de concerto e catedrais 
europeas. Ao tempo, colabora habitualmente como 
solista con formacións do talle da Symphonieor-
chester da Bayerische Rundfunk, a Deutsche Sym-
phonie-Orchester Berlin, a Staatsorchester Kassel ou 
a Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, participa 
en importantes gravacións discográficas e, desde 

2015, é profesor titular de órgano do conservatorio 
da cidade austríaca de Innsbruck.

Neste o seu primeiro concerto na Península, Schöch 
interpretará un variado programa de música con 
obras de Cabezón, Cabanilles, Pachelbel ou Bach, 
entre outros. Un programa especialmente adaptado 
ás características do órgano histórico da Catedral 
de Tui, reconstruído nos anos noventa polo organei-
ro Grenzing. Será a estación final dentro dunha xor-
nada de rolda, que nos levará a visitar órganos na 
zona fronteiriza con Portugal e a seguir as pegadas 
da organería galega no país veciño.

©
 A

nd
re

j G
ril

c



20

>> Roldas pola paisaxe organística galega

Sábado 14 de setembro >> 10.00 h (hora portuguesa) COÑECE O TEU PATRIMONIO

Espazos Sonoros recupera as súas “Roldas pola 
paisaxe organística galega” e faino cun interesante 
percorrido, que transcende os lindeiros xeográficos 
para entrar noutras paisaxes veciñas, fundamentais 
para comprender o alcance e significado que tivo a 
organería galega.  A fronteira sur de Galicia co Rei-
no de Portugal foi, de sempre, moi permeable para 
a música. E, no caso dos órganos e organistas, pó-
dense fornecer multitude de exemplos e casos que 
así o demostran. Por iso, nesta rolda cruzaremos o 
Miño, nunha viaxe de ida e volta, por localidades 
que viron traballar, desde o século XVII, multitude 
de organeiros e organistas galegos e portugueses. 

Comezaremos as nosas visitas en Viana do Castelo. 
A capital do distrito acolle nas súas igrexas oito ór-
ganos históricos, dos que visitaremos o precioso 
órgano da igrexa da Santa Casa da Misericórdia, 
obra de 1721, do importante organeiro portugués 
frei Lourenço da Conceiçao. Nesta igrexa, e como 

curiosidade, observaremos como, para non alterar 
a harmonía e simetría, no lado oposto ao órgano, 
no coro alto, construíuse unha caixa idéntica, pero 
sen instrumento dentro. Un artificio, o da simula-
ción, moi ao uso no Barroco. A igrexa, reconstruída 
a comezos do século XVIII, pertence á unha antiga 
fundación instituída a comezos do século XVI con 
fins sociais e asistenciais, que aínda segue a fun-
cionar hoxe. O espazo posúe unha grande riqueza 
decorativa, con numerosos retablos de talla doura-
da de estilo portugués.

A rolda seguirá polo mosteiro de São Martinho de 
Tibães, preto de Braga, un impresionante espazo 
que acolle un non menos impresionante órgano. O 
mosteiro foi fundado a finais do século XI e, pou-
co a pouco, foise transformando nun dos máis 
ricos do norte de Portugal. A partir do século XVI 
é a casa matriz da congregación de san Bieito de 
Portugal e Brasil e, como tal, escola de arquitectos, 

A paisaxe organística ás dúas beiras do Miño 

ORGANEIROS SEN FRONTEIRAS: A 
PAISAXE ORGANÍSTICA ÁS DÚAS BEIRAS 
DO MIÑO
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>> Roldas pola paisaxe organística galega

Sábado 14 de setembro >> 10.00 h (hora portuguesa) COÑECE O TEU PATRIMONIO

A paisaxe organística ás dúas beiras do Miño 

Programa da xornada
10.00 h (hora portuguesa) Xuntanza na Santa Casa 
da Misericórdia e visita ao órgano
10.45 h Saída cara Tibães 
12.00 h Chegada a Tibães e visita ao órgano e as 
dependencias do mosteiro
14.00 h Xantar (opcional, prezo 16 euros)
16.00 h Saída cara a Tui
18.00 h (hora española) Visita aos órganos de Tui
19.00 h (hora española) Concerto de Michael Schöch

Hora e lugar de encontro: ás 10.00 h (hora portu-
guesa), na porta da Santa Casa da Misericórdia en 
Viana do Castelo
Prezo da visita á Santa Casa da Misericórdia: 1 euro
Prezo da visita ao Mosteiro de Tibães: 4 euros
Capacidade máxima: 60 persoas
Inscrición: do 31 de agosto ao 11 de setembro, en 
actividades@espazossonoros.org

mestres tallistas e aprendices doutros oficios que 
traballaron para a orde. O mosteiro acadou o seu 
máximo esplendor nos séculos XVII e XVIII, sendo 
un dos maiores conxuntos monásticos do Portugal 
barroco. A pesar da desamortización, que levou á 
venda dos seus bens e do inmoble, a sancristía e a 
igrexa non saíron á poxa, o que permitiu que se pre-
servasen en relativo bo estado. En 1986, o Estado 
portugués adquire o inmoble e inicia a súa recupe-
ración. Un dos elementos que destaca da igrexa é 
o órgano, un instrumento feito por un galego, Fran-
cisco Antonio Solla, en 1784. Solla foi un de tantos 
organeiros galegos que, a partir da segunda déca-
da do século XVIII, desenvolveron a súa actividade 
artística no norte de Portugal.

Por último, cruzaremos de volta o Miño para nos 

achegar a Tui onde, na Catedral, visitaremos os ór-
ganos e as súas espectaculares caixas xemelgas. 
Un deles foi restaurado mentres que, do outro, só 
resta a caixa e algúns tubos. O peche simbólico da 
rolda, desas conexións e intercambios musicais 
entre Galicia e Portugal, será xa pleno nesta cida-
de, pois, a fins do século XVII un frade xerónimo 
portugués, frei Xosé dos Anxos, construirá o órga-
no grande da Catedral que, posteriormente, sería 
asentado nunha das caixas que aínda restan.

Acompañaranos no noso percorrido o organista e 
experto en organería galega e portuguesa, Marco 
Aurélio Brescia.
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dor dos diversos estados afectivos e emocionais 
como o amor, a nostalxia, o medo ou a alegría. Ade-
mais, interpretaranse obras de grandes composito-
res como Mauro Giulliani, un autor pertencente ao 
clasicismo, do que se interpretarán dúas pezas que 
xiran tamén arredor de diferentes estados de ánimo, 
e unha obra de Agustín Barrios, un dos primeiros gui-
tarristas sudamericanos que cruzaría o océano para 
tocar en Europa. Completarase así unha simbólica 
viaxe de ida e volta polos sentimentos, a través do 
mesmo mar que levaría a Cuba o fundador da ins-
titución que nos acolle, Fernando Blanco de Lema.

mateoarnaiz.com

Capela do antigo colexio-instituto da Fundación Fernando Blanco, Cee (A Coruña)

O SON DAS EMOCIÓNS

Mateo Arnáiz, guitarra clásica e clásico-romántica

Sábado 21 de setembro >> 19.00 h

///... Mateo Arnáiz

Mateo Arnáiz, un dos máis consagrados guitarris-
tas saídos dos conservatorios galegos nas últimas 
décadas, é, ademais de concertista cunha xa lon-
ga traxectoria, docente no Conservatorio Superior 
de Música da Coruña e investigador nos ámbitos 
da música e da psicoloxía, con diversos traballos 
académicos e unha tese de doutoramento sobre a 
interpretación musical e a ansiedade escénica. 

O programa de hoxe afonda tamén nas compoñen-
tes psicolóxicas da música, explorando as emo-
cións humanas e o xeito de expresalas a través do 
instrumento da guitarra e das composicións e im-
provisacións do propio guitarrista. Así, estará inte-
grado por obras compostas por Mateo Arnáiz, arre-
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Cee (A Coruña)

Sábado 21 de setembro >> 16.00 h COÑECE O TEU PATRIMONIO

>> Visita guiada polo museo e os xardíns 
botánicos da Fundación Fernando Blanco

A Galicia do século XIX ofrecía unha panorámica 
desoladora no que ao ensino se refire, caracteriza-
da por unha deficiente infraestrutura escolar, que se 
concentraba nas capitais de provincia e nos exem-
plos illados de escolas fundadas baixo o patroci-
nio de indianos, impulsadas polas ideas que unían 
educación e progreso e defendidas estas por unha 
parte da emigración con conciencia política e so-
cial. Baixo este espírito ilustrado naceu a Fundación 
Fernando Blanco, dando lugar a un centro de ensi-
no modélico, dentro dun innovador proxecto peda-
góxico, dotado dos mellores medios para o ensino 
das ciencias experimentais, humanísticas e dunha 
coidada biblioteca. 

O instituto contaba con importantísimas coleccións 
de mapas, aparellos topográficos, un gabinete de 
física, un laboratorio de química, un gabinete de his-
toria natural, coleccións zoolóxicas e mineralóxicas 
e un xardín botánico no que estudar os principios 
prácticos desa ciencia e da agricultura, para o que 
tamén se contaba con numerosos modelos de má-
quinas agrícolas, mostras de fertilizantes, sementes, 
insectos… No centro ensinábanse, ademais, as ma-
terias prácticas necesarias para o desenvolvemento 
económico da comarca, tales como comercio, lexis-

lación mercantil ou contabilidade, sendo adquiridos 
para o ensino da música pianos, guitarras, violíns e 
outros instrumentos cos seus métodos respectivos. 

Coa intención de coñecer de preto os froitos deste 
labor filantrópico e da profunda pegada que o la-
bor educativo desenvolvido pola Fundación deixou 
na comarca, visitaremos, da man do experto en 
patrimonio científico galego e coautor do catálogo 
dos fondos da Fundación, Rafael Sisto, o Museo-
Colección Fernando Blanco. Con el e o curador do 
museo, Darío Areas, percorreremos a importante 
colección de patrimonio científico e de materiais di-
dácticos atesourados polo vello instituto-escola, as 
coleccións pictóricas e artísticas ou as coleccións 
de instrumentos musicais. Para rematar, e antes do 
inicio do concerto, visitaremos os xardíns botánicos 
do instituto, nos que destacan árbores exóticas e 
centenarias.

Hora e lugar de encontro: 16.00 h, na porta do 
Museo na Praza da Constitución, 25
Capacidade máxima: 60 persoas
Inscrición: do 7 ao 18 de setembro, en 
actividades@espazossonoros.org 

DO VALOR DO INTANXIBLE: 
EDUCACIÓN PARA O PROGRESO
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Pazo do Faramello, Rois (A Coruña)

Rosalía Gómez Lasheras …///

Domingo 29 de setembro >> 19.00 h

Pazo do Faramello, Rois (A Coruña)

>> Visita ao Pazo do Faramello

COÑECE O TEU PATRIMONIO   Domingo 29 de setembro >> 17.00 h 

Para as persoas asistentes ao concerto no Pazo do 
Faramello está prevista unha visita previa a este im-
presionante espazo de estilo barroco compostelán, 
ao pé do chamado Castro Lupario, situado á marxe 
esquerda do río Tinto e a poucos kilómetros da des-
embocadura deste no río Sar. 

Trátase dun edificio do século XVIII, con marcadas 
influencias italianas e nel poderemos visitar diferen-
tes elementos arquitectónicos e naturais de grande 
interese nunha contorna na que a auga, a pedra e a 
natureza se mesturan, creando unha paraxe de in-
comparable beleza. Deste xeito, percorreremos os 
xardíns ao gusto do século XIX, a carballeira, a ca-
pela barroca, os antigos muíños industriais, o canón 
do río e a súa fraga, a antiga presa ou o paseo entre 
camelias e hortensias. Ademais, previo ao concerto, 
poderemos degustar un aperitivo ao solpor, na im-
presionante terraza barroca, para goce dunha vela-
da de música inspirada nos ambientes que puideron 
ter lugar outrora nos salóns do pazo.

Hora e lugar de encontro: 17.00 h, na porta do pazo 
xunto ao Xardín do Recordo
Capacidade máxima: 50 persoas 
Inscricións: do 14 ao 25 de setembro, en activida-
des@espazossonoros.org 
Prezo: 4 euros, inclúe a visita aos xardíns do pazo 
e un aperitivo

Non esquezas:
_Calzado cómodo para camiñar
_Un impermeable por se chove
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O FORTEPIANO DE VIENA A LONDRES

Rosalía Gómez Lasheras, fortepiano 

A compostelá Rosalía Gómez Lasheras é unha noví-
sima intérprete de piano amplamente eloxiada, tanto 
pola crítica como por importantes personalidades 
do mundo da música, pola súa sobresaínte madu-
rez artística. Na actualidade, está a desenvolver unha 
intensa carreira concertística ao longo de escenarios 
de España, Holanda, Austria, Francia, Portugal, Bél-
xica, Suíza, Alemaña, Rusia, Exipto ou Estados Uni-
dos, logo de ampliar os seus estudos en Holanda e 
Suíza. Paralelamente á súa formación como pianista, 
especializouse en música antiga, estudando clave e 
fortepiano, na Schola Cantorum Basilensis. 

Nesta ocasión, a pianista ofrecerá un íntimo recital 
para fortepiano nun exemplar da súa propiedade, 
orixinal de 1805, que será instalado no Pazo do Fa-
ramello, e no que interpretará un repertorio clásico de 
finais do século XVIII e comezos do XIX, un feixe de 
obras de autores que compuxeron, como era natural 
na altura, para fortepiano: Haydn, Clementi e Beetho-
ven. Será unha maneira de trasladarse ao ambiente 
das veladas que, nos salóns palacianos galegos deci-
monónicos, puideron ter lugar en noitiñas de outono 
coma esta. 

Capacidade limitada a 50 prazas, é precisa inscrición. 
Máis información na páxina 29

rosaliagomezlasheras.com.
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Sábado 5 de outubro >> 19.00 h 

Igrexa de San Miguel de Lebosende, Leiro (Ourense)

///... L’Unisoni

A POÉTICA DO ESTRAÑO
UNHA ESCOLMA DA OBRA DE 
BARBARA STROZZI 

Esperanza Mara Filgueira, canto 
Uxía Delgado, tiorba e guitarra 
Adrián Linares, violín barroco 
Pablo Ruibal, viola da gamba

L’Unisoni é unha agrupación liderada polo viola-
gambista Pablo Ruibal, formada en 2018, coa inten-
ción de interpretar músicas vocais e instrumentais 
do Barroco. Os seus membros posúen unha grande 
experiencia no eido da música antiga e colaboran 
habitualmente con grupos dedicados a este reper-
torio, como a Nieuwe Philarmonic Utrecht, El Afecto 
Ilustrado, Ensemble Elyma, Capella Joanina, Ars 
Combinatoria, Ensemble Thesaurus, o Grupo de Mú-
sica Antiga 1500 ou La Xácara, entre outros. 

A formación toma o seu nome da “Academia de-
gli Unisoni”, unha das academias que existían na 
Venecia do século XVII, para discutir e poñer en 
práctica a “nova música”, e da que Barbara Strozzi 
era anfitrioa. O título do programa está tomado das 
Bizzarrie poetiche, de Nicolo Fontei (1635), dedi-
cadas a esta compositora e musa de artistas. Nel 

farase unha escolma dalgunhas das obras mestras 
da autora veneciana -principalmente arias e canta-
tas- combinadas con outras obras instrumentais do 
século XVII, acordes coa estética da época, moitas 
delas no denominado stylus phantasticus, canda 
obras de autores como o compositor de óperas e 
mestre de Strozzi, Francesco Cavalli.
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Leiro (Ourense)

Sábado 5 de outubro >> 15.00 h COÑECE O TEU PATRIMONIO

>> Rolda polo románico de Leiro

A comarca do Ribeiro, situada nos confíns da pro-
vincia de Ourense, está conformada por vizosas 
paisaxes caracterizadas polos vales que os ríos Avia 
e Arnoia van trazando ata a súa desembocadura no 
Miño e pola presenza das videiras que se cultivan na 
zona para a produción dos afamados viños do Ri-
beiro. Mais existe tamén nestas terras unha magnífi-
ca paisaxe arquitectónica que afunde as súas raíces 
no románico, conformada por importantes conxun-
tos monacais, pero tamén por pequenas igrexas 
rurais de excelente factura e calidade. Leiro ocupa, 
neste senso, unha situación privilexiada. A funda-
ción, no século X, do mosteiro de San Clodio intro-
duciría e impulsaría o cultivo da vide en boa parte 
do actual concello, o que lle aportaría abondosas 
rendas; no século XII, co mosteiro xa incorporado 
á orde do Císter, aumentaría o seu poder económi-
co e tamén cultural na zona. Mais, probablemente 
grazas á boiante situación económica da contorna 
e ás mesmas rendas do viño, existen no concello 
abondosos exemplos de modestas parroquias ru-
rais nas que o románico está tamén presente e do 
que dan testemuño igrexas como a de Santo Tomé 
de Serantes ou San Miguel de Lebosende.

Como petisco previo ao concerto do grupo L’Unisoni, 
faremos un pequeno percorrido por algúns dos máis 
significativos exemplos do románico do concello de 

Leiro, partindo de San Clodio, onde poderemos 
admirar devagar os elementos máis representati-
vos deste conxunto monacal, agora convertido en 
parroquia e complexo hostaleiro. De aí, despraza-
rémonos ata a igrexa de San Tomé de Serantes, si-
tuada nunha excepcional paraxe, para rematar na 
interesante e descoñecida igrexa de San Miguel de 
Lebosende, na que, incluso, teremos oportunidade 
de ver de preto un dos escasos exemplos de órga-
nos existentes no rural galego. A rolda será guiada 
e comentada polo experto arqueólogo e divulgador 
do patrimonio Ángel Concheiro Coello.

Hora e lugar de encontro: 15.00 h, no mosteiro de 
San Clodio
Capacidade máxima: 60 persoas
Desprazamentos: os desprazamentos ata os dife-
rentes espazos faranse nos vehículos particulares
Inscrición: do 21 de setembro ao 2 de outubro, en 
actividades@espazossonoros.org 

Non esquezas:
_Calzado cómodo para camiñar
_Unha gorra para o sol e un impermeable por se 
chove
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moi preto do Cebreiro, onde, segundo a lenda, se 
atopa tamén un cáliz milagreiro. 

Desde a súa creación en 1987, Capella de Ministrers, 
baixo a dirección de Carles Magraner, desenvolve 
unha importante tarefa investigadora e musicolóxica 
no ámbito do patrimonio musical hispánico, desde o 
medievo ata o século XIX, tentando conxugar rigor 
histórico, sensibilidade musical e o desexo de facer 
partícipe destas experiencias a un amplo público. O 
grupo ten unha importante proxección, tanto a nivel 
da Península como ao longo de diversos escenarios 
do mundo, e ten gravada unha abondosa produción 
discográfica, distinguida polas mellores mencións e 
premios.

capelladeministrers.com

Santa María de Penamaior, Becerreá (Lugo)

LAMENTO DE PERCEVAL
MÚSICA E LITERATURA ARREDOR 
DO SANTO GRAAL

Maria Jonas, canto e sinfonía
Carles Magraner, viella, viola e rabel
Robert Cases, laúde, arpa, cítola e vihuela de 
péñola
Eduard Navarro, oud, cornamusa, duduk e paku 

CLAUSURA   Domingo 6 de outubro >> 19.00 h

///... Capella de Ministrers

Un apaixonante programa de concerto que aborda-
rá as músicas que axudan a trazar o camiño que 
percorreu, a través dos séculos, o Santo Graal, des-
de as cancións das Cruzadas, ata os cantos dos 
centros de peregrinación medieval, buscando ao 
mesmo tempo o reflexo da literatura medieval na 
música e o simbolismo emblemático que o tópico 
do Graal adquiriu con Alfonso V “O Magnánimo”. 
Capella de Ministrers recompila música e poesía da 
Idade Media de autores como Rigaud de Berbezilh, 
Thibault de Champagne, Walther von der Vogel-
weide ou Neidhart, arredor de textos de Chrétien 
de Troyes, Robert de Boron ou Wolfram von Es-
chenbach, os pais da lenda. Trátase dunha música 
e dunha poesía cunha temática común, vencellada 
ao Graal, que convida a iniciarse na procura do co-
ñecemento do pasado e que será interpretada nun 
lugar tamén emblemático, a igrexa de Santa María 
de Penamaior, situada no camiño a Compostela, 
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Hora e lugar de encontro: ás 12.00 h, na igrexa de 
Santa María de Penamaior
Duración: 2 horas o percorrido circular e 1,5 horas 
ida e volta ata a capela de San Lourenzo
Distancia: 5,5  km o percorrido circular e 3,5 km o 
percorrido de ida e volta
Dificultade: media-baixa
Capacidade máxima: 60 persoas
Inscrición: do 21 de setembro ao 2 de outubro, en 
actividades@espazossonoros.org 

Non esquezas:
_Calzado cómodo para camiñar
_Unha gorra para o sol e un impermeable por se 
chove
_Un pequeno refrixerio e bebida para o xantar
_Auga, chocolate e unha mazá para o camiño 

Domingo 6 de outubro >> 12.00 h   COÑECE O TEU PATRIMONIO

>> O Convento: historia 
e lendas para un lugar enigmático
Santa María de Penamaior, Becerreá (Lugo)

COÑECE O TEU PATRIMONIO  

O noso paso polo mosteiro de Santa María de San 
Lourenzo de Penamaior, coñecido como “O Con-
vento”, aproveitará para facer unha parada e gozar 
dunha xornada na que percorrer a súa contorna. 
Tamén afondaremos na multitude de referencias 
e lendas que permanecen no imaxinario colectivo 
arredor deste enigmático lugar. 

Existen moitas controversias sobre as orixes des-
te mosteiro. Para algúns están vencelladas aos 
primeiros tempos da Reconquista, cando o abade 
do mosteiro de Carracedo, en León, enviou algúns 
dos seus monxes á procura dun lugar seguro nas 
montañas apartado das zonas fronteirizas. Pero 
puidera ser tamén que o cenobio fora fundado coa 
finalidade de atender os peregrinos que ían cara 
a Compostela xa que, polo lugar, puido pasar, tal 
vez, unha derivación do Camiño de Santiago, do-
cumentada polo monxe alsaciano Hermann Künig 
von Vach na súa guía de 1495. Sexa como for, nes-

te lugar, historia e lenda entrelánzanse arredor de 
multitude de elementos, como a presenza dun ve-
nerado lignum crucis, as lendas sobre a existencia 
nas inmediacións dun lugar templario, a figura de 
San Lourenzo, custodio do Santo Graal, as supos-
tas referencias no tímpano da igrexa ao ciclo artú-
rico ou o achado na igrexa dos restos dun alxube. 
Moitos deste temas están relacionados, ademais, 
cos tópicos que se desenvolverán musicalmente no 
concerto da tardiña do grupo Capella de Ministrers.

Na compaña de membros do colectivo Patrimonio 
dos Ancares, faremos un percorrido que partirá da 
igrexa, para subir logo ata o poboado de Vilarín e, 
de alí, seguir ata Liñares, baixando de novo cara 
á igrexa a carón do río do Convento. Logo dunha 
parada para comer e visitar a propia igrexa, pode-
remos achegarnos ata a pequena capela de San 
Lourenzo onde, segundo a lenda, puido ter orixe 
este asentamento monacal.
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Esta pequena capela está situada na praza do mes-
mo nome, na parte alta da vila histórica de Baiona 
A Real. O templo-santuario ten a súa orixe no culto 
a santa Liberata, primeira muller que morreu cruci-
ficada no século II, nos tempos das persecucións 
de Adriano. Segundo a lenda, unha muller chamada 
Calsia, muller do maxistrado romano Lucio Catelio 
Severo, daría a luz a nove fillas xemelgas: Xenebra, 
Liberata, Victoria, Eufemia, Xermana, Marciana, 
Xena, Basilisa e Quiteria. Ao temer que o seu es-
poso pensase nunha infidelidade, ordenou tirar as 
súas fillas ao río Miñor, en canto Lucio estaba lonxe 
nunha campaña militar. A parteira Sila encargada 
de executar a orde, no lugar do sacrificio, entregou 
as nenas a distintas familias cristiás. Anos despois 
as fillas foron encarceradas e atormentadas pola 
súa relixión. Unha delas, Liberata, conseguiu fuxir 
e foi capturada e crucificada en Portugal, na po-
boación de Castraleuca, no Alentexo.

O culto á santa estendeuse durante os séculos XVI 
e XVII e, en 1688, o concello de Baiona solicitou 
unha reliquia da catedral de Sigüenza (onde se con-
serva o seu corpo), un óso do brazo da propia santa 
Liberata, que se conserva nun relicario de prata e 
que sae en procesión coa imaxe da Virxe todos os 

Baiona (Pontevedra)

Igrexa de Santa Liberata

anos, o día 20 de xullo. En 1695 comeza a constru-
ción do templo, obra realizada por subscrición po-
pular, baixo a dirección de José Domínguez Bugarín 
e Marcial González. De estilo italiano bastardo con 
reminiscencias do toscano e algunhas mesturas 
do plateresco, a igrexa ten unha soa nave e pre-
senta unha fachada principal, flanqueada por dúas 
elegantes torres de base cuadrangular rematadas 
en pináculos e unha porta alintelada sobre a que 
monta un frontón oco que acolle a imaxe da santa 
crucificada. 

Resulta interesante, en especial, o retablo do altar 
maior, obra do escultor redondelán Antonio del Vi-
llar, autor tamén do retablo da Virxe da Expectación 
da catedral de Tui. Nel acapara todo o protagonis-
mo a imaxe da crucifixión da santa, rodeada das 
súas irmás representadas sobre as pólas dunha ár-
bore á sombra da cal está a parteira Sila. Nas ban-
das laterais, aprécianse medallóns en altorrelevo, 
con escenas do martirio das nove virxes, así como 
as imaxes de san Pedro e san Paulo no primeiro 
corpo e santa Bárbara e santa Apolonia no segun-
do. No ático, aparece a figura de Santiago Mata-
mouros e, na clave do arco que pecha o retablo, 
asenta o escudo de armas da vila.

Domingo 1 de setembro, 20.00 h >> Cantaderas
CONCERTO INAUGURAL
Baiona (Pontevedra)
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A igrexa do que foi antigo mosteiro feminino bene-
ditino de Santo Estevo de Chouzán está situada no 
concello de Carballedo, no suroeste da provincia de 
Lugo, preto da aldea de Chouzán. Trátase dunha 
zona montuosa e de difícil acceso, localizada nunha 
aba con fermosas vistas sobre a impresionante pai-
saxe da Ribeira Sacra. A este lugar foi parcial-mente 
trasladada a igrexa -desde o seu emprazamento ori-
xinal no val, preto do río, xunto a un antigo paso de 
barcas chamado Porto Monsulio- logo da constru-
ción do encoro dos Peares. Hai noticias da existen-
cia dun antigo cenobio masculino xa no século IX. 
No s. XII a súa actividade experimenta certo renacer, 
agora como mosteiro feminino, baixo a pro-tección 
da comunidade de Oseira, sendo anexionado no 
século XV a San Paio de Antealtares, como con-
secuencia do proceso centralizador iniciado polos 
Reis Católicos.

Do antigo mosteiro só se conserva a igrexa, cons-
truída entre os séculos XII e XIV, data na que esta 
sufriu grandes modificacións en estilo gótico. É ro-
mánica a ábsida, reconstruída de xeito íntegro logo 
do traslado. Ten cabeceira semicircular dividida en 
cinco tramos con columnas acaroadas, capiteis de-
corados e tres xanelas. A fachada construíuse no s. 
XVIII en estilo barroco e nela destaca unha fornela 
co Santo Estevo, unha espadana con dobre cam-
panario de frontón curvo e tres pináculos de bóla. 
Co traslado da igrexa, en 1957, baixo a dirección de 
Pons Sorolla, a súa fisionomía sufriu grandes cam-

bios. Foi eliminado o cruceiro, elemento de gran 
significación, pois a planta de cruz latina era moi 
pouco habitual neste tipo de edificacións románi-
cas do rural. Ademais, engadiuse un baptisterio, 
que conserva a antiga pía bautismal, unha estan-
cia que serviría de arquivo parroquial e a sancristía. 
Para asentar a igrexa no seu actual emprazamento 
e salvar o desnivel, construíuse un pórtico sobre o 
que se asentan as novas estancias, sostido por pia-
res a modo de soportais. Conserváronse no exte-
rior canzorros con decoración antropomorfa, vexe-
tal e xeométrica. O máis importante do conxunto 
eran as pinturas murais, que cubrían as bóvedas 
e paredes da ábsida, con escenas do Xuízo Final e 
da Paixón e cartelas en escritura gótica. Datan de 
finais do s. XV ou comezos do XVI e sitúanse dentro 
do estilo gótico-hispanoflamenco. No traslado da 
igrexa, as pinturas pasáronse a lenzo, adaptándose 
ás bóvedas, pero perdéronse na súa maior parte. 
Tratábase, a xuízo de José Manuel García Iglesias, 
dunha das mostras máis ricas e impresionantes en 
Galicia, do punto de vista iconográfico, do Xuízo 
Final. A igrexa dispuña tamén dun retablo maior de 
traza renacentista, hoxe por desgraza desaparecido.

NOTA IMPORTANTE: non é posible acceder ata a 
igrexa en turismo. O percorrido a pé é duns 500 m 
aprox. Máis información sobre o lugar de estacio-
namento de vehículos, con coordenadas GPS, na 
páxina 15

Carballedo (Lugo)

Igrexa de Santo Estevo de Chouzán

Sábado 7 de setembro, 18.00 h >> Dúo Fracanapa
Coñece o teu patrimonio: ás 12.00 h, tras as pegadas dunha paisaxe asolagada 



44

En pleno corazón dos canóns do Sil, e nun empraza-
mento impresionante, o mosteiro de Santa Cristina 
de Ribas de Sil é unha das alfaias da Ribeira Sacra. 
Da súa remota e accidentada localización dá boa 
mostra o feito de que, xa ben entrado o século XXI, 
o lugar aínda non ten conexión á rede eléctrica. E 
así leva dende a súa fundación, que probablemente 
haxa que situala no contexto dos abundantes asen-
tamentos cenobíticos que se estableceron nesta 
zona de Galicia nos inicios da Idade Media. Os pri-
meiros datos certos sobre o mosteiro son do século 
X, acadando o seu maior esplendor nos séculos XII 
e XIII, que é a época da que datan a maior parte das 
edificacións que hoxe se conservan: nun dos mu-
ros consérvase unha epígrafe datado no ano 1192. 
Por esas datas, a mediados do século XII, pasa á 
orde bieita. Con posterioridade, o mosteiro sufrirá 
certas dificultades económicas, sendo anexionado 
finalmente como priorado ao de Santo Estevo de 
Ribas de Sil a comezos do século XVI. Coa desa-
mortización de 1835 foi abandonado, usándose as 
súas estancias como cortes e palleiros e mesmo a 
sancristía como sequeiro para as castañas.

Da igrexa destaca, en primeiro lugar, a súa planta 
en cruz latina con tres ábsidas semicirculares na 
cabeceira, así como a torre rectangular pegada ao 
muro norte. As proporcións da nave son tamén pou-
co frecuentes, con moita altura dada a súa relativa 
estreiteza. O estilo foi evolucionando, probablemen-
te a medida que se construía a igrexa: as ábsidas 

Parada de Sil (Ourense)

Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil

Domingo 8 de setembro, 12.00 h >> Obradoiro de achegamento á música antiga
Coñece o teu patrimonio: ás 15.00 h, visita guiada polo conxunto do mosteiro 

son románicas, mentres que os arcos da nave son 
apuntados, anunciando xa o estilo gótico. Fóra cha-
ma a atención o rosetón e, sobre todo, a porta que 
hai á esquerda, que daba entrada ao mosteiro. Cun 
interesante arco lobulado, ten unha decoración moi 
rica, con follas e diversas figuras, mesmo no intra-
dorso deses arcos, onde hai un tetramorfos (é dicir, 
a representación simbólica dos catro evanxelistas). 
Esta obra é atribuída a algún dos colaboradores 
principais do mestre da porta sur da Catedral de 
Ourense. Os capiteis do cruceiro e das xanelas, e 
os canzorros das ábsidas están tamén decorados 
con figuras humanas e de animais, algunhas delas 
de aparencia grotesca. Por último, hai que sinalar 
que restan algunhas pinturas ao fresco na ábsida 
central e tamén no que foi a sancristía, do século 
XVI. Nese século foi tamén reconstruído o claustro.

A documentación restante do mosteiro é escasa, o 
que fai complexo reconstruír os pormenores da vida 
monástica. Porén, semella que foi un dos máis im-
portantes da Ribeira Sacra: recibiu protección real e 
papal e tiña un importante couto xurisdicional. Non 
podemos rematar sen sinalar que, nun documento 
de 1457, hai unha interesante referencia musical: 
fálase da existencia duns orgoos que estan desco-
bertos. É dicir, da existencia na igrexa dun órgano 
ao que lle debía faltar parte da caixa ou, tal vez, as 
portas que o pechaban. Vagando en silencio polas 
naves, o claustro e o seu entorno natural, non é difí-
cil imaxinar o son daquel instrumento.
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Tui (Pontevedra)

reparacións periódicas dos instrumentos, como é 
o caso do portugués Baltasar Machado, organeiro 
na catedral de Santiago, durante a parte central do 
século XVII. En 1636 é contratado como afinador do 
órgano de Tui, despois de facer nel certas repara-
cións de importancia. 

As caixas xemelgas actuais foron construídas para 
acomodar os órganos reconstruídos por Antonio 
del Pino y Velasco, de orixe palentina, entre 1714 e 
1718. Foi esta época, cara a finais do século XVII e 
comezos do XVIII, de grande actividade construtiva 
na catedral, pois xunto coa construción do coro, tres 
organeiros traballaron nun curto espazo de tempo. 
Entre 1695 e 1697, o frade xerónimo portugués frei 
Joseph de los Ángeles constrúe un órgano novo. 
Aínda non saía pola porta este organeiro cando a 
catedral contrata a Juan Galindo, arpista e organeiro 
da catedral compostelá, para a construción doutro 
instrumento situado fronte ao anterior. Por último, 
Antonio del Pino constrúe dous órganos, dentro 
das novas caixas, probablemente aproveitando boa 
parte dos instrumentos dos seus antecesores. Estes 
sufriron importantes amaños e remodelacións no sé-
culo XVIII. Entre 1754 e 1755, polo organeiro, tamén 
de orixe palentino, Juan Francisco de Toledo e entre 
1780 e 1782, polo francés Lorenzo Monturus. Dáse 
a circunstancia de que este organeiro morreu no ano 
1782 sen finalizar a obra, que era de grande alcan-
ce e que sería rematada polo compostelán Melchor 
González Maldonado.

A localización da catedral de Tui, no alto da vila, se-
mella que estivo ocupada desde tempos prerroma-
nos. A obra do actual edificio, que substituíu unha 
basílica anterior dos séculos V-VI, comezou no ano 
1120, aínda que non se consagrou ata o ano 1225. 
Iniciada dentro do estilo románico, a nave e bóve-
das, rematadas cara ao final do s. XII, están xa feitas 
dentro do estilo gótico. Outro elemento de grande 
importancia é o claustro, que é o único medieval 
conservado nas catedrais galegas. Tamén ten re-
levancia, nesta zona da catedral, a torre e o pazo 
construídos polo bispo Diego de Muros, cara ao fin 
do século XV.
 
No puramente musical, destacan no seu interior as 
caixas xemelgas dos órganos. Actualmente, só un 
deles está operativo, o do lado da epístola, é dicir, 
o da dereita ollando ao altar maior. Foi construído 
de nova factura polo organeiro Gerhard Grenzing 
en 1995, aproveitando algún dos escasos restos 
orixinais que quedaban. Conta con 31 rexistros, 
distribuídos nos seus dous teclados, e pedaleiro. 
Este órgano moderno é o último dunha longa lista 
de instrumentos. O primeiro do que temos noticia é 
aquel que estaba sendo construído por Juan Álva-
rez en 1466, quen protesta ao cabido porque non 
avanza na obra, ao non dispor do estaño que precisa 
para facer os canos do instrumento. Pola catedral 
pasaron case todos os organeiros principais que tra-
ballaron en Galicia entre o século XVI e XIX. Moitos 
deles estiveron contratados para facer afinacións e 

Catedral de Tui

Sábado 14 de setembro, 19.00 h >> Michael Schöch
Coñece o teu patrimonio: ás 10.00 h (hora portuguesa), roldas pola paisaxe organística galega 
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Cee (A Coruña)

Sábado 21 de setembro, 19.00 h  >> Mateo Arnáiz
Coñece o teu patrimonio: ás 16.00 h, visita guiada polo museo e os xardíns botánicos da Fundación Fernando Blanco

botánica, e dunha coidada biblioteca. Tratábase dun 
ensino moderno que evitaba os castigos corporais 
e incentivaba con premios aos mellores alumnos. O 
instituto, a través da súa Fundación, desenvolveu 
ademais un labor social e cultural decisivos no des-
envolvemento da vila de Cee, con campañas de alfa-
betización para adultos, clases de música e debuxo 
e a instalación dunha botica de acceso gratuíto para 
pobres da parroquia e traballadores da institución. 
Alí instalaríase tamén a primeira estación telefónica 
interurbana de Cee, cuxos ingresos se reinvestían na 
realización de obras públicas na vila.

Xa que a educación católica estivo moi presente no 
réxime de ensino do centro, o instituto contaba ta-
mén cunha pequena capela na que oficiaba a misa un 
capelán, que facía as veces de director espiritual dos 
nenos e nenas. A capela foi embelecida con diver-
sos elementos, como un altar onde destaca a figura 
de Fernando III O Santo ou o mausoleo que alberga 
os restos do fundador, ambos os dous en mármore 
branco. A capela estaba decorada por unhas pinturas 
ao fresco na bóveda, obra do santiagués Eugenio Vi-
llar, e unha gloria que coroaba o altar, executada polo 
artista Luís Muriel, especializado en escenografías 
teatrais. Tanto as pinturas como as bóvedas mesmas 
perdéronse irremediablemente. A capela dispuña ta-
mén dunha completa colección de ourivería relixiosa 
procedente da fábrica madrileña de Meneses.

Trátase da capela dun dos primeiros institutos de en-
sino que se crearon no rural galego, nunha época na 
que estes só existían nas grandes cidades. O edificio 
foi impulsado, xunto ao dunha escola de nenas, por 
Fernando Blanco de Lema, un ceense nado en 1796 
que, a comezos do século XIX, emigrou a Cuba, onde 
fixo unha importante fortuna. Guiado por un espírito 
filantrópico baseado na crenza de que a educación 
era a mellor ferramenta para o progreso dun pobo, 
no seu testamento encargaba a construción dun co-
lexio de ensinanza primaria e secundaria na súa vila 
natal, onde o ensino sería gratuíto e, a tal fin, doaba 
a case totalidade dos seus bens. As obras, sobre o 
proxecto do arquitecto madrileño José María Aguilar, 
remataban en 1886. O centro equiparíase de todo 
o necesario para impartir, con toda comodidade, as 
tarefas docentes: mobiliario e material didáctico e 
instrumental científico abondoso que nutriría os di-
versos gabinetes científicos e que hoxe forman parte 
dos fondos da colección. Isto permitiu desenvolver 
unha especial experiencia pedagóxica, equiparable 
á dos máis avanzados institutos do seu tempo. No 
seu programa combinábase unha educación huma-
nística, estética e científica, co ensino das materias 
prácticas necesarias para o desenvolvemento eco-
nómico da comarca. Alí impartíanse materias como 
música, debuxo ou agricultura. Para iso dotouse ta-
mén o centro dun xardín botánico, que aínda se con-
serva, con interesantes árbores centenarias, no que 
poder estudar os principio básicos de agricultura e 

Capela do antigo instituto-escola 
da Fundación Fernando Blanco de Lema
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Rois (A Coruña)

Pazo do Faramello

Domingo 29 de setembro, 19.00 h >> Rosalía Gómez Lasheras
Coñece o teu patrimonio: ás 17.00 h, visita guiada polo pazo

O pazo do Faramello é un pazo de estilo barroco 
compostelán, situado na parroquia de Ribasar, no 
concello de Rois, ao pé do chamado Castro Lupa-
rio, na marxe esquerda do río Tinto, a poucos qui-
lómetros antes da desembocadura deste no río Sar. 
O edificio, do século XVIII, con marcadas influen-
cias italianas que deixan adiviñar a orixe do seu 
fundador, o xenovés Bartolomé Piombino, ten unha 
orixe industrial, vencellada á Real Fábrica de Papel 
do Faramello, a primeira fábrica de papel que se 
instalara en Galicia. Por Real Cédula de 1714 con-
cedíaselle a don Bartolomé Piombino e Francineto 
a facultade de establecer unha fábrica de papel no 
lugar, prohibindo que, en vinte anos, ningunha ou-
tra persoa puidese introducir papel nin establecer 
fábrica del no Reino de Galicia. Daquela, a fábrica 
do Faramello compúñase de varias edificacións, o 
muíño papeleiro, vivendas dos oficiais, almacéns, 
muíños fariñeiros e a casa do señor Piombino. A 
filla do fundador da industria casaría con Manuel 
Riveiro de Aguiar e Soares, pasando a fábrica a for-
mar parte do patrimonio desta familia, que moder-
nizaría as instalacións e melloraría a súa produción 
con papeis de excelente calidade, no que se impri-
mirán numerosos libros, folletos e impresos das im-
prentas de Santiago de Compostela, usando como 
marca a lenda “Faramello R”.

Co cese da actividade papeleira a comezos do sé-
culo XX, os edificios e as instalacións foron acondi-
cionados para o seu uso agropecuario e residencial 
pola familia propietaria. Na actualidade, as instala-
cións están dedicadas á organización de eventos. 
O pazo do Faramello acadou certa sona pola activa 
vida social desenvolvida nel a finais do século XIX 
e por ser o protagonista dun episodio da novela de 
Alexandro Pérez Lugín, La casa de la Troya, publi-
cada en 1915, con portada de Castelao. Os xardíns 
foron deseñados, no século XIX, segundo o gusto 
francés, con estanques e fontes que se comple-
mentan coas cascadas naturais que forma o río ao 
seu paso pola propiedade, e con pozas e canles 
dos antigos muíños. O conxunto compleméntase 
cunha carballeira milenaria de gran biodiversidade, 
onde se poden atopar londras, mouchos, garzas 
reais, parrulos silvestres, troitas, ras vermellas, es-
quíos, furóns e especies ameazadas, como o lagar-
to das silvas de cor turquesa. Ademais, dispón dun-
ha capela construída no ano 1727, que acolle un 
retablo de madeira do escultor compostelán Xosé 
Gambino.
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Leiro (Ourense)

Igrexa de San Miguel de Lebosende

Sábado 5 de outubro, 19.00 h >> L’Unisoni
Coñece o teu patrimonio: ás 15.00 h, rolda polo románico de Leiro 

A igrexa de San Miguel de Lebosende atópase en 
pleno Ribeiro, nunha zona de grande interese paisa-
xístico, etnográfico e cultural e que, no pasado, foi 
un dos motores económicos de Galicia. Moi preto 
dela está o importante mosteiro de San Clodio e un 
pouco máis arriba, na seguinte das parroquias per-
tencentes a Leiro, a sobresaínte igrexa románica de 
San Tomé de Serantes. A de San Miguel goza dunha 
situación privilexiada, nunha ladeira orientada ao 
Sur con vistas ao val do Avia. Sendo como foi, de 
sempre, parroquia rural, destaca a calidade da súa 
fábrica, boa proba da riqueza da freguesía, froito, 
fundamentalmente, das rendas dos afamados viños 
da comarca. A orixe da igrexa é medieval e, desa 
época, destaca a súa portada románica, de fins do 
século XII, que está formada por tres arquivoltas, 
apoiadas estas en tres columniñas. Os seus capiteis 
teñen unha rica decoración: figuras vexetais, dúas 
aves que cruzan os seus pescozos e unhas figuras 
humanas que, pola erosión, non deixan interpretar 
ben o que representan. O tímpano perdeuse, pero 
quedan as mochetas que o sostiñan, nas que tamén 
vemos dúas figuras humanas.

O interior ten planta de cruz latina e foi modificado 
substancialmente no século XVI. Desas datas é a 
bóveda do cruceiro, que chama a atención nunha 
parroquia rural coma esta. Porén, hai que ter en 
conta que a igrexa recibiu o favor da importante 
casa fidalga dos Candendo, que iniciara un im-
portante proceso de expansión e enriquecemento 
desde comezos do século XVI. En concreto, un dos 
seus membros, Pedro González, instituíu a comezos 
do século XVII unha capelanía baixo a advocación 
da Virxe do Rosario nunha das capelas da igrexa. 
Establecía a existencia de tres capeláns encargados 
de rezar unha misa diaria a perpetuidade. Ademais, 
debían axudar ao reitor da igrexa a cantar a misa 
maior os domingos e festivos principais. Pode que, 
froito desta antiga tradición e dos ricos benfeitores 
que a igrexa tivo, sexa muda testemuña o órgano 
que aínda se atopa no coro alto. Polas súas carac-
terísticas, semella datar de fins do século XIX e é 
un dos únicos órganos históricos galegos situado 
nunha parroquia do rural.
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Becerreá (Lugo)

Santa María de Penamaior

Domingo 6 de outubro, 19.00 h >> Capella de Ministrers
Coñece o teu patrimonio: ás 12.00 h, O Convento: historia e lendas para un lugar enigmático

CONCERTO DE CLAUSURA 

Situado nas abas da Serra do Pico, nos contrafortes 
dos Ancares, este antigo mosteiro cisterciense foi un 
importante centro relixioso, debido á veneración que 
suscitou a presenza nel dun lignum crucis e da Vir-
xe das Abarcas, o que fixo que moitos peregrinos  a 
Santiago se desviasen ata alí en Triacastela. Puidera 
ser tamén que o cenobio fora fundado coa finalidade 
de atender os peregrinos que ían cara a Compostela 
xa que, polo lugar, pasaba unha derivación do Ca-
miño de Santiago, documentada esta polo monxe 
alsaciano Hermann Künig von Vach na súa guía de 
1495. Nesa obra, dirixida principalmente a peregri-
nos alemáns, recomendáballes utilizar esta variante 
durante o inverno, para evitar así as fortes nevaradas 
que afectaban o Camiño Francés. Discútese acerca 
de se o mosteiro existía xa no século X, aínda que se-
ría no século XII cando sufriría importantes transfor-
macións, pasando a depender do mosteiro de Ca-
rracedo, no Bierzo. Adscrito ao Císter no 1225, acada 
a categoría de abadía e, en 1506, únese á congrega-
ción de Galicia, Castela e León, a consecuencia da 
reforma dos Reis Católicos. Os poucos monxes que 
alí quedaron serían exclaustrados definitivamente en 
1835 e as propiedades pasarían a mans particulares, 
mesmo as antigas dependencias monacais, conver-
téndose a igrexa en parroquial.

A planta da igrexa é basilical, de tres naves que re-
matan en ábsidas, a central con pechamento po-

ligonal, aínda que semicircular no interior, e as la-
terais con forma semicircular. A capela maior está 
ocupada por un retablo barroco que se chegou a 
relacionar co obradoiro de Fernando de Casas. 
No exterior destaca, no muro norte, a presenza 
dun óculo que, orixinariamente, debeu de estar na 
fachada principal ata as reformas de 1692. Na fa-
chada consérvase a portada con dobre arquivolta 
semicircular e un tímpano, no que se representa un 
círculo cunha cruz na que consta a data de 1177, 
que se toma como data de construción do templo, 
ademais dun xinete con lanza e escudo, un león, 
unha árbore con paxaros e un cabalo sen xinete. 
Nesta enigmática representación quíxose ver un 
vínculo co ciclo artúrico e a historia de Yvain, o ca-
baleiro do León. Enriba da porta, unha fornela coa 
data de 1692 acolle unha imaxe da Inmaculada, que 
sobe ata ocupar o espazo da xanela que se atopa 
no segundo corpo, o que fai supoñer que era ese o 
espazo que ocupaba o óculo da fachada norte. Ou-
tras dúas xanelas sitúanse en cada unha das rúas 
laterais, cada unha de diferente feitura, rematando 
a fachada nunha espadana que fai de campanario. 
Na parte sur da igrexa atópanse acaroados os res-
tos dun claustro e do que foron as dependencias 
monacais, dos que se conservan algunhas pilastras. 
Na actualidade, esas dependencias, practicamente 
en ruínas, atópanse en mans privadas, destinadas a 
explotacións agropecuarias.
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