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PRESENTACIÓN 
 
Estamos ante a terceira edición das Xornadas de Divulgación do Patrimonio 
Musical Galego na Universidade da Coruña. Desde o ano 2007 en que 
presentamos en formato de concerto unha selección da ópera Inés e Bianca de 
Marcial del Adalid, pasando pola conmemoración en 2009 do cincuenta 
aniversario do falecemento de Andrés Gaos cun ciclo de concertos que abranguía 
boa parte da súa obra, chegamos a un novo ciclo en que se presentan algunhas 
obras dun compositor e musicólogo lucense: Jesús Bal y Gay. 
 
Foi na súa cidade natal onde Jesús Bal y Gay recibiu as primeiras leccións de 
Música. En 1922 trasládase a Madrid para recibir formación universitaria. O seu 
compromiso social con Galicia levouno a organizar e participar en actividades 
culturais nos diferentes lugares onde residiu. O seu principal interese foi o de crear 
unha conciencia, unha identidade propia para Galicia desde unha sólida base 
cultural, entendida como fonte de progreso para un pobo. Formado na Residencia 
de Estudantes, alí coñeceu importantes personalidades da cultura e do 
pensamento do noso país. Máis tarde foi lector na Universidade de Cambridge 
durante tres anos. En 1938 viaxa a México para formar parte da Casa de España, 
un organismo creado como albergue intelectual para artistas, profesionais e 
académicos exiliados; foi invitado por Lázaro Cárdenas, á sazón presidente da 
nación. 
 
As súas inquietudes levárono á edición de música antiga española, como o 
Cancionero de Uppsala, Romances y villancicos españoles del S. XVI e Treinta 
Canciones de Lope de Vega; ademais, publicou ensaios e estudos como Hacia el 
Ballet Gallego, Tientos ou as súas biografías de Chopin e Debussy, entre outros 
escritos. 
 
Como queira que a obra compositiva de Bal non é moi extensa, e tendo en conta 
que se inscribe nun grupo de autores escasamente difundidos, que conforman a 
chamada Xeración da República ou do 27, optamos por achegarnos a unha visión 
xeral da música composta por estes autores: Salvador Bacarisse, Gustavo 
Pittaluga, Julián Bautista, Ernesto Halffter, Rodolfo Halffter e Rosa García Ascot, 
esposa de Bal. 
 
Somos conscientes de que non están representados todos os xéneros musicais 
que definen a obra destes autores, e mesmo que algún dos que figuran en 
programa, aínda que desenvolve a súa traxectoria no período que nos ocupa, non 
pertence estritamente ao grupo mencionado. Non obstante, confiamos en acertar 
na elección. Un recital de guitarra, unha conferencia-concerto con cancións de 
cámara para voz e piano, un recital de clarinete e piano e outro de piano só 
configuran este ciclo, que esperamos sexa do agrado de todos. 
 
Julián Jesús Pérez Fernández 
Director da Aula de Música 
 



PROGRAMA XERAL 
 
 
CONCERTO: mércores, 19 de outubro ás 20.30 h 
 
A guitarra na xeración da República 
 
INTÉRPRETE: Bernardo García Huidobro, guitarra 
 
LUGAR: Paraninfo da Reitoría, A Coruña 
 
 
CONFERENCIA - CONCERTO: mércores, 9 de novembro ás 20.30 h 
 
O “Grupo de Madrid” e a Nueva Música (1920-1936): Música vocal de cámara 
 
INTÉRPRETES: Nuria Orbea, soprano e Anouska Antúnez, piano 
RELATOR: Julio Andrade Malde, crítico musical 
 
LUGAR: Paraninfo da Reitoría, A Coruña 
 

 
CONCERTO: martes, 15 de novembro ás 20.30 h 
 
A sonata para clarinete e piano de Bal y Gay e outras obras do seu tempo 

 
INTÉRPRETES: Juan Ferrer, clarinete e Julio Mourenza, piano 
 
LUGAR: Paraninfo da Reitoría, A Coruña 
 
 
CONCERTO: luns, 28 de novembro ás 20.30 h 
 
A obra para piano de Bal y Gay e doutros compositores do Grupo do 27 
 
INTÉRPRETES: Laura Díaz Pérez, piano 

 
LUGAR: Paraninfo da Reitoría, A Coruña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCERTO: mércores, 19 de outubro ás 20.30 h 
 
A guitarra na xeración da República 
 
INTÉRPRETE: Bernardo García Huidobro, guitarra 

 

 
I 
 

Manuel de Falla (1876-1946) 
HOMENAJE A LA TUMBA DE DEBUSSY 

 
Gustavo Pittaluga (1906-1975) 
HOMENAJE A MATEO ALBÉNIZ 

 
Rosa García Ascot (1908-2002) 

ESPAÑOLA 
 

Joaquín Nin-Culmell (1908-1990) 
SEIS VARIACIONES (sobre un tema de Milán) 

 
Julián Bautista (1901-1961) 

PRELUDIO Y DANZA 
 

Regino Sainz de la Maza (1896-1981) 
ZAPATEADO 

 
 

II 
 

Ernesto Halffter (1905-1989) 
MADRIGAL 

 
Eduardo Sainz de la Maza (1903-1982) 

CAMPANAS DEL ALBA 
 

Antonio José (1902 - 1936) 
SONATA PARA GUITARRA 

Allegro moderato – Minueto – Pavana Triste -Final 
 
 
 



A XERACIÓN DA REPÚBLICA 
 
Nunca na historia contemporánea da cultura en España, a música e a literatura 
marcharon tan unidas como nos anos vinte e trinta do século XX. 
 
A chamada Xeración do 27, ou da República, estivo formada por poetas como Luis 
Cernuda, García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso 
Alonso, Vicente Aleixandre, Gerado Diego, Emilio Prados etc..., que foron case 
sen excepción e ao contrario que os seus colegas do 98, grandes melómanos. 
 
Ao mesmo tempo xurdirá toda unha xeración de músicos de notable calidade, 
cuxa evolución se vería dramaticamente truncada pola Guerra Civil de 1936 a 
1939, entre eles os Halffter: Rodolfo e Ernesto, Julián Bautista, Salvador 
Bacarisse, Remacha, Pittaluga; os cataláns Toldrà, Mompou, Gerhard, Blancafort 
etc... e os musicólogos Adolfo Salazar, Bal e Gay e Salas Viu. 
 
O exilio de moitos fará que parte da súa obra quedase desligada da súa patria e a 
día de hoxe aínda un gran número de composicións son descoñecidas. Pouco a 
pouco estas obras vanse recuperando, aínda que desgraciadamente non teñen a 
presenza que merecían ter nas salas de concertos. 
 
A figura fundamental ou alma mater a que todos, en maior ou menor medida van 
seguir é a de don Manuel de Falla pois será o seu ronsel o que alentará a marcha 
das vangardas que intentarán conciliar coa tradición. 
 
 
Manuel de Falla (Cádiz 1876-Altagracia, Arxentina 1946). É unha das figuras 
capitais da música española de todos os tempos e xunto con Albéniz e Granados 
é un dos primeiros grandes compositores españois despois de varios séculos de 
decadencia. É, desde logo, o máis grande compositor da súa xeración, quedando 
como símbolo ou emblema para as posteriores, isto é incuestionable porque a súa 
influencia alentará a evolución das vangardas, partindo da base dunha particular 
lectura da tradición e as súas esencias e a pesar do seu illamento en Granada 
logrará transmitir aos músicos novos da xeración posterior á súa, esta nova 
estética que chegará á música española da súa man. 
 
Así mesmo, é considerado pai do nacionalismo musical español porque lograría 
recuperar para a música culta as formas e o espírito do folclore hispano sen caer 
no tópico manido e sen renunciar ás correntes musicais máis innovadoras da 
música do seu tempo. 
 
O seu primeiro achegamento á música española será epidérmico e por vía da 
zarzuela, tan en voga neses momentos, pero a súa estadía en París e a amizade 
con Paul Dukas, Isaac Albéniz, Claude Debussy e Maurice Ravel van ser 
fundamentais para a súa formación musical, axudándoo a reforzar a súa técnica, 
tomar contacto co Impresionismo e coñecer a música de Stravinsky, aínda que 
todo iso sen traizoar a súa propia personalidade nin o seu afondamento na música 



popular española, mesmo co cante "jondo" e xitano, que coñecía perfectamente, 
non en van era andaluz, boa proba diso son as súas obras Siete Canciones 
Populares Españolas e El Amor Brujo entre outras. 
 
Gran parte da crítica española máis conservadora negará que Falla compoñía 
música española o que vén demostrar ata que punto a súa obra era vangardista e 
mesmo radical. 
 
A Guerra Civil perturbará o traballo de Falla, aínda así puido rematar en 1938 
unha serie de Homenajes a músicos admirados e queridos como Dukas e 
Debussy a que se sumaría a Pedrelliana dedicada a Felipe Pedrell, con eles 
pretendía conformar unha suite para orquestra integrada por versións orquestrais 
das Homenajes publicadas. 
 
A obra de D. Manuel de Falla que se inclúe neste programa é a versión composta 
para conmemorar a morte do seu amigo Claude Debussy, en definitiva é un 
"tombeau", composición de carácter fúnebre e elexíaco. É a única obra que 
compuxo para guitarra e nela sintetízase de forma maxistral a influencia española, 
pois é basicamente unha habaneira, con pinceladas impresionistas. Esta obra 
abrirá unha nova senda á guitarra de concerto que comezaba a labrarse camiño 
da man de Regino Sainz de la Maza, Andrés Segovia e Miguel Llovet entre outros. 
 
Gustavo Pittaluga (Madrid, 1906-1975). Compositor español. Ingresou na 
carreira diplomática e, aínda que estudou con Oscar Esplá considérase 
autodidacta. A súa música rexeita o nacionalismo e folclorismo para volverse cara 
á expresión do grotesco. 
 
Nos primeiros tempos da Xeración do 27 foi unha das personalidades máis 
prometedoras, participou do Grupo dos Oito e foi un adiantado da estética 
progresista. A Guerra Civil puxo fin á súa carreira, pois tamén emprende o camiño 
do exilio. Tras a Guerra, farase cargo da dirección musical da compañía de ballet 
de Pilar López. 
 
Rosa García Ascot (Madrid 1908-2002). É practicamente a única muller do 
grupo, foi discípula de Pedrell e especialmente de Falla, o seu labor nos anos de 
formación da Xeración foi moi positivo, pero a súa obra compositiva non é moi 
numerosa, sendo a máis relevante unha Suite para orquestra e diversas 
composicións pianísticas que exhalan certo perfume do século XVIII. Así mesmo 
exiliada tras a Guerra, a súa produción posterior é practicamente descoñecida. 
 
Joaquín Nin-Culmell (Berlín 1908-Oackland, California 2004). Pianista e 
compositor cubano fillo de Joaquín Nin, estudou na Schola Cantorum de París e 
máis tarde no Conservatorio, onde foi alumno de Paul Dukas, traballou tamén con 
Falla. Desde 1940 foi profesor do Wiliams College de Massachussets e máis tarde 
profesor da Universidade de Berkeley en California; escribiu obras para piano, 
música de cámara e obras sinfónicas nun estilo impresionista. 
 



Julián Bautista (Madrid 1901-Bos Aires 1961). Compositor español, estudou no 
conservatorio de Madrid, onde foi alumno de composición con Conrado del 
Campo, obtivo premios de composición en 1923 e 1926. 
 
Sumarase aos compositores máis activos da Xeración do 27 ou da República, no 
duplo intento de continuar o labor de Falla e de actualizar a música española coa 
vangarda europea da súa época. En 1940, como consecuencia da Guerra Civil, 
emigrará a Arxentina, onde residirá ata a súa morte. Foi unha das personalidades 
máis representativas da Xeración do 27. A súa música era colorista, tendente a 
unha modulación de trazos neoclásicos. Boa parte da súa produción anterior á 
Guerra Civil perdeuse con esta. En Arxentina desenvolverá un amplo labor 
pedagóxico, dedicando as súas enerxías á composición de música 
cinematográfica. 
 
Regino Sainz de la Maza (Burgos 1896-Madrid 1981). Guitarrista e compositor. 
Foi o primeiro catedrático de guitarra no Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid e académico da Real Academia de Belas Artes. Amigo persoal dos 
principais músicos españois do século XX, moitos dos cales escribirían obras para 
ser interpretadas por el, a máis famosa de todas elas sería o Concierto de 
Aranjuez de Joaquín Rodrigo, estreada en Barcelona en 1940. 
 
Foi un dos máis importantes concertista de guitarra do século XX xunto con 
Andrés Segovia, ambos os dous, grazas ás súas calidades artísticas e técnicas 
souberon dotar do seu xusto valor a guitarra de concerto, outorgándolle un 
protagonismo do que anteriormente carecía. 
 
As súas calidades excepcionais como concertista non deberían escurecer a súa 
faceta de compositor exclusivamente dedicada á guitarra, a súa obra en clave 
nacionalista e de escritura moi refinada non merece en absoluto o esquecemento 
en que hoxe se encontra. 
 
Ernesto Halffter (Madrid 1905-1989). É o continuador da obra de Falla, con quen 
se identifica por completo. Dedicará grande parte da súa vida á terminación de 
Atlántida. As súas obras máis coñecidas son A Sinfonietta, o ballet Sonatina e a 
Rapsodia Portuguesa, tamén posúe ciclos de cancións de impresionante beleza. 
 
Eduardo Sainz de la Maza (Burgos 1903-Barcelona 1982). Compositor español. 
Inicia os seus estudos moi temperá, en Madrid estuda con Daniel Fortea, 
continuando posteriormente con Miguel Llovet en Barcelona, máis tarde e 
paralelamente aos estudos de guitarra interésase polo violonchelo. A súa achega 
máis importante foi no campo do ensino e da composición musical. As súas obras 
non recibiron o recoñecemento que a súa calidade merece. 
 
Antonio José Martínez Palacios (Burgos 1902-1936) máis coñecido como 
Antonio José, destacou por ser un infatigable estudoso do folclore castelán e 
sobre todo do burgalés aínda que as súas achegas á música española, a pesar da 
súa curta existencia pois morreu con só 34 anos, traspasan esta actividade. Home 



de inquietudes culturais foi amigo de García Lorca e de Regino Sainz de la Maza a 
quen dedicou a súa obra máis importante: Sonata para guitarra. A súa obra 
inscríbese dentro do nacionalismo, aínda que moi matizado, con connotacións de 
música francesa sobre todo de Maurice Ravel, quen coñecedor da súa obra 
vaticinou: "Antonio José chegará a ser o gran músico español do noso século" 
ademais as súas tendencias estéticas fano moi próximo á Xeración do 27. Na 
actualidade asistimos á recuperación da obra deste interesante músico castelán, 
moita dela inédita aínda. 
 
 
BERNARDO GARCIA HUIDOBRO (Guitarra) 
 
Nace en Santiago de Chile, onde inicia os seus estudos musicais no Conservatorio 
da Universidad de Chile que continúa posteriormente no Instituto de Música da 
Universidade Católica de Chile. Realiza estudos de Guitarra con Arturo González 
e Oscar Ohlsen e ten como profesor de harmonía e análise a Carlos Botto. 
 
En 1974 vén a España cunha bolsa do Ministerio de Asuntos Exteriores Español, 
onde estuda con Regino Sainz de la Maza, Ricardo Fernández Iznahola, Domingo 
Carvajal e Carmelo Martínez. Asiste aos Cursos Internacionais de Granada e 
posteriormente amplía estudos de análise musical con Arístides Carra. 
 
Como docente foi profesor no Conservatorio de Ferraz da Comunidade de Madrid, 
director e profesor na Escola Municipal de Música de Collado Villalba e profesor 
da Escola de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo del Escorial. Tamén foi 
colaborador da Sociedade Estatal Quinto Centenario e actualmente dedícase á 
interpretación en forma exclusiva. 
 
Deu concertos en Chile, Brasil, Estados Unidos, Alemaña, Suíza e 
permanentemente está a actuar en diversas cidades españolas, incluíndo 
presentacións en recitais e con orquestra como tamén formando parte de 
agrupacións de cámara. 
 
Gravou para Radio Nacional de España e Televisión Española. É invitado a 
participar no Ciclo de Concertos Conmemorativos do 250 aniversario de Luigi 
Boccherini, organizado pola Comunidade de Madrid e Radio Nacional na 
Academia de Belas Artes de San Fernando, Ciclo de Música Hispanoamericana 
na Casa de América e festival internacional de Guitarra en Lugo, Centro Cultural 
da Vila e Conde Duque en Madrid e Centros Culturais de Cajamadrid en Aranjuez, 
Alcalá de Henares e Ciudad Real, Fundación Juan March, Fundación Caixa 
Galicia, Ciclo de Concertos "Un Invierno en Mallorca", Sociedades Filharmónicas 
de Ceuta e Melilla, festivais internacionais de Ponferrada e Reinosa, Clásicos en 
Verano da Comunidade de Madrid etc. 
 
Das súas ultimas actuacións cabe destacar a súa participación nas Festas da 
Virxe Branca de Vitoria Gasteiz, a Semana Grande Aste Nagusia de Bilbao e a 
XVIII Semana da Música da Fundación Príncipe de Asturias, concertos nos Cursos 



de Verán das universidades Menéndez Pelayo en Santander, Complutense en 
San Lorenzo do Escorial e Universidade de Cantabria en Laredo. 
 
Realizou ciclos integrais tales como "Música de Cámara para Guitarra" no Museo 
Municipal de Madrid, a integral dos Quintetos con Guitarra de Luigi Boccherini no 
Museo San Isidro de Madrid e o ciclo "La Guitarra. Dos Siglos de Historia" para 
Cultural Rioja en Logroño. 



CONFERENCIA - CONCERTO: mércores, 9 de novembro ás 20.30 h 
 
O “Grupo de Madrid” e a Nueva Música (1920-1936): Música vocal de cámara 
 
 
INTÉRPRETES: Nuria Orbea, soprano e Anouska Antúnez, piano 
RELATOR: Julio Andrade Malde, crítico musical 
 
 
 

 

I 
 
 

La flauta de jade ……………………………………....…………… JULIÁN BAUTISTA  
1901-1961 

 
- Je me promenais (poesías chinas traducidas por F. Toussaint) 
- Depuis qu’elle est partie (poesías chinas traducidas por F. Toussaint) 
- Mon amie (poesías chinas traducidas por F. Toussaint) 

 
 
Automne Malade …………………………..…..………………. ERNESTO HALFFTER  

1905-1989 
Poema de Guillaume Apollinaire 

 
 
Nanas .............................................................................. SALVADOR BACARISSE 

1898-1963 
Poemas de Rafael Alberti 

 
- Nana del niño muerto 
- Nana del niño malo  

 
 
Seis Canciones ……………………………...………………...…………. J. BAL Y GAY  

1905-1993 
Poemas de Luis Amado Carballo 

 
- Égloga 
- Spleen 
- Noite 
- O que morreu no mar 
- Epifanía 
- Afogado 

 
 



 
 
 
 
 

II 
 
 
 
Dos canciones …………..…...…………….……..….....…….. ERNESTO HALFFTER 

1905-1989 
Poemas de Rafael Alberti 

- La corza blanca  
- La niña que se va al mar  

 
 
De Marinero en Tierra ……………………..……....…………. RODOLFO HALFFTER 

1900-1987 
Poemas de Rafael Alberti 

 
- Siempre que sueño las playas 
- Gimiendo por ver el mar 

 
 
La Romería de los cornudos ………...…………..….……...  GUSTAVO PITTALUGA 

1906-1975 
Poema de Federico García Lorca 

 
- Romance de Solita  

 
 
Tres Ciudades ……………..………………..………..……………. JULIÁN BAUTISTA   

1901-1961 
Poemas de Federico García Lorca 

 
- Malagueña 
- Barrio de Córdoba 
- Baile  



NURIA ORBEA, Soprano 

 
Nacida en Bilbao, realiza os seus estudos musicais de canto na Universidade 
Mozarteum de Salzburgo en Lied e Oratorio con Hartmut Höll, Mitsuko Shirai e 
Gudrun Volkert. Gañadora de prestixiosos concursos de canto como o Concurso 
Internacional de Canto Francisco Viñas, Cidade de Logroño ou Julián Gayarre, 
actuou por toda a nosa xeografía, en Austria, Alemaña, Francia, Portugal, 
Marrocos, Andorra, Israel e Chipre; participou no Festival Internacional de 
Santander, Festival Internacional de d´Anthéron (Marsella), La Folle Journée 
(Nantes), Festival Musika-Música (Bilbao), Festival Festa da Música (Lisboa), os 
festivais de Música Antiga (Málaga, Antequera e Zenarruza), Ciclo de Órgano do 
Palacio Euskalduna, Festival de Música Española de León, Ciclo de Órgano de 
Alicante e dentro das tempadas da Filharmónica de Marrocos, a Orquestra 
Filharmónica de Málaga, a Orquestra Sinfónica de Bilbao e a Sinfonía Varsovia. 
 
Dirixírona directores do talle de Juanjo Mena, Aldo Cecatto, Günter Neuhold, 
Manel Valdivieso, Juan José Ocón, Gorka Serra ou Iñigo Pírfano, actuou no Palau 
da Música de Barcelona, Círculo das Belas Artes de Madrid, Auditorio de Nantes, 
Teatro Mohamed V de Rabat, Gran Teatro do Liceu, Auditorio de Lisboa, Auditorio 
de León, Pazo Euskalduna de Bilbao ou Kursaal de San Sebastián. 
 
Solista especialmente apreciada polo público e pola crítica polo seu traballo en 
Oratorio, Lied e Música Española interpretou numerosas misas, oratorios, 
cantatas e música sinfónica. Ofrece recitais de Lied nas programacións de Caixa-
Forum de Barcelona, Fundación Juan March e Auditorio Conde Duque de Madrid, 
Festival de Música de Cámara de Santa Cristina d 'Aro, Ciclo Yehudin Menuhin de 
Salzburgo, Festival Internacional de Música de Sitges, Ciclo de Cámara da 
Orquestra Sinfónica de Bilbao, así como nos Ciclos de Música de Cámara de 
Israel e de Chipre invitada pola Embaixada de España. Debuta na ópera con Dido 
e Eneas, ópera que máis tarde leva a escena nunha nova produción titulada 
"Roses de Gos" no Teatro Bartrina de Reus e Auditorio de San Juliá de Loriá en 
Andorra. En ABAO-OLBE (Bilbao) participou nas producións de Rigoletto, 
Diálogos de Carmelitas, Elektra, La Battaglia di Legnano, Il Trovatore e Aroldo. 
 
 
ANOUSKA ANTUNEZ, Pianista 

 
Nace en Bilbao, onde cursa os estudos de piano baixo a dirección de José 
Antonio Latorre, en 1991 obtivo o Premio de Honra. Continúa a súa formación en 
Viena, con Carmen Graf-Adnet, e en Poznań, con Andrzej Tatarski. En 1996, 
cunha bolsa da Fundación La Caixa, trasládase á Jacobs School of Music da 
Universidade de Indiana en Bloomington e obtén o Masters of Music da man de 
Luba Edlina Dubinsky, membro do Trio Borodin. Así mesmo, comeza os seus 
estudos de musicoloxía e teoría musical con Peter Burkholder, Peter Brown e 
Robert Hatten, centrados na música do século XX e a análise aplicada á 
interpretación. Tamén recibiu valiosos consellos de Jan Gruithuyzen e Elizabeth 
Swarthout. 



Iníciase moi cedo no campo da colaboración musical, como pianista de ensaios 
da Sociedade Coral de Bilbao e como acompañante dos cursos de canto 
organizados pola Deputación Foral de Biscaia e impartidos en sucesivas edicións 
por Ana Luisa Chova, Carlos Montané e Isabel Penagos. Esta colaboración 
continúa en Bloomington cos alumnos de canto de Teresa Kubiak, Paul Kiesgen e 
Alan Bennett, estendéndose a outras disciplinas instrumentais como o clarinete, 
cos mestres James Campbell e Eli Eban, e o violonchelo, con Tsuyoshi Tsutsumi, 
Emilio Colón e Janos Starker. Actualmente é pianista dos estudos de frauta e de 
violonchelo no Conservatorio Superior de Música de Aragón e dos cursos de 
posgrao de frauta que imparte Jaime Martín. 
 
Ofreceu recitais en Suíza, Austria, Estados Unidos, Brasil e Costa Rica, así como 
nas principais cidades españolas. Realizou concertos dentro do Festival 
Internacional de Santander, Praza Maior de Madrid, Teatro Ayala de Bilbao, 
Festival de Música Española de León, Fundación Juan March, Ciclo de Música de 
Cámara de Zaragoza, así como nos Ciclos de Música de Elorrio, Oñati, Gernika e 
Bilbao entre tantos outros. 
 
 
 



CONCERTO: martes, 15 de novembro ás 20.30 h 
 
A sonata para clarinete e piano de Bal y Gay  
e outras obras do seu tempo 

 
INTÉRPRETES: Juan Ferrer, clarinete e Julio Mourenza, piano 
 
 
 

I 
 

  
 
Capricho Pintoresco (data descoñecida) ………..………………….... Miguel YUSTE 

1870-1947 
  
 
Fantasía Capricho (1921) …………………………………...…….. Julián MENÉNDEZ 

1895-1975 
  
 
Sonata para clarinete e piano (1928) …………………………… Roberto GERHARD 

1986-1970 
- Allegro Vivace 

 
 
 
  

II 
 

  
 
Sonata para clarinete e piano (1947) ………………………….….. Jesús BAL Y GAY 

1905-1993 
- Allegro 
- Adagio 
- Allegro 

 
 

 



JUAN  FERRER, clarinete 
 

Juan Antonio Ferrer Cerveró (Montserrat, Valencia, 1968) forma parte da 
Orquestra Sinfónica de Galicia desde 1995 como clarinete principal, onde traballou 
con directores como Daniel Harding, Guennadi Rozdestvenski, Peter Maag, Jesús 
López Cobos, Víctor Pablo Pérez, Kryztof Penderecki, Miroslav Skrowaczeski, 
Alberto Zedda, Ton Koopman, Emmanuel Krivine, Osmo Vänskä, Gianandrea 
Noseda, Eliau Inbal, Mauricio Pollini, Carlo Rizzi, Libor Pesek, James Juud, Jhon 
Nelson etc. E coa que tocou en varias ocasións de solista. Coa devandita 
orquestra realizou xiras por Europa e América. Recibiu convites de orquestras 
como a Sinfónica de Madrid, RTVE, Orquestra do Palau de les Arts, Orquestra de 
Extremadura etc. 
 
É integrante de grupos de cámara como o Trío Untia, Siglo XX, Paganini 
Ensemble e do Quinteto de Solistas da OSG, cos que realiza concertos en 
festivais de toda España. É artista da marca BUFFET-Crampon e cañas RICO. 
 
Como profesor traballa habitualmente coa Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia 
e coa Joven Orquesta Sinfónica de Euskadi. Ademais é invitado para impartir 
cursos por toda España e Portugal. 
 
Ferrer Cerveró iniciou os seus estudos musicais na Sociedad Musical de 
Montserrat e proseguiunos no Conservatorio de Valencia cos profesores Luis 
Sanjaime e José Cerveró, onde obtivo o título de profesor de Clarinete coas 
máximas cualificacións (matrícula de honor). Cursou o grao superior no 
Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia co profesor Juan Vercher, novamente 
coas máximas cualificacións e a mención de honra por unanimidade no Premio Fin 
de Carreira. 
 
Paralelamente estudou cos profesores José Vicente Herrera e Larry Passin, 
asistiu a cursos cos profesores Keith A. Macleod, Joan Enric LLuna, Andrew 
Marriner, Walter Boeykens, Anthony Gigliotti, Guy Deplus, Roy Yowyt, Jehuda 
Gilad etc. 
 
Entre 1992 e 1993 colabora con asiduidade coa Orquestra Nacional de Cataluña. 
 
En febreiro de 1993, e seleccionado polo profesor Jehuda Gilad, obtén unha bolsa 
para cursar estudos na Universidade do Sur de California cos profesores Mitchell 
Lurie, Jehuda Gilad e Michelle Zuckovsky. 
 



JULIO MOURENZA, piano 
 
A Coruña (1969). Julio Mourenza realiza os seus estudos musicais no 
Conservatorio Superior de Música da Coruña, onde obtén a matrícula de honor e o 
Premio Extraordinario de Fin de Carreira. 
 
Entre os anos 1991 e 1995 amplía a súa formación na Musik Akademie der Stadt 
Basel, de Basilea (Suíza), onde obtén o Diploma de Concerto 
(KonzertreifeDiplom), tras estudar cos profesores Laszlo Gyimesi (Piano), Gerard 
Wyss (Música de Cámara), Albert Guttmann (Acompañamento) e Rolf Möser 
(Clavicordio e Fortepiano). 
 
Posteriormente, ingresa na Academia Franz Liszt de Budapest, onde realiza 
estudos de posgrao co profesor Kornel Zempleni durante o curso 1995-1996. Con 
anterioridade, nos anos 1994 e 1995, Julio Mourenza obtivo unha bolsa da Excma. 
Deputación da Coruña, para a ampliación dos seus estudos. 
 
Continúa a súa formación pianística asistindo como alumno activo aos Cursos da 
Aula de Música da Universidade de Alcalá de Henares cos prestixiosos pianistas 
Ferenc Rados, Charles Rosen e Paul Badura-Skoda. 
 
Participa nos Cursos de Verán de Hochschule für Musik Wien, de Viena, como 
alumno do profesor Rudolph Kehrer. 
 
Entre os anos 2002 e 2004 realizou o I Mestrado en Interpretación Pianística 
organizado pola Universidade da Coruña, impartido polo profesor Albert Jiménez 
Attenelle e obtivo as máximas cualificacións. Dentro deste Mestrado asiste aos 
cursos de Edson Elías, Almudena Cano e Benet Casablancas, entre outros. 
Tamén foi premiado no Concurso Galego de Novos Intérpretes. 
 
Como concertista actuou en prestixiosas salas galegas, como o Auditorio de 
Galicia en Santiago de Compostela, A Fundación Pedro Barrié de la Maza  ou a 
Fundación Caixa Galicia na Coruña, así como noutras cidades de España, Suíza, 
Holanda e Hungría. Como solista con orquestra cabe destacar a súa frutífera 
colaboración coa RFG (Real Filharmonía de Galicia), baixo a dirección de 
Maximino Zumalave, interpretando o Concerto para piano e orquestra en Do maior 
KV 467 de Mozart. Coa devandita orquestra e director intervén como pianista na 
interpretación das Cancións Xacobeas de Antón García Abril, coa cantante Teresa 
Berganza, no Auditorio Nacional de Música de Madrid. Realiza outras 
colaboracións e estreas con membros da OSG (Orquestra Sinfónica de Galicia) 
baixo a dirección de José Luis Temes, e coa Orquestra de Cámara Galega baixo a 
dirección de Rogelio Groba Otero. 

O seu interese pola música contemporánea e actual lévao a incluír no seu 
repertorio obras de compositores como György Ligeti, Karlheinz Stockhausen, 
John Cage ou Xavier Montsalvatge, entre outros. Realizou a estrea absoluta e a 
gravación da Sonata para violonchelo e piano 'Diálogos', de Rogelio Groba y 



Groba (Real Academia de Belas Artes da Coruña, maio 2004), a estrea da obra 
pianística de José Arriola (1895-1954), por encarga do Consello da Cultura Galega 
(Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, febreiro 2006). Realiza 
tamén as estreas da obra para piano do compositor Rubén Someso (Fórum 
Metropolitano da Coruña, abril 2006) e de Eterno, elexía para violonchelo e piano, 
de Juan Durán (Paraninfo da Universidade da Coruña, novembro 2007) 

Xullo Mourenza é na actualidade profesor numerario de Piano do Conservatorio 
Superior de Música da Coruña dende 1996. Impartiu, así mesmo, cursos de 
interpretación pianística no Conservatorio de Ferrol (abril 2006). Compaxina o seu 
labor docente cos seus recitais como solista e músico de cámara. Entre os 
músicos aos cales acompañou figuran a violonchelista Sol Gabetta, o guitarrista 
Ramón Carnota, o ensemble de vento Mladí, e a cantante Beate Westerkamp. 

Participou no Festival Via Stellae de Santiago de Compostela e no Festival Are 
More 2008 en Vigo, interpretando as Variacións Goldberg de J.S. Bach e o 
"Cuarteto para o Fin dos Tempos" de Olivier Messiaen. 

Julio Mourenza é membro do Ensemble s21 desde a súa fundación en novembro 
de 2007. 

 
 
 
 



CONCERTO: luns, 28 de novembro ás 20.30 h 
 
A obra para piano de Bal y Gay e doutros compositores do Grupo do 27 
 
INTÉRPRETE: Laura Díaz Pérez, piano 

 
 
 
 

PROGRAMA 
 
  
Hojas de Álbum (1946-48) …………………………………………. Jesús BAL Y GAY 

1905-1993 
  1. A Laura 
  2. A Lola 
  3. A Rosita 
 
Epigrama (a Carlos Chávez) (1949) ……………………….……… Jesús BAL Y GAY 
 
 
Petite Suite ……………………………………….…………….. Rosa GARCÍA ASCOT  

1908-2002 
  
Preludio (1938) …………………………………..…………….. Rosa GARCÍA ASCOT 
 
 
La Romería de los Cornudos (1929) …………….…….……… Gustavo PITTALUGA 

1906-1975 
  1. Danza de la hoguera 
  2. Danza del chivato 
  3. Baile del requiebro y la coquetería 

 
Danza de la Pastora (del ballet Sonatina) (1928) ………..……. Ernesto HALFFTER  

1905-1989 
 
 
Andaluza (de las Cuatro piezas españolas) (1908) ……………... Manuel de FALLA 

1876-1946 
 
 
 



LAURA DÍAZ PÉREZ, piano 

Titulada Superior en Piano, Solfexo e Teoría da Música e Música de Cámara, 
completou a súa formación en l´Ecole Normale de Musique Alfred Cortot de París, 
na clase de piano de Mme. Jeaninne Bonjean, ampliando estudos no campo da 
Música de Cámara e Historia e Pedagoxía do Piano. Obtivo unha bolsa da AIE 
(Asociación de Intérpretes e Executantes de España) e da Deputación da Coruña. 
Obtivo a 2.ª Medaille no Concours Internacional de Piano en Saint-Nom la 
Bretèche (Francia). 
 
Realiza recitais como solista e en diferentes agrupacións camerísticas e mantén 
un dúo estable co saxofonista Alejandro Cabalar, co que acaba de gravar o seu 
primeiro disco. Colabora tamén coa Orquestra da Universidade da Coruña. 
Recentemente iniciou estudos musicolóxicos na Universidade de Santiago de 
Compostela e finalizou o DEA cun Traballo de Investigación sobre a figura do 
músico galego Jesús Bal e Gay. 
 
Na actualidade é profesora e pianista acompañante no Conservatorio Superior de 
Música da Coruña. 
 
 
 
 
 



 
AULA DE MÚSICA 


