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ORQUESTRA MUNICIPAL DE XOVE “Clásicos galegos Vol.II”
Segon lliurament de “Clásicos Galegos”. En aquesta ocasió l’Orquestra Municipal de Xove
sota la direcció de Xan Carballal dona vida a peces dels mestres gallecs J. Bal y Gay i J.
Montes.
Del compositor gallec Bal y Gay l’orquestra ens ofereix “Serenata para corda” un reflexe
de l’expressivitat de l’autor que la creà l’any 1942 a Mèxic. Així mateix de Juan Montes
Capón podem trobar dins aquest fantàstic treball obres com “Rapsodia Galega”, “Alborada”
i “Sonata Descriptiva Galega” que formen part de les grans peces creades per aquest
brillant autor.
Clàssica

Ref: 50692

Sèrie: 01

Segell: Sons Galiza

Cod: 8435029506929

ORQUESTRA MUNICIPAL DE XOVE E GRUPO VOCAL “SOLO VOCES” “Clásicos galegos Vol. I”
Amb aquest disc es compleix un dels ideals de les formacions implicades en aquest projecte,
poder donar a conèixer al públic les grans obres que al llarg del temps han anat realitzant
els autors gallecs.
L’Orquestra de Cámara Municipal de Xove i el Grup Vocal “Solo Voces” ens presenten a
“Clasicos Galegos Vol. I” temes de José Pacheco, “ Do val o meu cabo veño”, A.C.
Santavaya amb “¡Ou de casa! ¿el ay licencia?”, Jesús Bal y Gay amb “Concerto grosso
para frauta, oboe, clarinete e fagot” i Juan Montes amb “Misa honra do Apostolo Santiago”
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Clàssica
Cod: 8435029505120

REAL BANDA DE GAITAS DE OURENSE “Atox”
La “Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense” constitueix la màxima expressió artística
dels quinze mil alumnes que estudien els secrets de la gaita a l’Escola Provincial de Gaitas de
Ourense.
Sota la batuta del director Xose Lois Foxo i amb l’objectiu de difondre i donar prestigi a la gaita
com a instrument nacional de Galícia porten l’esperit i la màgia d’aquest poble arreu del món
. En aquesta ocasió ens presenten el disc “Concert Atox” on trobarem cançons populars gallegues
com “Cantar de Cego de Vences”, “Anterga Alborada de Ourense” o “Pastora do Caurel” amb
el so sempre innovador de la formació.

Clàssica/World Music
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BRATH “Lembranza da Auga” “Intres” “O latexo do fogo” “Cinco”

Ref: 50152/Sèrie: 02
Cod: 8435029501528

Ref: 50772/Sèrie:22
Cod: 8435029507728

Ref: 50682/Sèrie:03
Cod: 8435029506820

Ref: 50532/Sèrie:02
Cod: 8435029505328

Amb més de vint-i-cinc anys d’història, el grup gallec Brath esta a prop dels 1000 concerts. Liderat per l’Eloi Carrasco, bateria i
veu del grup, són considerats com els pioners en fusionar musica tradicional gallega amb altres estils i ritmes. Bona prova d’això
n’és el disc publicat l’any 1988 “Lembranza del Agua”, disc on per primera vegada es fusiona la musica tradicional gallega amb
ritmes pop, teclats i guitarres elèctriques. L’identitat del grup queda patent en aquest treball. Cançons com “Munheira do minho”,
“Lembranza da Agua” o “Flor de Alba” en donen fe.
El disc “Intres” va ser publicat l’any en que el grup celebrava el quart de segle. Disc amb onze temes on l’experiència i la maduresa
musical aconseguida al llarg del temps queda plasmada a cadascuna de les cançons. “Abrante máxico, “Exodo infindo”, “A porta
do tempo” o “Octopus” són alguns dels temes que Brath ens entrega per transportar-nos a les terres gallegues que els han forjat.
“O latexo do fogo” són cançons de cec mesclades amb ritmes de blues , munyeires antigues, música mediterrània, àrab i portuguesa.
La paraula antiga, cors de la nit dels temps, flautes i zanfonas del camí de Santiago, ferros i panderos. En aquest disc Eloi Caldero
va procurar un so cru, textos a semblances dels càntics populars. El futur passat viatjant cap a nosaltres, la veu, el silenci i el temps
fet present. 11 cançons amb títols com “Skada”, “Rumbadoiro”, “Falai Gallego” o “Agasalho Track”.
I per últim Tenim “Cinco” possiblement el disc més crític de Brath. Poètic i bell; per primera vegada incorpora una veu per denunciar
la violència de gènere , la marginalitat i el seu posicionament contra la guerra. En aquest disc de 10 temes hi apareix el track “Burkha”
que va ser escollit als premis de la musica l’any 2001.

Folk/Popular

Segell: Sons Galiza

