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Os sons dos camiños, é un concerto no que se interpretará un repertorio 
de obras creadas con sons gravados nas oito rutas  Xacobeas que cruzan 
Galicia.

As  composicións,  revelarán  a  musicalidade  dos  trazos  sonoros  que 
acompañan aos peregrinos durante a súa viaxe, espertando a conciencia de 
esta  riqueza  acústica,  a  través  dunha experiencia  sonora  que descifre  os 
contidos patrimoniais ligados a estas rutas seculares.

No  concerto  os  músicos  interpretarán  diversos  instrumentos  acústicos, 
acompañando  as  bases  programadas  compostas  coas  paisaxes  sonoras 
gravadas en diferentes puntos dos camiños.

Os sons dos batans, mariscadoras, ferreiros, aparellos de labranza, sons 
dás festas, e tamén paisaxes sonoras naturais de interes bioacústico como as 
fragas do Eume, os Ancares, o Courel. Todos lestes sons serán os protagonistas 
da sinfonía electroacústica de este concerto.

Por exemplo a peza; “metáforas do tempo” foi composta con sons da 
vía da prata: cesteiros, muíños de pedra, cantos e silencios do mosteiro de 
Oseiras e sons do traballo do pan de Cea.

http://www.alg-label.com/IMG/mp3/03_Metaforas_do_tempo.mp3

Outras  pezas  compostas  coa auralidade que  envolve  aos  peregrinos 
mentres percorren os camiños, utilizan os sons das festas tradicionais como o 
que producen as chocas do entroido, ou os bombos, sachos e fouces do 
folión. Tamen soan os ferreiros, os campaneiros e fabricantes  de campás de 
Caldas de Reis. A peza “O discurso da diversidade” foi traballada cos sons do 
camiño ingles.

http://www.escoitar.org/IMG/mp3/O_discurso_da_diversidade.mp3

Algunas das pezas do concerto inspiranse en lendas populares como a 
do merlo do camiño portugués, a cal conta que un abade vendo perturbada 
a firmeza da súa fe, pérdese no bosque dunha serra próxima e detense a 
escoitar  extasiado o canto dun reiseñor.  Cando intenta volver ao mosteiro 
todo  cambiou,  ninguén  o  coñece  e  os  monxes  ao  revisar  os  rexistros  do 
mosteiro descobren que un abade desaparecera sen deixar rastro cara a 

http://www.alg-label.com/IMG/mp3/03_Metaforas_do_tempo.mp3
http://www.escoitar.org/IMG/mp3/O_discurso_da_diversidade.mp3


varios  séculos.  O  canto  do  reiseñor  durara  nada  menos  que  300  anos,  o 
tempo que tardou o abade en recuperar a claridade da súa fe.”

Este concerto é unha reflexión sobre a historia, riqueza acústica e misterio 
dos  camiños.  Unha  viaxe  sonora  que  nos  mergulla  no  seu  espírito  e  nas 
emocións que esperta o camiñar cara a un destino certo.

Programa do concerto.

1.- Metáforas do tempo.  (Sons da vía da plata)

2.- As revelaciones do camiño.  (Monteiro de Samos, camiño frances)

3.- Os sons da diversidade.  (Camiño ingles)

4.- A resonancias dos pasos.  (Camiño do norte)

5.- As voces do silencio.  (Finisterra)

6.- O merlo do camiño portugues.  (Voces da natureza)

7.- As voces da pedra.  (Ria de Arousa)

8.- Tras os pasos de Alfonso II o Casto.  (Camiño primitivo)

9.- Os camiños que veñen de América. 



Dirección musical e composición

Carlos Suárez Sánchez. Compositor e etnomusicólogo galego, Celanova 1966, 
emigra  cos  seus  pais  a  Venezuela  en  1967  e  retorna  a  Galicia  en  2003.  Mestre 
compositor  polo  Conservatorio  Superior  de  Música  Simón  Bolívar  de  Caracas 
(especialidade electroacústica). Etnomusicólogo polo Instituto Universitario de Estudos 
Musicais de Caracas.

Creou  máis  de  40  obras  acústicas  e  electroacústicas.  As  súas  viaxes  de 
investigación por  Venezuela e o caribe inícianse en 1989,  principalmente ás áreas 
culturais afroamericana e indíxena no Amazonas, onde realiza gravacións e estudos 
sobre música e paisaxes sonoras. Ten transcrito máis de 36.000 compases de música 
tradicional de todo o mundo. Traballou como investigador para FUNDEF “Fundación de 
etnomusicología  e  folklore”,  durante  10  anos.  No  ano  2006  gaña  en  Venezuela  o 
premio nacional de cultura polo seu libro “Los chimbángueles de San Benito”. No ano 
2003 retorna a  Galicia,  comezando os seus estudos da paisaxe sonora  galega co 
colectivo escoitar.org.

Realizou máis de 60 concertos, presentando as súas composicións en: Brasil, 
Venezuela  (FLM,  TTC),  Italia  (Emufest),  Chile  (Ai-Maako,  Tsonamicl), Arxentina 
(Tsonami, CCE),  Uruguai (CCE),  Portugal (Binauralmedia, MisoMusic,  Radiofutura), 
Francia (Festival  de Bourges,  Elektrophonie),  Alemaña (Dar  Kleine Field  Recording 
Festival),  México (Foro  Mundial  de  Ecoloxía  Acústica,  CCE),  USA (Experimedia), 
España (LIEM, Arteleku, SONAR, Telenoika, MARCO, MACUF, Experimentaclub). 

Proxectos en rede:

www.escoitar.org - Xeolocalización e estudo da paisaxe sonora galega.
www.mediateletipos.net - [teletipos digitales]. Publicación dixital.
www.sinsalaudio.org - Novas tecnoloxías de son nas escolas.
www.alg-a.org - Colectivo artistas dixitais de Galicia.

http://www.alg-a.org/
http://www.sinsalaudio.org/
http://www.mediateletipos.net/
http://www.escoitar.org/


Referencias sonoras. (Nestes links pódese descargar a sua obra)

Alg-a Netlabel – (Metáforas do tempo)

www.alg-label.com/spip.php?article162

Larrarkito Netlabel (Alegorías del poder)

www.xedh.org/larraskito_netlabel/spip.php?article85

Alg-a Netlabel (Resonancias Ontolóxicas)

www.alg-label.com/spip.php?article133

http://www.myspace.com/carlossurez

Referencias a o seu traballo de investigación.

Estudos de paisaxe sonora e etnomusicoloxía en Venezuela
www.escoitar.org/Paisaxes-sonoras-de-Venezuela

Paisaxes sonoras en peligro de extinción. (Fonotopías de Galicia)

www.escoitar.org/Os-Muinos-do-Picon-do-Folon-II
www.escoitar.org/Campas-e-campaneiros
www.escoitar.org/El-monasterio-de-Oseiras-I 

Libro – Los Chimbángueles de San Benito

www.alg-a.org/IMG/pdf/los_chimbangueles_final_01.pdf

www.alg-a.org/IMG/pdf/los_chimbangueles_final_02.pdf

Contacto: Rua Pastora, 49, 3. 36210 Vigo, Pontevedra.
Telf. 986-420-770 (casa)    619-449-118 (móvil)    
Email. carlossuarez1966@gmail.com

mailto:carlossuarez1966@gmail.com
http://www.alg-a.org/IMG/pdf/los_chimbangueles_final_02.pdf
http://www.alg-a.org/IMG/pdf/los_chimbangueles_final_01.pdf
http://www.escoitar.org/Os-Muinos-do-Picon-do-Folon-II
http://www.escoitar.org/Paisaxes-sonoras-de-Venezuela
http://www.myspace.com/carlossurez
http://www.alg-label.com/spip.php?article133
http://www.alg-label.com/spip.php?article162


Músicos Invitados.

Clarinete e clarinete baixo

Fernando Abreu é un músico singular cunha ampla formación académica 
nos  campos  da  música  contemporánea  e  antigua.  Titulado  en  clarinete  polo  Real 
Conservatorio  Superior  de  Música  de  Madrid,  e  especializado  na  interpretación  de 
Clarinetes Históricos polo Koninklijk Conservatorium de A Haia (Holanda) e en Música 
Tradicional Galega pola Universidade de Santiago de Compostela. Ten sido membro e 
colaborador de agrupacións como o Taller instrumental do CGAC, Xove Orquesta de 
Galicia,  Orquesta  Sinfónica  de  Tenerife,  Orquesta  Barroca  de  Sevilla  ou  Estil 
Concertant de Valencia. 

No  eido  da  improvisación  livre  e  a  música  contemporánea,  durante  a  súa 
estadía  en  Holanda  asiste  ás  aulas  do  profesor  Michel  Barker  no  Koninklijk 
Conservatorium,  formando o cuarteto Koncon xunto  ó percusionista  brasileiro  Celio 
Vasconcellos,ó compositor guatemalteco Renato Maselli e ó colombiano Ricardo Arias. 
Participa na gravación do primeiro CD de Ricardo Arias e no ano 2000 realiza unha xira 
de concertos por Guatemala a dúo con Renato Maselli. Tamén participa na orquesta de 
improvisacion libre de Galicia OMEGA.

Os clarinetes de Fernando Abreu pódense escoitar nos traballos discográficos 
de Mercedes Peón (con que tamén colabora nos concertos ao vivo),  Dr.  Harapos, 
Xistra  de  Coruxo,  Sete  Saias,  Ecléctica  Ensemble,  Malvela,  Sra.  Carmen,  Batuco 
Tabanka.  No 2009 vén de publicar  co Cuarteto Caramuxo o seu traballo  “Tiruriru”, 
editado pola Fundación Barrié como parte do premio que recibiron como gañadores do 
Concurso Folk Cancioneiros.



Sanfona

Ariel Ninas (Mauro Sanín Leira) móvese entre a tradición máis evolucionada, 
irrespectuosa  e  a  contemporaneidade  máis  efémera.  Este  pseudomúsico  nómade 
sempre  moveu  entre  realidades  sonoras  dispares  e  complementarias  como  a  súa 
traxectoria  vital  entre varias cidades galegas,  Madrid,  Londres e Oxford,  lugar este 
onde formou a súa primeira banda Inflatable Buddha -sanfona, tabla, baixo e poesía- 
cos que xirou por Inglaterra durante dous anos e editou dous discos.

De formación autodidáctica é no seu retorno a Galicia que retoma o estudo 
formal da música tradicional en aCentral Folque, Centro Galego de Música Popular da 
man de Óscar Fernández, o grande renovador da sanfona na Galicia do século XXI.

Actualmente  toca  en  varios  proxectos  de  improvisación  libre  froito  da  súa 
participación  coa  OMEGa,  Orquestra  de  Música  Espontánea  de  Galicia 
-ImaxinaSons'09 con Fred Frith, Traumzeit Festival (Duisburg) con Michael Fisher. Co 
Comando Delta deconstruíndo a Golpes Bajos con Germán Coppini-;  co dúo vocal 
Annamoviek. 

Fai  música  para  teatro  -”En  construción”-  e  danza  contemporánea  con 
interpretación ao vivo- ”Habelas”.

Dun  tempo  a  esta  parte  ademais  de  tocar  ribeiranas  e  mazurkas  e  seguir 
explorando  os  límites  da  sanfona  electroacústica,  adícase  a  compoñer  paisaxes 
sonoras froito das gravacións nas súas últimas viaxes (Estonia, Nepal e Tibet).

 
  http://www.myspace.com/arielninas

http://www.myspace.com/arielninas

