
Os intelectuais ofrecen o seu 
recoñecemento e colaboración á Coral.

Da relación entre dous xigantes da cultura como 
Lameiro e Baliño nacen as escenas corais e os seus 
decorados provistos dunha maxia especial. Escenarios 
pintados nos que ben poderían poboar os ollos de 
vidro, lobos da xente ou os seres descritos polos 
grandes escritores coetáneos desta primeira etapa.

Nestes noventa anos de vida, De Ruada mima a 
relación coa intelectualidade da época ao tempo que 
evoluciona como institución cultural. A innovación 
dos cantos esceni�cados é un paso que os sitúa na 
historia das corais. Máis adiante, a inclusión de 
polifonías do mundo xunto a outras galegas suporá 
unha evolución cara a digni�cación da cultura que se 
atreveu a pilotar Manuel de Dios. De aquí en diante 
grandes nomes seguirán a sumarse á Coral De Ruada: 
Isidro Guede, Prego de Oliver, Arturo Baltar, Acisclo 
Manzano, Virxilio, Failde, Luís Trabazo, Xocas. 

A Coral acumula ademais premios e recoñecementos 
como a Placa de Oro del Centro Gallego de Buenos 
Aires (1931), a Medalla de Ouro da Provincia de 
Ourense (1984) ou a Medalla de Bronce de Galicia 
(1992), entre outros. Nunca antes un traballo con 
tantos anos por diante tivera un recoñecemento 
tan unánime.

Os membros da Coral e Díaz Baliño revolucionan 
o panorama musical co seu talento.
      
Varias das personaxes máis brillantes de Ourense, destacan entre 
os fundadores da Coral. É o caso do notábel pintor Xulio Prieto 
Nespereira, o completísimo artista Virxilio Fernández, Prado 
Lameiro ou o persoalísimo Daniel González, primeiro e mítico 
director de De Ruada. A este grupo inicial uniríanse logo os 
talentos do gaiteiro Modesto Sánchez ou Faustino Santalices, 
o gran recuperador da zanfona. 

A Coral dos primeiros anos é unha forza creativa que atrae, case 
absorbe, o talento dos que a rodean. Basta a petición de Xavier 
Padro Lameiro a Camilo Díaz Baliño dun decorado e dun pano 
de boca para os cadros de declamación da Coral que el escribía, 
para que se forxe unha colaboración continuada e frutífera entre 
a institución e o artista.

De Ruada asenta o seu traballo e recibe o recoñecemento 
institucional e intelectual a través da obtención de múltiples 
bandeiras e gravatas entregadas por institucións, méritos aos 
que contribuíron tanto o traballo da Coral, como a arte de Díaz 
Baliño ou a intercesión de intelectuais como Eugenio Montes e 
Basilio Álvarez.
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Talento é demostrar unha capacidade superior á dos 
contemporáneos para comprender un momento histórico. 
O talento non se destrúe, evoluciona e sobre todo 
súmase e é deste xeito como se escribe a historia. Non é 
doado que o talento xurda no mesmo espazo e tempo: 
intelectuais preocupados polo saber popular durante 
séculos menosprezado, músicos de lendario virtuosismo, 
pintores e escritores para dar voz e pulo á suma de talentos 
que, en de�nitiva, é a Coral De Ruada.

1918 – Reunión fundacional da Coral.
– Constitución da Xunta de Goberno.

1919 – Comezan os ensaios baixo a dirección de Daniel González.

1919-32 – Primeira etapa da dirección de Daniel González.1919, Debut da Coral.

1920 – Encargo dun decorado e dun pano de boca a Camilo Díaz Baliño.
– Primeira bandeira da Coral, posibelmente realizada por Díaz Baliño.

1924 – Basilio Álvarez colga na bandeira da Coral unha gravata.

1925 – Nova gravata cedida polas deputacións de España.

1927
– Xira andaluza acompañados por Faustino Santalices.
– Presentación de Eugenio Montes na xira andaluza en Cádiz.
– Presidencia de Xavier Prado Lameiro.

1928 – Bandeira da Casa de Galicia de Cádiz.

1929 – Iníciase a colaboración con Díaz Baliño para a posta en marcha das 
escenas corais galegas.

1934-45 – Segunda etapa como director de Daniel González cun breve interludio 
baixo a dirección de Germán Rodríguez González.

1936-39 – Guerra Civil

1942 – Morte de Xavier Prado Lameiro.

1945 – Inaugúrase o busto de Xavier Prado Lameiro realizado  
polo escultor Asorey.

1945-47 – Dirección de Isolino Canal Freire.

1947-52 – Terceira e última etapa de Daniel González como director.

1948 – Estrea de Evocación histórica do Camiño de Santiago en  
colaboración con Xaquín Lorenzo Xocas.

1952-55 – Segunda etapa de Isolino Canal.

1954 – 35º Aniversario coa entrega dunha nova bandeira e varias gravatas.

1955-56 – Dirección de Antonio Jaunsarás.

1956-64 – Primeira etapa con Manuel de Dios como director.

1957 – Introdución no repertorio de obras polifónicas galegas  
e de polifonía universal

1965 – Dirección temporal de Álvaro de Dios.

1966-68 – Dirección de Bruno Fuentes Blanco.

1969
– 50º aniversario da Coral.
– Colaboracións con Otero Pedrayo, Isidro Guede, Prego de Oliver, 

Arturo Baltar, Acisclo Manzano, Virxilio, Faílde, Luís Trabazo.

1969-90 – Segunda etapa con Manuel de Dios como director.

1982 – Recepción por parte de Víctor Cachafeiro en Venezuela.

1984 – Medalla de Ouro da Provincia.

1986 – Na terceira xira a Sudamérica saúdo ao ex-coralista e gran actor 
Tacholas.

1990 – A Coral De Ruada recibe o Pedrón de Ouro.

1991-93 – Dirección de Javier Luís Jurado Luque.

1992 – Medalla de Bronce de Galicia.

1992-00 – Dirección de José María Santos.

1994

– Medalla de Ouro do Liceo.
– 75º aniversario
– Expediente de honores outorgado polo Concello de Ourense e Medalla 

de Ouro da Cidade.
– Concerto homenaxe do Concello de Ourense.

1999 – 80º aniversario da Coral.

2000- – Dirección de Juan José Rumbao Requejo.

2002 – Premio Manuel Lourenzo.

2004 – Dedícaselle o Día das Letras Galegas ao ex-vicepresidente da Coral 
Xaquín Lorenzo Xocas. 

2005 – Inauguración dunha sala permanente dedicada ao pintor e antigo 
membro da Coral, Julio Prieto Nespereira.

2007 – A Coral recibe a medalla Gaiteiro de Soutelo.

2009 – Medalla de Ouro Marcial del Adalid.
– 90 aniversario da Coral.

“Varias das personaxes máis 
brillantes de Ourense, destacan 
entre os fundadores da Coral” 

“Nestes noventa anos de vida, De Ruada 
mima a relación coa intelectualidade da 
época ao tempo que evoluciona como 
institución cultural”

A Coral De Ruada e a súa directiva fotografados no mosteiro de San Francisco. 

Fotografías editadas no xornal de Vigo, Pueblo Gallego, 1924.
Cartel realizado por Díaz Baliño con motivo da

 primeira xira sudamericana, 1931.

Gravados realizados por Camilo Díaz 
Baliño para decorar as partituras das 

Escenas Corais Galegas, 1929. Contrato realizado entre a Coral e Camilo Díaz Baliño, 1929.

Retrato de Camilo Díaz Baliño.

A Coral De Ruada fotografada posando e interpretando varias escenas.

Retrato da Coral De Ruada con Virxilio Fernández á fronte.


