


Prezados veciños,

Comezar a ler estas verbas significa que a décima edición de Música no claustro é xa unha rea-
lidade. Lembro, ao fin da primeira cita, aló polo ano 2005, cando Don Ricardo propoñía seguir 
sumando palitos, con buena letra....

Don Ricardo... persoa máis que esencial neste proxecto, xa que sen el nada sería posíbel, ou polo 
menos, coa alegría, liberdade e respecto como o é até o momento. A alegría dun camiño feito e por 
facer. A liberdade das emocións e experiencias vividas e por vivir. O respecto na aprendizaxe e 
sinceridade, entre nós, entre eles... entre todos!

Sen vós nada sería verdadeiro, nada tería sentido. Vervos crecer fisicamente aos máis cativos, 
vernos crecer espiritualmente os máis expertos.

Ao igual que todos vemos crecer aos xa incontables novos intérpretes que poñen os primeiros 
acordes de cada lusco e fusco, cos nervios en moitas ocasións de subir ao palco por vez primeira. 
Porque... que sería Música no claustro sen o compromiso polo local? 

Edición a edición intentamos achegarvos o noso espectacular patrimonio monumental dunha for-
ma democrática, dende a visión erudita dos maiores expertos á fantasía da poesía pétrea, dende o 
que moitos fan chamar música clásica ás novas propostas escénicas e interdisciplinares, sempre 
co afán de superación e diversión.

Ese afán de superación levounos a comezar a celebración deste décimo aniversario na primavera, 
cun novo paradigma. I é que despois de apoiar a nova creación dos nosos benqueridos aCadaCanto, 
propuxémonos un reto, un novo soño: levar a nosa música e poesía ao exterior. Así, aCadaCanto 
e Música no claustro viaxaron recentemente ao Estival Cuenca e ao Harare International Festival 
of the Arts, unha das principais citas artísticas do continente africano que reúne a máis de 800 
artistas e 60.000 espectadores, chegados dende calquera recuncho do [irre]coñecido planeta terra.

Agora, xa nesta nova cita do mes de agosto na S.I. Catedral de Tui, viviremos cinco días de expe-
riencias completamente dispares e inesquecibles, algunha delas atreveríame a dicir, practicamen-
te inédita. Porque... imaxinen... imaxinen... descubrir o interior da Catedral pola noite, un recital 
de órgano en homenaxe ao noso Pai Salvado, a luz da lúa chea entrando polos rosetóns... brrrr... 
xa temos a pel de galiña ao imaxinalo!!!

Grazas de corazón a todas as persoas que baixan á terra todas estas ideas, a todo o magnífico equi-
po que teño ao meu carón, á miña incondicional familia, aos artistas participantes, ás institucións 
e empresas privadas que sinten o compromiso dos nosos valores, pero sobre todo... GRAZAS A TI...

Seguimos bailando...
Con emoción, sorrisos e apertas...

Sigamos sumando palitos...
Con soños, ilusións e amor...

Toquemos madeira!

Samuel Diz



Xincana monumental



Obradoiro de xoguetes naturais

CAPELA BARROCA DE SAN TELMO

Herbens Consort



CONCERTOS
QUINTETO INVENTO

Mércores 6 ás 21.30h.
Claustro Gótico
Acceso libre até completar aforo

De recente creación como iniciativa persoal de cinco intérpretes ga-
legos, esta formación de música de cámara descubriranos as prin-
cipais obras orixinais do repertorio para quinteto de vento madei-
ra. Xunto á frautista tudense Patricia González, os integrantes son 
Emilio Alonso (clarinete), Daniel Souto (oboe), Óscar Galán (fagot) 
e Alma Sarasola (trompa).

#sondetui

MARÇAL FONT E FERRAN BESALDUCH
Xoves 7 ás 21.30h.
Claustro Gótico
Acceso libre até completar aforo

Tras o éxito acadado en Música no claustro 2012, a obra poética e 
performance do catalán Marcal Font regresa a Tui. Asiduo rapsoda 
en palcos e gañador de múltiples slams nacionais e internacionais, 
Marcal Font preséntanos o seu novo traballo “Frutos del desguace” 
xunto ao saxofonista Ferran Besalduch, intérprete experto en músi-
cas modernas e free jazz.

#creacion

FERNANDO BUIDE
Concerto en memoria ao Pai Rosendo Salvado (1814-1900)

Venres 8 á media noite, 00:00h.
Catedral. Órgano
Acceso libre até completar aforo

Á media noite, coa Catedral iluminada pola Lúa chea entrando po-
los diferentes rosetóns, Buide ofrécenos un intimista e emocionante 
recital de órgano adicado ao Pai Salvado. Xunto a “Preludio e Fuga” 
do alemán J.S. Bach, a “Toccata da Natividade do Señor” do francés 
Olivier Messiaen, Buide recupera pentagramas orixinais do músico 
tudense do XIX, sobre os que crea unha inédita partitura na súa 
memoria.
Activo intérprete e creador, nado en Santiago de Compostela e Doc-
tor en Música pola americana Yale University, cuxa laboura compo-
sitiva ven de ser galardoada co VII Premio AEOS-BBVA, Fernando 
Buide protagoniza esta experiencia única e irrepetíbel.

#salvado200  #creacion  #plenilunio

ANXO PINTOS E RAMÓN CORRAL 
Concerto en homenaxe ao mestre da música tradicional galega Antón Corral.

Sábado 9 ás 21.30h.
Claustro Gótico
Acceso libre até completar aforo

O músico e percusionista tudense Ramón Corral comparte palco nun-
ha noite para a memoria e emocións colectivas co recoñecido músico 
vigués Anxo Pintos, cofundador da Banda de Gaitas Xarabal, do gru-
po Matto Congrio e Berrogüetto, na actualidade mestre de zanfona 
da e-Trad (Escola Municipal de Música Folk e Tradicional de Vigo) e 
membro coordinador da Orquestra Folk de Galicia SondeSeu.
O obradoiro de Instrumentos Musicais Populares Galegos fundado 
polo mestre e neste momento dirixido, dende o barrio de San Bar-
tolomé de Tui, por Ramón Corral, convértese de forma máxica no 
enlace destas dúas xeracións que continúan o ronsel e o bo facer de 
Antón Corral e contaxian os valores e o amor pola música e instru-
mentos da cultura popular galega, como a gaita e a zanfona.

#tradicional  #creacion  #artesania

LULAVAI
Sábado 9 ás 21.30h.
Claustro Gótico
Acceso libre até completar aforo

As andainas de Lulavai comezan na Escola de Artes e Oficios de 
Vigo onde as catro compoñentes da formación entran en contacto. 
Paula Oanes, Josefa Fernández, Lorena Reinaldo e Elena Paz estu-
dan arpa celta co profesor Rodrigo Romaní e forman parte da Or-
questra Folk de Galicia SondeSeu. A finais de 2007 crean Lulavai, 
un novo proxecto no que a sonoridade de catro arpas e catro voces 
fúndense para interpretar de forma persoal temas tradicionais e de 
composición propia que recollen no traballo discográfico “Cor das 
verbas”, co que agora chegan a Música no claustro.

#tradicional  #creacion  #artesania

HERBENS CONSORT
Domingo 10 ás 12h.
Capela Barroca de San Telmo
Acceso libre até completar aforo

Grupo musical especializado no repertorio barroco interpretado con 
instrumentos orixinais que nace en 2013 como formación residente do 
Festival de Música de Herbón “As notas do pemento” por iniciativa 
de Carlos García Amigo, Diego Rojo i Eliseu Mera. Herbens Consort 
achéganos o repertorio instrumental e vogal orixinal do XVIII, con 
especial atención á excelente obra de Händel (1685-1759).
#organo300

ROBERTO FRESCO 
En coprodución con Música en Compostela

Domingo 10 ás 20:30h.
Catedral. Órgano
Acceso libre até completar aforo

Organista titular da S.I. Catedral de Santa María a Real da Almudena 
de Madrid, e profesor no Centro Superior Katarina Gurska, Roberto 
Fresco ten interpretado un amplo e variado repertorio orixinal en ór-
ganos de Europa, Estados Unidos, América Latina e Illas Filipinas. 
Agora, como profesor titular de Música en Compostela, Fresco clau-
sura a X Edición de Música no claustro celebrando os 300 anos do 
órgano barroco da S.I. Catedral de Tui.
#organo300

CICLO DE NOVOS INTÉRPRETES JLMÚSICA - DOS ACORDES
Coa colaboración da Escola e Conservatorio Profesional de Música de Tui. V edición.

Mércores, xoves e sábado ás 21:30h.
Claustro Gótico
Acceso libre até completar aforo

Mércores 06 Mónica López (frauta travesa).    
Xoves 07 Grupo de clarinetes: Jaime Pazos, Laura Soutelo, María 
Rodríguez e Sara Freiría. Grupo de metais: Brais Pérez e Felipe Fer-
nández (trompeta), Lucas Álvarez (trombón), Joao P. Marinheiro 
(bombardino) e Gabriel Suárez (tuba).
Sábado 09 Grupo de música tradicional. Gaitas: Daniela Fernán-
dez, Laura Rodríguez, Aitor Domínguez, Manuel Fernández, Xesús 
Conde, Damián alonso, Raquel Deza, Iago Gabín, Cristian Vázquez, 
Nadia Vázquez, Juan Pérez, María Álvarez, Manuel Lamas, Blas 
Alonso, Adrián Moa, José Ángel Martínez, Laura Lorenzo. Percu-
sión: Andrea González (tamboril), Xacobe González (tamboril), Ana 
Fernández (pandeireta) e Eduardo J. Rodríguez (bombo).
#sondetui  #tradicional



ACTIVIDADES
XINCANA MONUMENTAL CON CARLA DIZ 

Xoves 7 ás 12h.
Catedral
Participación libre baixo orde de chegada até completar as 20 prazas.
Nenas e nenos de 6 a 12 anos

Atopa o tesouro, a peza máxica que falta para a construción da xoia 
que están facendo os maiores no obradoiro de ourivería. Tes que 
prestar atención e seguir con imaxinación as pistas que se agochan 
na Catedral, no Claustro, nos xardíns e nas rúas de Tui. 
#patrimonio

OBRADOIRO DE XOGUETES NATURAIS
Venres 8 ás 19h.
Praza de San Fernando
Participación libre
Nenas e nenos a partir de 5 anos 
(animamos a que veñan cos seus avós e avoas)

Paus de madeira, follas, herbas, flores ... son os materiais utilizados 
para que poidas fabricar o teu propio xoguete. Detrás de todas estas 
“argalladas”, atopamos un forte compromiso coa defensa do medio 
ambiente, pero sobre todo un devezo profundo de recuperación e 
posta en valor do noso xoguete popular e tradicional.
Animamos a que acudan os avós e as avoas para que poidan revivir 
xunto cos seus netos e netas como construír un guerreiro de landra, un 
gorro de follas de castiñeiro ou unha boneca de papoula.
#artesania  #creacion

OBRADOIRO OURIVERÍA CON SUSI GESTO 

Xoves 7 e Venres 8 de 10h. ás 14h. e o Sábado 9 de 17h. ás 20h.
Claustro Gótico
Inscrición valorada en 24€
Imprescindíbel reservar praza no teléfono 652 055 969
Máximo 12 persoas a partir de 18 anos

No obradoiro de ourivería artesanal crearemos entre todos a peza 
raíña da ourivería galega, o Sapo. 
Realizaremos unha xoia de ourivería seguindo as técnicas ances-
trais onde cada un de nós fará unha part e. Traballamos co lume, 
coa alquimia e co movemento dos metais, e sobre todo traballamos 
coa importancia da simboloxía, empregando a ourivería como ferra-
menta de expresión. 
Uniremos simbolicamente dúas cidades de antiga e enorme impor-
tancia na nosa cultura, Compostela e Tui, legando este Sapo, peza 
propia da ourivería Compostelá, ao museo da Catedral de Tui.
#patrimonio  #artesania  #creacion  #organo300

ENCONTRO-COLOQUIO CON RAFAEL QUINTÍA E SUSI GESTO
Sábado 9 ás 20.30h.
Sala Capitular do Claustro Gótico
Acceso libre

O antropólogo Rafael Quintía compartirá mesa neste coloquio coa 
nosa protagonista de artesanía de Galicia, Susi Gesto, para afondar 
na relación da ourivería co Barroco, e as vinculacións históricas e 
culturais entre as xoias e a muller, así coma o mundo da xoia como 
elemento simbólico.
Susi Gesto compartiranos a súa forma de traballar, do mesmo xeito 
como se leva facendo durante máis de mil anos no noso país. Coñece-
remos a esencia dos seus sábados de alquimia e o aporte que fai dende 
a súa feminidade a un oficio historicamente protagonizado por homes.
#patrimonio  #artesania  #creacion  #organo300

OBRADOIRO DE DECLAMACIÓN POÉTICA E SPOKEN WORD POR 
MARÇAL FONT 

Xoves 7 das 12 ás 14h.
Claustro Gótico. Sala Capitular
Inscrición valorada en 6€
Imprescindíbel reservar praza no teléfono 652 055 969
Máximo 20 persoas a partir de 13 anos

Charla-obradoiro sobre as técnicas, as escolas e a historia da
declamación poética e o spoken word.
#creacion

VISITA GUIADA “O TUI DE ROSENDO SALVADO” CON SUSO VILA 

Venres 8 ás 22.30h.
Rúa Riomuiños
Participación Libre

Neste bicentenario do Pai Rosendo Salvado, o historiador tudense 
Suso Vila descúbrenos o Tui que vivíu a infancia dun dos maiores 
persoeiros na nosa cidade, comezando pola súa casa natal e rema-
tando na Catedral, na que el mesmo ofreceu eucaristía nunha das 
viaxes de regreso a Galicia dende a súa Australia adoptiva.
#sondetui  #salvado200  #plenilunio  #patrimonio
 
MESA PROFESIONAL “SÉCULOS TOCANDO MADEIRA” 

Venres 8 das 19 ás 20h.
Claustro Gótico. Xardín miradoiro
Acceso libre para profesionais interesados no traballo da madeira 
(deseñadores, fabricantes, interioristas, carpinteiros, artesáns...)

Contamos coa participación activa da Asociación de deseñadores 
gráficos e industriais de Galicia (DAG), co Colexio oficial de deco-
radores e deseñadores de interior de Galicia (CODDIG), coa maior 
empresa madereira de Galicia, Finsa, cun representante da Catedral 
de Tui e cun restaurador de mobles e madeiras antigas e artesán tu-
dense, para debater en torno ao deseño e usos da madeira ao longo 
dos séculos a partir da inspiración da Catedral. 
#organo300  #patrimonio  #creacion

VISITAS NOCTURNAS Á CATEDRAL CON SUBIDA AOS TELLADOS 

Mércores 6, Xoves 7, Sábado 9 e Domingo 10, ao remate do concerto
Inscrición diaria valorada en 6€
Imprescindíbel reservar praza no teléfono 652 055 969
Aforo máximo 20 persoas

Suso Vila volve guiarnos nesta singular e exclusiva visita pola
Catedral de Tui, poñendo este ano ademais un punto de atención na 
madeira, nas súas diferentes expresións e utilidades, destacando a 
Matraca, instrumento musical do s. XVIII recentemente recuperada.
#organo300  #sondetui  #plenilunio  #patrimonio

BENVIDA E VISITA GUIADA PARA PEREGRINOS
Mércores 6, Xoves 7, Venres 8, Sábado 9 e Domingo 10 ás 19:30h.
Catedral de Tui
Acceso libre coa credencial do peregrino

A S.I. Catedral de Tui da a benvida aos peregrinos en tránsito cunha 
visita guiada e unha breve actuación musical que quedará na súa 
lembranza.
#camiño  #patrimonio  #organo300



EXPOSICIÓNS

HOMENAXE

“INSTANTES DE MÚSICA NO CLAUSTRO”
Exposición de fotografía por José Luis Luque Puértolas

Fototeca Estudio-taller, Rúa Porta da Pía 2 - Tui
Mércores 6 encontro co artista ás 20:30h.
Xoves 7 e venres 8, das 9:30 ás 13.30h. e das 20:30 ás 21:30h.
Sábado 9 das 12 ás 13:30h.
Domingo 10 clausura ás 13h.
Acceso libre

Fillo de Portbou (Catalunya), José Luis trasládase a Tui por amor en 
2003, onde comeza a interactuar coas xentes do pobo nas súas múl-
tiples actividades. 
Asistente asiduo ao “puzzle multicultural” de Música no claustro 
-como el mesmo o define-, a súa cámara fotográfica descubre con sor-
presa as diversas expresións e propostas artísticas do festival. Agora, 
lembramos a través da súa creación fotográfica estes dez anos de Mú-
sica no claustro nunha única obra, da que José Luis “non é quen de 
explicala” convidando “a que a sintan por vostedes mesmos”. 
#creacion  #sondetui

“CONSTELACIÓN DE DOCE MULLERES” 
Exposición de Victoria Vinader

Claustro Gótico
Aberto ao público durante as actividades no Claustro Gótico 
(concertos e obradoiros)
Encontro con Victoria Vinader 
Acceso libre

Tomando como punto de partida o coro e o órgano da Catedral, Victo-
ria Vinader Marquina leva o interior ao exterior, a historia ao presen-
te, e establecendo un diálogo entre eles, así como entre as linguaxes 
artísticas e materiais do románico, gótico e os contemporáneos. 
Na obra tamén ven reflectido o seu interese no medio ambiente, 
e unha intención de reivindicar a experiencia da muller. Móvea o 
desexo de homenaxe á súa nai, e a través dela, a todas as mulleres.

#creacion  #organo300  #sondetui

ENCONTRO CON VICTORIA VINADER

Xoves 7 ás 20.30h. 
Claustro Gótico
Acceso libre

#creación  #órgano300  #sondetui 

“12 SAPOS PARA 12 MULLERES”
Exposición de ourivería por Susi Gesto

Claustro Gótico
Aberto ao público durante as actividades no Claustro Gótico 
(concertos e obradoiros)
Acceso libre

Esta exposición traslada ao visitante o especial interese de Susi Gesto 
polo Sapo, peza raíña da ourivería tradicional galega. Un interese 
que “vai máis alá das súas formas, do porqué da súa denominación, 
do porqué da súa importancia simbólica e de outros moitos máis 
porqués ... Ademais da importancia da súa descontextualización da 
vestimenta tradicional e do traslado deste á actualidade”.
Unha vez máis, tradición e contemporaneidade camiñan xuntas da 
man, dunhas mans femininas que atopan nestes 12 Sapos “mulleres 
con nome propio, fantásticas mulleres cos seus defectos e virtudes 
que queren falar de algo, quizais a historia das súas antecesoras, 
e mesmo a súa propia historia, preparando unhas fortes raizames 
para o que estaba por vir”.
12 Sapos, 12 mulleres, 12 santas, 12 arcos, unha exposición doce para 
os sentidos e as sensibilidades da alquimia de Susi Gesto.
#patrimonio  #artesania  #creacion  #organo300

“AMOR E VIDA POLA MÚSICA”
Homenaxe a Antón Corral

Sábado 9 ás 21:30h.
Claustro Gótico
Acceso libre

Música no Claustro rinde homenaxe á entrega e bo facer 
do mestre artesán galego Antón Corral cun concerto único 
protagonizado polos seus discípulos.
#tradicional  #creacion  #artesania

#TEMÁTICAS
#sondetui
Aposta e compromiso polos músicos, creadores e investigadores tudenses.

#salvado200
Celebración dos dous séculos do nacemento do Pai Rosendo Salvado 
(Tui, 1814 - Roma, 1900).

#organo300
Celebración dos tres séculos dos órganos da S.I. Catedral de Tui.

#patrimonio
Compromiso pola visualización democrática, coñecemento e sensibilización 
dos patrimonios material e inmaterial galegos, con especial atención ao 
conxunto monumental tudense.

#tradicional
Posta en valor das manifestacións artísticas tradicionais propias.

#artesania
Recuperación e dinamización dos oficios tradicionais propios.

#creacion
Aposta e compromiso pola obra de novos creadores.

#plenilunio
Experiencias monumentais nocturnas.

#camiño
Achegamento do conxunto catedralíceo tudense aos peregrinos en tránsito.
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Órgano afinado polo Taller Gerhard Grenzing 
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