
2º CONCURSO DE COMPOSICIÓN 
“Manuel Quiroga” 

 
Co	gallo	da	conmemoración	da	Semana	da	Lingua	Galega,	
o	 EDLG	 e	 o	 Dptº	 de	 Composición	 do	 CMUS	 Manuel	
Quiroga	queren	contribuír	á	difusión	desta	efeméride	coa	
convocatoria	dun	concurso	de	composicións	breves	coas	
seguintes	
	

BASES	
	

1) Formarase	un	comité	organizador	con	membros	do	
EDLG	 do	 CMUS	 Profesional	 Manuel	 Quiroga	 de	
Pontevedra,	 que	 será	 o	 órgano	 de	 goberno,	
administración	e	coordinación	de	todos	os	aspectos	
do	concurso.	
	

2) Poderán	 concorrer	 a	 el	 todos	 os	 alumnos/as	 a	
partires	do	3º	curso	de	Grao	Profesional	dos	CMUS	
Profesionais	de	Galiza.	
	

3) Os	 participantes	 concorrerán	 cun	 máximo	 de	 2	
pezas	para	voz	e	piano.	A	duración	estimada	de	cada	
peza	 será	 de	 entre	 2	 a	 5	 minutos	 e	 o	 nivel	 de	
complexidade	 axeitado	 para	 o	 seu	 traballo	 e	
interpretación	polo	alumnado	do	grao	profesional.	
	

4) As	 composicións	 deberán	 ser	 orixinais	 e	 inéditas	 e	
deberán	 estar	 baseadas	 nos	 textos	 propostos	 pola	
organización	 deste	 concurso.	 Ditos	 textos	 serán	
publicados	 xunto	 con	 estas	 bases	 e	 serán	 de	
referencia	 obrigatoria	 para	 elaborar	 as	
composicións.	
	

5) Os	 traballos	 presentaranse	 editados	 cun	 software	
musical	(editor	de	partituras)	e	serán	entregados	en	
formato	 PDF	 sen	 nome	 do	 compositor,	 só	 co	 título	
da	 peza	 e	 unha	 referencia	 de	 3	 números	 e	 1	 letra	
(por	 exemplo:	 001A)	 ,	 e	 por	 correo	 electrónico,	 no	
enderezo	 edlg@conservatoriomanuelquiroga.gal	
indicando	 como	 ASUNTO:	 2º	 Concurso	 de	
Composición	“Manuel	Quiroga”		
Nun	 correo	 aparte,	 que	 se	 remitirá	 ó	 enderezo	
cmus.pontevedra@edu.xunta.gal	 adxuntaranse	 (en	
arquivo	PDF	adxunto)	os	seguintes	datos:	

Título	da/s	obra/s:	(coa	referencia	incluída)	

Texto/s	íntegro/s	elixido/s:	
Nome	e	apelidos	do/a	compositor/a:	
Data	de	nacemento:		
Teléfono	de	contacto:	
Correo	electrónico:	
Centro	no	que	estudia	e	especialidade	na	que	está	
matriculado/a:	

	
6) O	prazo	de	inscrición	comezará	o	día	9	de	xaneiro	e	

rematará	o	24	de	febreiro	de	2023	ambos	inclusive.	
Considerarase	 suficiente	 para	 a	 inscrición	 o	 envío	
da/s	 composición/s	 acompañada/s	 de	 todos	 os	
datos	 solicitados	 á	 dirección	 de	 correo	 antes	
mencionada.	 O	 xurado	 estudiará	 a	 calidade	 das	
obras	 achegadas	 e	 a	 súa	 viabilidade	 para	 a	
interpretación	 en	 concerto	 público,	 e	 o	 día	 17	 de	
marzo	 	 de	 2023	 publicarase	 un	 listado	 provisional	
de	 admitidos/as	 ao	 concurso	 na	 páxina	 web	 do	
CMUS	Manuel	Quiroga	podéndose	reclamar	nos	tres	
días	hábiles	seguintes	a	dita	publicación	no	caso	de	
non	ter	sido	admitido/a	por	non	cumprir	algúns	dos	
requisitos	esixidos	nestas	bases.	
	

7) O	 xurado	 estará	 formado	 por	 un	 dos	 membros	 do	
EDLG,	 dous	 membros	 do	 Departamento	 de	
Fundamentos	 de	 Composición,	 un	 membro	 do	
Departamento	 de	 Piano	 e	 un	 membro	 do	
Departamento	de	Canto.	
	

8) Este	 xurado	 procederá	 á	 selección	 das	 obras	
finalistas	 en	 función	 da	 adecuación	 aos	 obxectivos	
expostos	 anteriormente.	 O	 número	 de	 obras	
seleccionadas	 queda	 a	 potestade	 do	 xurado.	 A	
listaxe	 definitiva	 das	 obras	 seleccionadas	 farase	
pública	 na	 páxina	 web	 do	 Conservatorio	 e	 nos	
taboleiros	do	Centro	o	día	24	de	marzo	de	2023.	
	

9) As	 pezas	 finalistas	 serán	 interpretadas	 polos	
compositores/as	 e/ou	 intérpretes	 que	 eles	
acheguen	nun	 recital	 que	 se	 celebrará	no	 auditorio	
do	CMUS	Manuel	Quiroga	o	día	18	de	abril	ás	20:00	
horas,	 incluído	 nos	 actos	 programados	 polo	 EDLG	
para	 a	 Semana	 da	 Lingua	 Galega,	 e	 unha	 vez	
estreadas	procederase,	ao	final	do	concerto,	ao	fallo	
do	xurado	das	composicións	premiadas.	
	

10) O	fallo	publicarase	posteriormente	na	web	do	CMUS	
e	 nos	 taboleiros	 do	 Centro.	 Tanto	 a	 selección	 dos	
finalistas,	 como	 a	 adxudicación	 dos	 premios	 por	

parte	 do	 xurado	 serán	 definitivas	 e	 inapelables,	
podendo	declararse	desertos.	

	
Os	poemas	escollidos	polo	EDLG	sobre	os	que	elaborar	as	
composicións	son	os	seguintes:	

FALADE	GALEGO	(Eduardo	Pondal-	Poesías	inéditas	
1935)	

	
Miniñas	da	Cruña,	
d'	amabre	despejo,	
de	falas	graciosas	
e	pasos	ligeiros,	
deixá	de	Castilla	
os	duros	acentos:	
falade,	miniñas,	
falade	gallego.	

	
Cand’	é	que	vos	ouzo,	
a	patria	esquecendo,	
falar	esas	duras	
palabras	de	ferro,	
non	sei	o	que	sufro,	
non	sei	o	que	peno:	
falade,	miniñas,	
falade	gallego.	

	
Mas	cando	falades	
nos	patrios	acentos,	
envoltos	no	voso	
angélico	alento,	
parece	que	escuito	
un	canto	do	ceo:	
falade,	miniñas,	
falade	gallego	

	
III	(Rosalía	de	Castro-Cantares	gallegos	1863)	

	
	Lugar	máis	hermoso	
non	houbo	na	terra	

que	aquel	que	eu	miraba,	
que	aquel	que	me	dera.	

		
			Lugar	máis	hermoso	
no	mundo	n'hachara	
que	aquel	de	Galicia,	
¡Galicia	encantada!	

		
			Galicia	frorida,	
cal	ela	ningunha,	
de	froles	cuberta,	
cuberta	de	espumas,	

		
	



de	espumas	que	o	mare	
con	perlas	gomita,	
de	froles	que	nacen	
ó	pé	das	fontiñas.	

	
			De	valles	tan	fondos,	
tan	verdes,	tan	frescos,	
que	as	penas	se	calman	
nomáis	que	con	velos;	

		
			que	os	ánxeles	neles	
dormidos	se	quedan,	

xa	en	forma	de	pombas,	
xa	en	forma	de	niebras	

	
(Xela	Arias-	Intempériome	2003)	

	
A	unidade	componse	.	

Da	desorde.	
Desordénome,	amor,	
E	dou	co	punto	

Único	
Do	centro	dos	abrazos.	

Abrazo	a	desorde	das	ideas	
E	sei	

Que	a	unidade	se	compón.	
A	unidade	componse.	

Da	desorde. 
	

GALICIA	(Manuel	María-	Soños	na	gaiola	1965)	
	

Galicia	docemente	
está	ollando	o	mar:	
ten	vales	e	montañas	
e	terras	para	labrar!	

	
Ten	portos,	mariñeiros,	
cidades	e	labregos	

cargados	de	traballos,	
cargados	de	trafegos!	

	
Galicia	é	unha	nai	
velliña,	soñadora:	
na	voz	da	gaita	rise,	
na	voz	da	gaita	chora!	

	
Galicia	é	o	que	vemos:	
a	terra,	o	mar,	o	vento…	
pro	hai	outra	Galicia	
que	vai	no	sentimento!	

	
Galicia	somos	nós:	
a	xente	e	máis	a	fala.	
se	buscas	a	Galicia	
en	ti	tes	que	atopala!	

	
PREMIOS	

	
1º	 PREMIO:	 250€	 en	 material	 trocable	 na	 tenda	 de	
música	“Musical	Pontevedra”	e	diploma	acreditativo.	
	
2º	 PREMIO:	 130€	 en	 material	 trocable	 na	 tenda	 de	
música	“Musical	Pontevedra”	e	diploma	acreditativo.	
	
3º	PREMIO:	70€	en	material	trocable	na	tenda	de	música	
“Musical	Pontevedra”	e	diploma	acreditativo.	
	
O	resto	de	finalistas	recibirán	un	diploma	acreditativo	da	
súa	participación	no	concurso.	
	
A	 participación	 no	 concurso	 implica	 o	 coñecemento	 e	
aceptación,	por	parte	de	todos/as	os/as	participantes,	das	
presentes	 bases,	 motivo	 polo	 cal	 non	 poderán	
impugnarse	unha	vez	formalizada	a	inscrición.		
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