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XOVES INTÉRPRETES

Mercedes Lozano

As nove edicións de Xoves Intérpretes coma min foron sufrindo unha transformación ó  longo  dos anos.
Foise xestando nunha festa do Nadal polo ano 88 cando uns alumnos do conservatorio participaron no
festival, interpretando pezas clásicas acompañadas dos seus instrumentos.

No ano 89 xa se lle chama a esa se-
gunda parte do festival “1ª Edición
de Xoves Intérpretes”  na que
participou xente como: Carmen
Hernández co piano, Ana Soto co
acordeón e Miguel Corcobado, que
coa súa impoñente voz interpretou,
entre outros temas, “Granada”.

Desde a terceira edición xa teñen un
lugar destacado (febreiro) e así
pouco a pouco as obras e os partici-
pantes van tendo máis nivel e maior
participación.

Os grupos estaban formados polos
alumnos do Conservatorio que toca-
ban diferentes instrumentos e que
tamén tiñan niveis diferentes.  O
tempo de ensaio sacabámolo dos re-

creos onde nos xuntabamos por grupos
máis o menos axeitados.

Tamén a danza pronto empezou a parti-
cipar nestas festas musicais coa xente que
estaba nas academias de música e danza
como Cristina Gelpi, que xa é profesio-
nal, e como outras que foron a Madrid
continuar os seus estudios superiores,
como Inés Ardao, Marta Alonso ou
Maruxa Salas .

De todos os participantes, uns decidiron
seguir por outros camiños e outras
profesións, e algúns xa teñen á música
como o seu “modus vivendi: Carolina
Pérez Vázquez, Miguel A. Corcobado, ,
Ilduara Perianes, Olalla Núñez, Cristina
Fernandez Quintas, Carlos Campos Mar-
tín Soto, Ico R. Eras...  e outros aíndan se
están formando, rematando os seus estudios uns en España e outros no estranxeiro, como:  Raquel Rivera,
Cibrán Sierra, Saleta Suarez, Tom Risco e Luis Perandones.
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Quero facer unha mención especial a tod@s que ó longo dos anos formaron (e forman) parte do coro do
centro, e que tamén participaron nas actividades, sobre todo de final de curso.

Pido excusas se me esquecín dalgún dos profesionais ou destacados destes artes, pero a todos os que xuntos
formamos e vivimos esa marabillosa experiencia que foi desde o máis elemental ata chegar a tocar obras
máis longas e con grupos máis numerosos ( como o que utilizamos para á obra de “Pedro y el Lobo” de
Prokofiev , 24).

A todos vós, gracias e unha aperta moi grande.


