
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         

                     

                        DARÍO MOREIRA                                 
        A BORDO DA GUITARRA   

 

 
 

PROGRAMA 
 

 

12 "ESTUDÍAS" PARA GUITARRA 

Composicións para guitarra soa, editadas recentemente nun libro de partituras, que ofrece 

innovacións técnicas, e explora as claves rítmicas que conectan, como raíz a terra, o latexado 

de diferentes culturas musicais. 

NATUREZAS                                                                                                                                           

Cantares galegos inspirados nas migracións dadas a principios e mediados do s. XX entre 

diferentes zonas da península ibérica, e especialmente, ao continente americano, onde se dá 

a confluencia entre a cultura americana e galega.  
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“Darío Moreira es un buen exponente de la música tradicional gallega, con la influencia           

de la madre, argentina, de lo cosmopolita.  Un guitarrista que reflexiona sobre la 

circunstancia de los emigrantes y la cultura del mestizaje cultural y musical,                                         

a partir de su propia experiencia de vivir la emigración”  

Higinio del Río Pérez                                                                                                                                                                          

Xestor cultural, xornalista e director da Casa Municipal de Cultura de Llanes (Asturias)  

 

 

Nado en Buenos Aires e criado en Galicia,  

o compositor lévanos como pasaxeiros  

nun barco enorme, cuxas madeiras               

fan vibrar as ás da imaxinación:                               

A Guitarra 

 



PRESENTACIÓN DO LIBRO “12  ESTUDÍAS PARA GUITARRA” 

 

SINOPSE 
 

Na cultura europea,  a Catedral de Santiago de 

Compostela eríxese como punto de encontro de 

músicos que veñen de diferentes lugares do 

mundo. A obra escultórica do Mestre Mateo dános 

unha valiosa información dos lazos culturais que 

se deron a través da música, desde o Medievo ata 

o Renacemento. O Camiño de Santiago centro-

europeo conecta, á súa vez, co roteiro que seguiu 

o pobo  romaní, fai máis de dous mil anos, cuxo 

folclore se transmitiu, de xeración en xeración, 

desde o noroeste de India ata o sur de España. 

Despois, coa conquista, realízase unha nova 

revolución, co achegamento da  interculturalidad 

e afro-descendencia que a escravitude deixou en 

América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I. Alma Argentina, a Lucía Moreira  Coppa.  Peza inspirada no ritmo de  zamba, que evoca a 

cidade de Buenos Aires, desde a mirada da emigración.  
 

II. No Pórtico. Música que resulta do encontro do peregrino co Pórtico da Gloria.   
 

III. Foliada, aos xemelgos José e Manuel González Cima. Das  foliadas tradicionais galegas xorde 

un ritmo mexicano de  huapango.  A guitarra debuxa un canto de  canteiros, cunha innovadora 

técnica para producir harmónicos. 
 

IV. Baile de Dedos. Mostra da confluencia multicultural dada en Europa, desde o 

Mediterráneo ata o Atlántico  
 

V. Nordestina,  Baião.  Xénero musical brasileiro, orixinario de África, que naceu no  Sertão  

Nordestino, baixo a influencia dos misioneiros e a tradición dos pregos de cordel.     
 

VI. Récupérer la Conscience.  Peza de mocidade, que em prega a afinación da vihuela.    
 

VII.  Mondo,  á escola galega en India María  Soliña. Nome tomado do neno protagonista da 

película homónima de Tony  Gatlif.   
 

VIII.  Tagelmust. Estudo dos ri tmos e modos do África occidental.  
 

IX. S audades. Composición que destila un sentimento de saudade, que evoca os ventos 

atlánticos de ultramar.  
 

X. Festejo , ao guitarrista Álvaro Lagos.  Peza ambientada no gran crisol cultural do Perú.    
 

XI. Scottish Trémolo. Exploración do trémolo a ritmo de redoblante, instrumento de 

percusión que acompaña ás bandas de gaitas.        
 

XXII.  Tarantola. Recreación da  Tarantela, ritmo tradicional do sur de Italia. 
       

 

.  



NATUREZAS  
 

 

SINOPSE 
 

A influencia da emigración na 

cultura e as artes reflíctese na 

música tradicional, recollida e 

coidada por cantores e cantoras 

populares,  musicólogos e amantes 

do folclore. Grazas a elas e eles, os  

cantos máis arcaicos quedaron 

como tesouros no acervo popular 

galego. Á memoria biolóxica e 

emocional, transmi tida a través 

das cancións de berce, súmanse   

as paisaxes sonoras que describen  

os cegos copleros, os cantos de 

labranza e as festas de aldea, o 

descubrimento do amor e a dor  

polo abandono. 

 

  

 Castelao. Emigrantes.    
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CANCIONEIRO GALEGO DE TRADICIÓN ORAL. DOROTHÉ SCHUBARTH Y ANTÓN SANTAMARINA 

Os Segadores de Camba  

Jota de Delfina e Rosa  

Canto de Arrieiro  

Farruquín  

 

CANTIGAS POPULARES. DOROTHÉ SCHUBARTH Y ANTÓN SANTAMARINA  

Costureiriña Bonita  

Ay Lourinda Damo Damo 

 

CANCIONERO GALLEGO. EDUARDO M. TORNER Y JESÚS BAL Y GAY  

Alalá de Muxía  

 

CANTIGUEIRO POPULAR DA LIMIA BAIXA. XOAQUÍN LORENZO RODRÍGUEZ 

Ven Bailar Carmiña  

 

CANTO POPULAR GALLEGO. FR. LUIS MARÍA FERNÁNDEZ ESPINOSA 

Alalá de Rianxo  

 

FAUSTINO SANTALICES. DISCO GRAVACIONES HISTÓRICAS DE ZANFONA  

Cantar de Romería  

Alalá das Mariñas  
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A historia persoal de Darío Moreira 

comeza nunha viaxe en transatlántico 

desde Buenos Aires ao porto de Vigo 

en 1964, cando aínda era un neno en 

brazos da súa nai. Como emigrante en 

Galicia, crece recibindo a cultura 

galega da contorna e da súa familia 

paterna, e unha gran nostalxia cara a 

Arxentina, vivida a través da 

emigración da súa nai, quen lle 

transmite, á súa vez, a súa propia 

cultura cosmopolita.  

Investigador do folclore de Galicia e a súa relación con diferentes músicas a través 

da emigración, foi un dos fundadores do grupo  Na  Lúa, con quen gravou cinco 

discos, sendo galardoados co Premio dá Crítica  Galega en 1989. Tamén colaborou 

en proxectos xunto á cantante Uxía e Carlos Núñez.  

Estuda Guitarra Clásica no Conservatorio Superior de Música de Vigo (Galicia), 

obtendo as máximas cualificacións. Continúa a súa traxectoria como compositor, 

da man da Dra. María Rosa Calvo Manzano, co propósito de ampliar o repertorio 

de música contemporánea para arpa. No Festival Internacional de Guitarra 

Andrés Segovia de Madrid estréase a súa obra Concerto para Guitarra, Cello e 

Orquestra de Corda Madeira Santa, emitida en TVE “Os Concertos da 2”.  

Como guitarrista compositor sistematizou os seus achados técnicos, plasmando 

novas linguaxes, timbres e harmonías no  pentagrama, e desenvolvendo a 

capacidade de improvisación. En 2017 presenta en escena o Concerto de Guitarra 

Creativa  ORIRI, unha obra contemporánea de composición para guitarra soa, 

gravada e editada en CD, que sintetiza influencias da tradición clásica, o flamenco, 

o jazz e as músicas do mundo. No ano 2019 estrea un novo repertorio, publicado 

no libro “12  Estudías para Guitarra”, inspirado en músicas populares actuais e as 

súas interconexións históricas. O libro contén dous anexos de texto dedicados á 

explicación didáctica de técnicas innovadoras para guitarra. 

 

DARÍO MOREIRA 

A Bordo Da Guitarra 

Contacto +34  630 887 156 

www.dariomoreira.com 


