
 
 

BANDO DA ALCALDÍA CON MOTIVO DO 
DIA EUROPEO DA MÚSICA, 21 DE XUÑO DE 2010 

 
AS MÚSICAS DE SANTIAGO 

 
 
Facer Compostela é un traballo de toda a cidadanía. Resposta a un empeño de séculos que 
necesita da mobilización constante das persoas, xeración tras xeración,  en moitos ámbitos da 
vida cotiá. Contamos con moitas posibilidades educadoras, elementos importantes para unha 
formación integral, co obxectivo de aprender, intercambiar, compartir e, polo tanto, enriquecer a 
vida de todos nós. 
 
Hoxe celebramos o DIA EUROPEO DA MÚSICA, unha iniciativa promovida en Francia no ano 
1982 e que desde 1985, con ocasión do Ano Europeo da Música, diferentes organismos públicos 
e privados decidiron coorganizar cada 21 de xuño, co obxectivo de favorecer un mellor 
coñecemento das realidades artísticas actuais de cada país, asi como promover todo tipo de 
intercambios e celebracións no ámbito da música entre os países da Unión Europea e os países 
do resto do mundo. 
 
Como corresponde, este acontecemento concrétase á súa maneira en cada lugar, coa finalidade 
de poñer en valor e favorecer a diversidade das prácticas musicais, procurando a participación 
de persoas, grupos e institucións. Este ano 2010, coincidindo co Ano Xacobeo, o Concello de 
Santiago a través do Departamento de Educación e a rede de centros de música da cidade  – 
Escola Municipal de Música, Escola de Música Berenguela, Conservatorio Profesional de 
Música, Conservatorio Histórico, Escola Estudio – e o Casino de Santiago, queremos facer con 
este Bando e a realización dun programa de actos ao longo da semana, un chamamento á 
participación cidadá. 
 
Os organizadores entendemos o DÍA EUROPEO DA MÚSICA como unha festa, unha 
oportunidade para achegar á cidadanía, aos peregrinos e a quen nos visita, a arte musical. A 
nosa proposta, que non esquece a esencia desta conmemoración institucionalizada, quere 
trasladar a música ás rúas para participar do fenómeno da música, propoñendo a execución dun 
conxunto de actividades nas que o eixe fundamental, ademais do artístico, é o educador, 
amosando a todos os composteláns o traballo realizado ao longo do ano nos centros de ensino 
da música, e  nas agrupacións e colectivos existentes na cidade. A música estenderase pola 
trama urbana para fortalecer a convivencia cidadá e a cultura democrática, favorecendo a 
presenza de todo tipo de músicos e de músicas.   
 
Na música, tanto a sensibilidade como o coñecemento utilizan un vehículo que é unha nova 
actitude: a capacidade de escoitar. Dicía o gran compositor Federico Mompou que “a música 
escríbese para todos e ten que ser recibida por todos”. Créase para satisfacción de todas as 
persoas, impulso que motiva a celebración do DÍA EUROPEO DA MÚSICA e o conxunto de 
iniciativas que ao longo de todo o ano nacen coa vontade de facer e gozar coa música a través 
das agrupacións musicais, centros de ensino, profesionais, afeccionados e cidadáns en xeral 
empeñados en que a música nos acompañe. 



 
 
 
 
 
 
 
Necesitamos alimentarnos con música, son que nace da capacidade expresiva dos artistas para 
facérmonos vivir un mundo paralelo que comeza onde rematan as palabras. O mesmo que 
acontece cos idiomas, que os podemos identificar só con escoitar algunhas palabras, ocorre coa 
música. A música, igual que o idioma, tamén ten identidade directamente relacionada cunha 
cultura. E a través dela, tamén nos sentimos parte do mundo, é unha porta de acceso que 
debemos franquear, porque se o mundo non entra, se todas as nosas portas pemanecen sempre 
pechadas, non poderemos educar a nosa sensibilidade, condición indispensable para o gozo da 
música. Hoxe, no Día Europeo da Música estamos abrindo outra gran porta, a escasos metros 
da nosa porta principal: a Porta Santa, unha das nosa principais fendas de comunicación entre 
as persoas, os países, as linguas e a arte. 
 
Así nolo recorda o Códice Calixtino, onde se describe polo miúdo o que pasaba nas festas de 
Santiago e nas festas da Translación, cando a música non paraba de soar e chegaba a ter unha 
presenza e importancia difíciles de imaxinar hoxe en día. En espazos como esta praza do 
Obradoiro onde todos os peregrinos que viñan a Compostela cantaban ou escoitaban nas súas 
propias linguas o Canto de Ultreia: sons, ritmos e melodías que constitúen o gran canto colectivo 
de pregrinos que acompañarían aos camiñantes de volta ás súas terras, influíndo para sempre 
no desenvolvemento da música culta e popular. 
 
A condición da música é tanto ser fenómeno sonoro, artístico, como experiencia interior. Ao 
longo do ano, o Concello de Santiago como outras moitas institucións e colectivos, procuramos 
todo tipo de iniciativas educativas e culturais para que o encontro coa música e outras facetas 
artísticas non sexan encontros casuais, senón oportunidades para facer destas sensacións, 
hábitos. Esta é a educación musical. 
 
E as Cidades Educadoras temos moito que ver coa música, para que continuamente os nenos e 
as nenas e todos os seus cidadáns teñan oportunidades para interpretar, compoñer e improvisar 
música. É outra das fortalezas de vivir en comunidade. Asi  se recolle na Carta das Cidades 
Educadoras, subliñando os principios básicos para o impulso educativo da cidade, convencidos 
de que o desenvolvemento dos seus habitantes non pode deixarse ao azar, necesita dunha 
acción decidida en prol da incorporación de persoas de todas as idades á formación ao longo da 
vida. 
 
De aquí a un ano revalidaremos o noso compromiso coa música e coa cidade neste foro. 
Parabéns e quedamos ao longo da semana para gozar coas músicas de Santiago. 
 
 
 
 
 


