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CORAL POLIFÓNICA DA SCD
ATLÁNTIDA DE MATAMÁ

CORAL POLIFÓNICA DE BUEU

CORAL POLIFÓNICA DA AVCR
SAN MAMEDE DE ZAMÁNS

A Coral Polifónica de la SCD Atlántida de
Matamá nace no ano 1974 baixo a dirección de
D. José Oliveira. A partir do ano 1982 van sucedendo no cargo os directores D. José Pereira,
D. Alberto Cid Castro, D. Javier Jurado Luque e
D. Lucas Alonso Pérez.
Na actualidade e dende 2009 dirixe a coral D.
Enrique Lorenzo Vila, profesor superior de trompa e licenciado cum laude en Dirección de
Orquestra e Banda pola Royal School of Music
de Londres. Ademais, compaxina o seu labor co
de director da Agrupación Musical desta sociedade.
En todos estes anos a coral actuou por toda
Galicia e León, destacando a súa presenza en
Lorient (Francia). Participou en varios concertos para o programa Galicia para o Mundo e no
Festival de Habaneras e Polifonía de Vigo Ao
son de Vigo, etc.
Na actualidade conta con máis de 40 compoñentes que, xunto co seu director D. Enrique
Lorenzo Vila, traballan nun amplo repertorio
que vai dende a música relixiosa ás zarzuelas,
coros de coñecidas óperas, panxoliñas, habaneras ou cantos populares.

A Coral Polifónica de Bueu fúndase en 1979
por un grupo de persoas amantes do canto coral.
O seu primeiro director, Xesús Moldes Monroy,
deixou paso a Xesús Tenorio Pena. Por mor
dunha enfermidade deste último, a coral ten
unha paréntese de inactividade ata 1996 coa
nova dirección de Rosa Mª Cerviño Loira.
Dende a súa fundación trata de desenvolver
un labor de divulgación do patrimonio músicocoral galego. Promove e participa en cursos de
canto e perfeccionamento, interpretando en
galego o seu repertorio agás os orixinais en
latín, e participa en concertos ao longo de Galicia e Portugal.
Este labor de investigación e divulgación
cristaliza no concerto Unha viaxe pola historia
da música clave galega que cada ano se enriquece con novas pezas, salientando a súa evolución dende a Idade Media ata os nosos días.
Na actualidade está a preparar un novo concerto didáctico dos nosos poetas e compositores de música coral máis representativos.

Esta coral polifónica fixo seu concerto de
presentación o día 20 de decembro de 1997
no auditorio da asociación que lle dá o nome,
baixo a dirección de D. Enrique Lorenzo Vila.
Dende a data da presentación actuou en
diferentes auditorios de Galicia e Portugal.
Foi seleccionada no Festival de Panxoliñas
organizado por Caixanova en Vigo nos anos
2004, 2006 e 2010 para a gran gala final. Nos
anos 2008 e 2009 alcanza o terceiro premio e
o premio especial ao director máis destacado
no Concurso de Panxoliñas da catedral de
Tui. No ano 2008 presentan o seu primeiro CD
titulado Zamáns canta.
Conta con máis de corenta voces mixtas e
está dirixida dende os seus comezos polo
director compositor D. Enrique Lorenzo Vila.
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“UN VIEJO AMOR” - Alfonso Esparza
“CAMINOS SOBRE LA MAR”- F. Gluck
“KU - KU” - S. Jaroff
“PARRANDA” - Francisco Alonso
“MOZAS FEITICEIRAS” - Popular galega

“O MAR NO FUNDO” (popular de Madeira)
Arranxos: J. Vítor Costa
“A RAÍÑA DO PRACER” - Montsalvatge
Versión ao galego: Henrique Gil
“LA PALOMA” Arranxos: Mazzotti
“A GALERNA” - Manduca
“SALVE MARIÑEIRA” - Versión ao galego: Henrique Gil

“AS FROLES” - Romeo Francisco Rey Rivero
“SUSPIROS” - Francisco Rey Rivero
“LA GOLONDRINA” - Juárez
“BOLEROS DE SIEMPRE” - Adapt. Enrique Lorenzo
“CANTO A LA PILARICA” - Arregui

