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Falar de María Soliña é falar de bruxas. María foi
vítima dunha conspiración organizada pola
Inquisición e os nobres para apropiarse dos seus
bens e dos seus dereitos. O móbil foi arrebatarlle
a súa riqueza, pero precisábase unha
xustificación e topárona na bruxería. Baseáronse
nos seus paseos nocturnos pola praia, onde o seu
home e o seu irmán morreran loitando contra os
turcos. O mar levara os corpos e María rezaba no
areal para que o mar devolvese os cadáveres e
poder darlles sepultura. Aproveitáronse da
superstición creada pola propia igrexa católica
de que as saídas nocturnas das mulleres só
podían estar motivadas polas relacións co diaño
para danzar e ter actos sexuais con el.

María, con setenta anos, foi capturada e
torturada en Santiago, xunto a outras oito
mulleres. Non a queimaron, pero foi condenada a
levar por seis meses o “sambenito”, o hábito de
penitente que a marcaba como bruxa proscrita. E
xa non sabemos máis dela, pero mantívose na
memoria colectiva, converténdose no símbolo do
sufrimento do pobo de Cangas, aínda que cunha
imaxe deformada como bruxa ou tola.

No imaxinario colectivo creado polo patriarcado,
as bruxas son mulleres sen esposo, cheas de
maldade, feas e vellas. Os seus poderes máxicos
proceden do diaño e son para facer o mal. Aínda
hoxe na linguaxe común chamarlle bruxa a unha
muller é un insulto cargado de desprezo porque é
sinónimo de arteira e amargada.

Basta remexer un pouco na historia para
decatármonos de que a máis intensa persecución
e queima de bruxas en Europa non foi na Idade
Media, senón que tivo lugar nos séculos XVI e
XVII. Nese tempo multiplicáronse os procesos, as
condenas e as fogueiras. Implantouse unha
política de control social que empregaba o terror,
alentando a delación das sospeitosas por parte
da veciñanza que constituía unha rede de
espionaxe. A violencia institucionalizada contra
as mulleres tiña un carácter exemplarizante:
“Matar algunhas para asustar a todas.”
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Houbo centos de miles de mulleres torturadas e queimadas vivas nas prazas públicas. Foi o
maior feminicidio na historia da humanidade. Sorprendentemente, con moi pouco interese
para os historiadores. Tanta violencia non foi unicamente individual, foi sistémica e
estrutural.

Silvia Federici afirma que ten que ver co paso do feudalismo ao modelo capitalista
mercantil. Empregaron a violencia para adestralas en soportar a presión sobre os seus
corpos e para que fixeran o traballo de balde sen protestar. As vítimas foron mulleres soas,
que tiñan coñecemento da medicina tradicional, solteiras ou viúvas, mulleres sabias que non
estaban ao servizo de ningún home. Estas mulleres non resultaban útiles ao novo sistema
que se albiscaba, e, por riba, daban mal exemplo e resultaban subversivas para a nova orde
social. A ignorancia presidía a vida cotiá; e daquela, a maxia, a bruxería e todo o
sobrenatural, que non controlaba a relixión, era considerado unha ameaza para o poder.

O sistema capitalista, precisaba ir domesticando aos homes para que se sometesen ao
traballo nas fábricas e paralelamente deberíase someter ás mulleres para que os
obedecesen e fixesen todo o traballo nas casas. As transgresoras foron vítimas de “cacerías
de bruxas”. A mensaxe inculcaba nos homes o medo ao poder das mulleres, afondando na
división entre os sexos.

Hoxe dende o feminismo sabemos que as bruxas foron mulleres con “poderes” froito da súa
intelixencia e coñecementos. Mulleres non domesticadas, sabias e independentes,
parteiras, curandeiras e, nalgúns casos, visionarias ou xamanas. Mulleres valentes que
transmitían os seus saberes de xeración en xeración.

Non so neses afastados tempos, tamén agora temos diante unha caza de bruxas neste
mundo globalizado. É un fenómeno moi pouco coñecido; na India, Brasil, Bolivia e en moitos
países de África como no Congo, Zambia, Nixeria, Quenia, Gana... hai mulleres que chaman
bruxas. Retéñenas e mátanas por seren as que teñen o poder no mundo agrario, porque
estorban cando hai interese polos territorios para apropiarse dos recursos.

A persecución tamén a vemos hoxe nas redes sociais, onde moitas mulleres son atacadas
por ter un pensamento propio en contra da orde establecida; a caza de bruxas “moderna”
está nas rúas cada noite para castigar as que se atreven a transitar soas. Está nos postos
de traballo, onde segue habendo acoso e precariedade. Seguimos vivindo nun mundo
desigual, un mundo inxusto e as que alzan a voz quedan marcadas.

Os tempos están cambiando e o feminismo medra con máis forza que nunca. Hoxe son
moitas as mulleres que teñen confianza en si mesmas, que son quen de saír adiante soas,
facendo o que queren a pesar de ir contra corrente. Lembramos con respecto e agarimo a
todas as mulleres valentes, as bruxas de onte, de hoxe e de sempre.

Porque a bruxa é unha icona feminista, un símbolo da liberación. Sempre estivo ligada ao
subversivo que non se prega ás normas convencionais. Bruxas podemos ser todas, porque
nosoutras somos as netas daquelas que queimaron e das que non puideron queimar.
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M A R Í A  S O L I Ñ A ,  U N H A  Ó P E R A  F O L C  G A L E G A

María Soliña tiña setenta anos cando en 1621, catro anos despois da desfeita de Cangas polos
corsarios berberiscos foi denunciada e procesada polo Tribunal da Inquisición de Santiago sendo
torturada durante días. Ao final foi reconciliada mediante o escarnio do paseo e confiscados
tódolos seus bens que era o único obxectivo que había detrás deste proceso, promovido polos
poderes burgueses e eclesiásticos para poder recuperarse da desfeita económica do asalto turco.

Esta composición, inspirada na obra teatral de Xosé Manuel Pazos, é unha obra interdisciplinar que
fusiona a música clásica e a música tradicional, así como os dous tipos de vocalización presentes.
No ámbito da música tradicional predomina esta vocalización híbrida, a medio camiño entre o canto
e a fala, como pode observarse na interpretación de cantigas populares e regueifas. Na música
clásica, polo contrario, predomina unha técnica vocal moito máis depurada e totalmente afastada
das idiosincrasias da lingua falada, ata tal punto que ás veces custa moito comprender con
claridade o significado do texto durante as interpretacións musicais. E que mellor maneira de
acadar este ambicioso obxectivo que tomar como punto de referencia a ópera, que dende as suas
orixes a finais do século XVI medrou sempre baixo o amparo de círculos aristocráticos e elitistas, e
‘folklorizar’ este xénero dramático de maneira que chegue a un público máis amplo sen perder a súa
esencia artística.

A fascinante historia de María Soliña, profundamente afincada no folklore galego e ao mesmo
tempo dotada dun gran potencial dramatúrxico, presentóuseme coma unha temática idónea para
levar a cabo a miña proposta. O personaxe de María Soliña sería interpretado por unha soprano
dramática, herdeira das protagonistas verdianas e wagnerianas. Pedro Barba, a súa vez, sería un
tenor heroico, e o Inquisidor, un baixo dotado de gran versatilidade vocal e dunha ampla gama de
rexistros, abranguendo arrebatos de xenreira, así como un ton máis persuasivo e unha
espiritualidade contemplativa. 
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A miña visión dramática precisaba a maiores dun personaxe novo, ausente na obra de Pazos, que
focalizara ese sentimento de envexa ao ben alleo entre veciños e actuara como testigo das
acusacións de bruxería no xuízo, amosando logo un tardío arrepentimento ao decatarse das
consecuencias dos seus actos. Ese personaxe é Sabela, unha muller da vila que sería interpretada
sen embargo por un cantante masculino (contratenor), unha contradicción que salienta aínda máis o
ton grotesco e a hipocresía que representa. Mentres estes catro personaxes reciben un tratamento
operístico convencional e adoitan interactuar entre eles, acompañados pola orquestra de cámara, o
bloque máis ‘tradicional’ está representado a súa vez polo Cego e o Coro, que están emparentados
coa gaita, a zanfona e o tambor galego. Estes personaxes non están interpretados por cantantes,
senón por actores cunha vocalización radicalmente oposta que se atopa a medio camiño entre o
canto e a fala, en consonancia coa declamación vocal empregada no folklore galego, tal e como
expusen con anterioridade. Pero para acadar unha visión desa muller forte, empoderada que
queríamos darlle a María Soliña na ópera contamos coa valiosa aportación de Chis Oliveira, filósofa
e referente feminista: "María Soliña representa o medo á muller sen medo. Falar de María Soliña e
falar de bruxas. A bruxa é unha icona feminista, un símbolo da liberación. Sempre estivo ligada ao
subversivo que non se prega ás normas convencionais. Bruxas podemos ser todas, porque nosoutras
somos as netas daquelas que queimaron e das que non puideron queimar”.

E finalmente, aquí temos o resultado desta dura e bonita batalla: un espectáculo escénico que fuxe
de calquera clasificación convencional e podería quizais bautizarse baixo o alcume de ‘ópera folc
galega’.

Nacho Mañá
Compositor

E Q U I P O

MARÍA SOLIÑA
Patricia Rodríguez, soprano

 
SABELA

Christian Gil-Borrelli, contratenor
 

INQUISIDOR
Beltrán Iraburu, baixo

 
PEDRO BARBA

Diego Neira, tenor
 

CEGO
Lois Soaxe Piñeiro, actor

 
CORO

As arreneghadas

DIRECTOR DE ESCENA
Sigfrid Monleón

ORQUESTRA SINFÓNICA
Orquestra Vigo 430

DIRECTOR MUSICAL
Roc Fargas i Castells

GAITEIRO
Anxo Lorenzo

ZANFONISTA
Anxo Pintos
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Estudou composición, dirección e saxofón na Universidade de
Cambridge. A súa música ten sido interpretada en España,
Francia e Reino Unido por diferentes agrupacións. Dirixiu e
estreou as súas composicións en auditorios de Manchester,
Londres e Ponferrada. Entre os seus premios destaca a Alta
mención no concurso nacional de xoves compositores BBC Proms
Inspire 2017 na categoría Senior e o Primeiro premio no concurso
Cambridge University Musical Society Concerto Competition
2018. Nacho Mañá estuda actualmente un Master de
Composición para medios audiovisuais no Royal College of Music
de Londres.

É licenciada profesional en Piano e licenciada superior en Canto.
En 2006 debutou como solista e, desde entón cantou baixo a
batuta de Josep Pons, MA Gómez-Martínez, Keri-Lynn Wilson e M.
Zumalave, entre outros, e compartiu escenario con cantantes da
talla de Elisabete Matos, Leo Nucci, Barbara Frittoli e Ewa
Podles. Ao longo da súa traxectoria actuou en Bremen
(Alemaña), Oviedo, A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo,
Ferrol, Ponferrada e Xaén. En 2014 foi galardoada, xunto con
Manuel Burgueras, co Premio de la Música "Gregorio Baudot"
que outorga a Sociedade Artística Ferrolana.

Christian Carlo Gil-Borrelli comeza a súa traxectoria musical en
2004 na Universidade de Santiago de Compostela, formando
parte de diversas agrupacións do panorama musical galego. En
2010 trasládase a Madrid, onde estuda canto no Conservatorio
Profesional Arturo Soria e na Escola Superior de Canto. No
último ano debutou en festivais como o Bachfest de Leipzig e no
Festival Monteverdi de Cremona, xunto á orquestra Al Ayre
Español, e ofreceu recitais dentro da Semana de Música
Relixiosa de Cuenca e a Programación Lírica da Coruña.

COMPOSITOR

SOPRANO

CONTRATENOR

NACHO MAÑÁ

PATRICIA RODRÍGUEZ

CHRISTIAN GIL-BORRELLI 

Diego Neira, tenor, ten o Título Superior de Interpretación na
especialidade de Canto Son salientables os seus papeis como
solista en programas do Renacemento e Barroco. Actuou en
escenarios de Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela,
Madrid, Murcia, Burgos, Frankfurt e Mainz.
Colabora habitualmente coa Real Filharmonía de Galicia, coa
Orquestra Sinfónica de Galicia, coa Orquestra y Coro de la
Comunidade de Madrid, Orquestra y Coro del Liceu de
Barcelona. Dende decembro de 2018 ata novembro de 2020 foi
cantante interino do Coro Nacional de España e actualmente
pertence ao Coro de la Radio Televisión Española.

TENOR

DIEGO NEIRA
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Ten o Grao de Musicoloxía pola Universidade de Valladolid. En
1998 trasladouse a Milán onde estudou canto e repertorio lírico
durante catro anos. En Italia cantou baixo a dirección dos
mestres Carlo María Giulini, Adam Fisher, Riccardo Chailly e
xunto a Montserrat Caballé no concerto do xubileo no Duomo de
Milán. Regresou a España en 2002 para continuar os seus
estudos e desenvolver a súa carreira afincado en Madrid. Desde
2009 reside en París onde continúa a súa relación coa lírica. O
seu traballo no teatro musical é recoñecido con papeis como
Gastón (La Bella y la Bestia), Scar and Pumbaa (El Rey León) e
Qandrasseh (El Médico).

Comezou a súa andadura teatral no Instituto “Maria Soliño“ de
Cangas da man de Celso Parada. Formouse no Instituto de
Teatro de Asturies e empezou a traballar con compañías teatrais
asturianas: Teatro del Norte, Quiquilimón, Nún Trís, Toaletta.
Despois de once anos volve a Galicia ata onde traballa no eido
teatral (Ollomol- Tranvia, Nove- Dous, C.D.G, Teatro de
Ningures), tamén no audiovisual (A Esmorga, Cargo, Heroína, Los
lunes al sol, etc.) e mais series televisivas (A Estiba, Serramoura,
Libro de familia, etc.).

O seu obxectivo principal é dotar a Vigo dunha formación
orquestral profesional, constituída na súa maior parte por
expoñentes das novas xeracións de músicos galegos, así como
por músicos freelance do resto de España e do estranxeiro.
Colabora habitualmente con solistas internacionais realizando
ademais diversas gravacións discográficas, e apoia activamente
a nova creación musical, especialmente a compositores galegos
contemporáneos. Colabora na tempada operística de Vigo e
desde 2016 é orquestra residente no Auditorio Pazo de
Congresos Mar de Vigo. No 2014 recibiu o premio Martín Codax
da música. Está dirixida por Isabel Rubio. 

BAIXO

ACTOR

ORQUESTRA SINFÓNICA

BELTRÁN IRABURU

LOIS SOAXE PIÑEIRO

ORQUESTRA VIGO 430

Formado na Universidade de Cambridge e posteriormente na
Royal Academy of Music de Londres, onde fixo un Master en
Música Antiga. Foi seleccionado como director asistente da
Royal Academy Opera para unha produción de ‘Così fan tutte’
de Mozart, onde tivo a oportunidade de traballar directamente
co director musical Laurence Cummings. Como violista barroco
e cantante, Roc actuou cos conxuntos de Música Antiga
Academy of Ancient Music e Florilegium e co London Symphony
Chorus. Actualmente estuda dirección de orquestra na Franz
Liszt Academy de Weimar, Alemaña.

DIRECTOR MUSICAL

ROC FARGAS I CASTELLS
MARÍA SOLIÑA
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Neno prodixio da gaita, estudou no Conservatorio de Vigo, e
aprendeu gaita da man de Carlos Núñez, Moxenas, Patrick
Molard e Fred Morrison. Dende os doce anos colaborou con
grupos de música tradicional galegos como Xarabal, Duos
Pontes, Semente Nova ou Lembranzas Galegas, cos que realiza
traballos de investigación e recollida de música tradicional así
como gravacións, concertos e xiras por España, Francia, Estados
Unidos, Inglaterra e Irlanda. Ten participado en encontros como o
Festival Intercéltico de Lorient, Festival Intercéltico do Morrazo, o
Festival do Mundo Celta de Ortigueira ou o William Kennedy
Internacional Festival Piping.

Músico  e compositor. Na nómina dos instrumentos que toca
figuran a gaita, a zanfona, o violín, o saxo soprano e a frauta de
bico. É cofundador do grupo de gaitas Alfolíes, do Grupo
Didáctico de Instrumentos Musicais Populares Galegos, da Banda
de Gaitas Xarabal e de Matto Congrio. En 1995 fundou
Berrogüetto, grupo co que gravou cinco discos. Ademais, fundou
o trío Lizgairo, xunto a Rodrigo Romaní e Xosé Liz.

Ten colaborado con músicos e grupos como Milladoiro, The
Chieftains, Los Piratas, Rodrigo Romaní, Susana Seivane,
Mercedes Peón, Uxía, Chouteira, Pilocha, Antón Seoane, Alfolíes, 

GAITEIRO

ZANFONISTA

ANXO LORENZO

ANXO PINTOS

Recibiu diversos galardóns do mundo da gaita, como o Premio Macallan en Lorient. Tamén
colaborou con artistas como Mónica Molina, Ska-P, Chambao, Poncho Ka, Los Feliz, Amistades
Peligrosas, Kathryn Tickell ou Rory Campbell, fusionando a gaita galega co pop, o rock e a música
electrónica.

Xunto a Pedro González creou o grupo Spiritu 986, sacando o primeiro disco en 2001. Mesturan o
son da gaita máis ancestral coa máis vangardista produción musical a través da tecnoloxía. En
2010 publicou o disco Tirán e no 2014 o álbum Confuxon (2014).

 Sandeep Das, Wu Tong, etc. En 2019 fundou, xunto a Begoña Riobó, o dúo PÄRBO, que canaliza
en boa medida a súa actividade escénica presente.

Entre os galardóns recibidos por Pintos destacan o premio da crítica de Alemaña ao mellor álbum
folk (1996 e 2001); o premio ao mellor grupo folk europeo (1997); o premio Opinión ao mellor disco
galego do ano con Berrogüetto (2002), con Lizgairo (2009) e con SondeSeu (2011); entre outros.
Alén disto, conseguiu un nomeamento aos Grammy Latinos (2002).

No eido da zanfona, foi pioneiro na elaboración e sistematización dunha técnica que permite
abranguer a aprendizaxe e interpretación do repertorio tradicional galego. Na actualidade
imparte clases na ETRAD (Escola Municipal de Música Folk e Tradicional de Vigo). Compatibiliza
estas actividades coa dirección da sección de zanfonas da Orquestra Folk de Galicia SonDeSeu
e o de patrón da Fundación SondeSeu.
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P R E S S  K I T

CONTACTO DE PRENSA
BEA PÉREZ
604 070 409
bea@theofficeco.es

I N F O  P R Á C T I C A
Auditorio Gustavo Freire (Lugo)
Sábado 4 decembro | 20 h
Anticipada: 15 € + gastos xestión
Billeteira: 18 €
https://www.enterticket.es/eventos/opera-folc-maria-solinha-742254

"Destacable, pola espléndida
dicción e resolutiva presenza

escénica, foi a actuación da
soprano Patricia Rodríguez no

papel principal de Maria Soliña"

"Contén un conxunto ecléctico
e diverso de influencias
musicais populares, algúns de
orixe galega, e outros con
evidentes ecos irlandeses"

Xoán Loaces Fandiño

(Ópera Actual)

bit.ly/MariaSolina

http://bit.ly/MariaSolina
https://www.operaactual.com/critica/la-opera-folk-maria-solina-de-gira-por-pontevedra/
mailto:bea@theofficeco.es
https://www.enterticket.es/eventos/opera-folc-maria-solinha-742254
https://www.instagram.com/susana_ins
https://cloud.nalguresproducions.gal/nextcloud/index.php/s/JJgkwNcBwBPSFj7

