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APORTACIÓN A MÚSICA GALEGA DE MARCIAL DEL ADAUD
COAS SOAS CANCIÓNS

LIMIAR: MARCIAL DEL ADALID, FILLÓ DO SEU TEMPO

Sempre é necesario chamar a atención sobor das circunstancias
dunha pérsoalidade —neste caso Marcial del Adalid— pra poder
situáremos a súa persoa e obra no lugar histórico que lie corres-
ponde, xa que as condicionantes de tempo, lugar e clase social son
as chaves dunha pérsoalidade. É por esta razón que pasaremos aquí
revista ás circunstancias adalidiás, pra que o noso achegamento a
el sexa o máis certeiro posíbel. Compre sitúalo xustamente no seu
sitio na historia da música —e por ende da cultura— e da Galicia.
Estas precaucións temólas de tomáremos con máis razón e profun-
didade no caso do noso compositor xa que éste é prácticamente des-
coñecido' e a meirande parte da súa música permanece inédita2.

Faréi entón unha especie de paráfrase, pro non limiar biográfico,
das circunstancias do seu mundo, o seu entorno, da paisaxe que
vían ou lies era permitido ver, aos olios do seu espíritu.

Reconstruíamos, primeiramente o escenario da acción onde se
desenrolan os seus primeiros anos:' A Coruña da primeira mitade do
século dazanove, coordenadas de lugar e tempo respectivamente.
Esta cidade reunía daquela un feixe de características condicionantes
pra calquera nacido nela: Por unha banda estaba, illada do centro
do Estado, no curcuncho noroeste; era unha cidade pequeña, e cecáis
a máis importante —ao menos nuns certos eidos— da Galicia do
tempo; en fin, era unha vila cuns ares señoriáis, aristocráticos, dis-
tinguidos que He emprestaban finura e clase. Vivían nela xentes
—coruñeses— que viñan de familias distinguidas —-e coruñesas—
de anos de tradición. Aquí nacían e criábanse os picaros destas fa-
milias. Naturalmente os seus país percurábanlles a millor educación
—ou o considerado así naqueles tempos—. Dado que a necesidade
cría o órgao, os mestres das disciplinas que comprendía unha boa
educación tiñan que esistir na Coruña por. forza. A Coruña era pois
unha especie de illa, lonxe da Europa, na que se desenvolvía unha
certa vida cultural —que xa era tradición— gracias ao refinamento
de certo sector dos seus habitantes. Vida esta que debía ser case de
alquime pola escasez de meios. A riqueza dalgúns sería máis de su-
perficie que de fondo, e, de tódolos xeitos, o esistiren algúns adi-
ñeirados non escondía a probeza xeral dun país condenado xa á
emigración.

1 Non eslsten publicacións monográficas encol da súa pérsoalidade.2 Somentes están editadas catro pezas de piano en U.M.E. nun librifio
que conten ademáis obras de Martín Sánchez Allú, Apolinar Brull e máis
Santiago de Masarnu, todo balso o nome xenérlco de "Románticos Españo-
les". Eslste tamén unha edición de outras catro pezas de piano —que des-
graciadamente incluí unha en común coa anterior— da Real Academia
Galega con comentarios biográficos e anállses musicáls, de Rodrigo de San-
tiago e Antonio Iglesias, respectivamente.
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O século dazanove europeo caracterízase nos eidos artísticos polo
xurdimento dun novo movimento estético: o romanticismo. Social-
mente ten lugar tamén o xurdimento dun pensamento revolucio-
nario: o marxismo. Pódese decir que estas revolucións chegan a
España moi diluidas. O dezanove español cáseque non participa des-
tes movimentos. O caso da Península é ben diferente do resto da
Europa. E mentras o caso europeo dá un saldo positivo, esto é, as
aportacións das innovacións estéticas e sociáis marcan unha evolu-
ción respecto ao estadio anterior, o do noso estado é, pola probeza
do seu pulo, menos trascendente. Hemos ter en conta que o siste-
ma estético e social establecidos naquela España non foron derro-
cados nunca polos románticos. Fagamos ün esforzó mental por
imaxináremos esta sociedade: Esiste unha clase, a de xente-ben,
que é o modelo de comportamento pra o resto dos estratos sociáis.
O seu código moral é o da sociedade completa, sin ter en conta —co-
ma sempre nestes casos— que un código moral ten de estar elabo-
rado en base ás condicións da clase co vai usar. Este código abranxe
moitas facetas cotidiáns que van desde as crencias relixiosas até a
moda do vestir. En tódolos tempos hai, craro está, un código moral
que é considerado verdadeiro, e, dado o grado de subconciencia,
natural; por este código réxense e xulgan tódolos actos dos cida-
dáns. Estes códigos poden ser millores ou piores, máis funestos ou
menos funestos, coido que no caso do dezanove español é dos máis
estreitos, crendo malas cuestións ou actitudes que son completa-
mente inocuas, e tendo por verdadeiras aquelas que non son máis
que indiferentes. Esto conleva unha presada de prexuicios nada fa-
vorábel pra a libertadle de pensamento, e orixina falta de curiosi-
dade, en detrimento da vida científica, artística, e máis de pensa-
mento en xeral. Así se comprende a probeza do panorama cultural
—no que está comprendido o musical— do dezanove español.

A Coruña decimonónica participaba de todas estas característi-
cas, á par da súa peculiar fisonomía, do mesmo xeito que Sevilla,
pono por caso, tina a súa. De tódalas vilas galegas seguramente
fora das máis importantes e adiantadas no concepto da época destes
términos.

Marcial del Adalid veu ao mundo no 1826 nesta cidade, no seo
dunha destas familias acomodadas, no seo dunha familia de comer-
ciantes. Todo o que vimos de decir é naturalmente aplicábel ao seu
caso: A educación foi a que prescribían os costumes da época pra
un neno da súa posición: "A mellor educación que se He podía dar".
As disciplinas a aprender estaban complementadas por aquelas
outras "de adorno" que eran signo de distinción. Desde o principio
—'hemos constátalo así—'• esto constituí unha grande ventaxa pra
a súa formación musical. Se a posición social era, se cabe, un atranco
—en tanto en canto o alonxaba do popular— pra a súa formación
humana, pra a súa formación técnica constituiuse no caldo de cultivo
ideal. É así que esta condición xa se apercibe na súa música: A
corrección e benfeitura é raíña e señora das súas composición. Éstas
non adoecen de ningunha das eivas que se atopan ás veces —e se
disculpan neles— nos autodidactas ou mal formados.

Así que esta primeira etapa no seu lugar está cumprida, a súa
familia que, conforme aos costumes da época, xa tina o seu sino tra-
zado, —esíaba prescrito pra continuar os negocios— envíanno pra
Londres e París onde tiñan contactos comerciáis. Naturalmente esta
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oportunidade que se He presentaba a un espíritu inquedo como o do
noso autor de ampliar estudos eos grandes maestros, non a desapro-
veitóu o xoven Adalid. Tanto é así que o incremento de coñece-
mentos musicáis e relacións eos circos artísticos foi en detrimento
da atención aos negocios familiares, cuios efectos e noticias deixá-
ronse sentir na Coruña. Reacción: Orden de regreso coma medida
inmediata, e choque coa súa familia perenne, xa que a actitude de
despreocupación polos asuntos comerciáis mantívoa Adalid toda a
vida. Chegado un momento a familia de Adalid deixóu á ovella
negra por imposíbel e éste pudo —sempre coa desaprobación da fa-
milia— acucarse á música de cheo.

Nembargantes, o feito de ter coñecimentos e trato persoal eos
circos artísticos europeos é, ao meu ver, trascendente pra podáramos
entender o entronque estético de Adalid. Esta experiencia foi coma
un abrente espiritual, pois, a pesar da certa información que poide-
ra chegar á Coruña, a diferencia da súa vila natal de provincias coas
grandes capitáis do mundo cultural deste momento tivo de ser enor-
me. Alá viven as maiores figuras da arte en xeral e da musical en
concreto, a súa vida musical é envexábel. Adalid foise meter no
miólo mesmo da vida cultural e musical do seu tempo.

A vida musical da Europa dos séculos dezaoito e dezanove —que
son os que agora nos atinxen— pódese derregar a grosso modo en
dúas partes que ao longo da historia asumiron unha tras da outra
a vangarda dos novos estilos ou modas: os países xermánicos e do
norde e os países latinos e do sul. A capitalidade de cada unha des-
tas tendencias foi sempre variábel, e, nos tempos de Adalid, atopá-
banse respectivamente en París e máis en Viena. O vencellamento
de Adalid ao espíritu francés e latino é forte e duradeiro. Cecáis
seña motivo diso a educación recibida, cecáis unha comunión máis
consciente, cecáis un pouco de todo. A educación impuña o francés
coma modelo nos costumes; modas, arte, e mesmo na fala. (Lembré-
monos que é.por este tempo cando os nacionalistas rusos teñen de
librarse desta mesma moda —falar en francés— adoptada pola aris-
tocracia do seu país. Naturalmente o fenómeno ruso é moito máis
marcado, pois a diferencia de culturas é maior coma tamén a dife-
rencia de clases, pro ilustra ben o que quero resaltar). Non obstante,
inclinóme a pensar que o espíritu adalidián atópase cómodo no meio
francés —que é tamén un pouco o italián—. Adalid síntese na capi-
tal de Europa como ao conchego do seu lar, por non falar xa da
outra capital da súa residencia no estranxeiro: Londres, xa que
aquí pódese decir —metafóricamente craro— que estaba coma peixe
na auga. Era Adalid —no senso físico— un cidadán europeo con
tódalas súas ventaxas, que están referidas á posibilidade de vivir
ao día dos acontecementos mundiáis, asi como a eoñecer os pensa-
mentos, obras e aportacións de tódolos seus coetáneos máis desta-
cados. En suma, poder ver por sí mesmo tódalas evolucións e revo-
lucións dos movimentos estéticos entre outras cousas. Neste senso
Adalid é un home do seu tempo. Cando esteña, anos máis adiante,
retirado na súa térra, continuará en comunicación e informado da
vida europea —a este respecto é anecdótico que o papel pautado
dos manuscritos adalidiáns sexa de París.

En resume: Adalid foi un compositor favorecido, en certos
aspectos, pola fortuna. A súa posición facilitoulle —a pesar da súa
familia— unha educación musical envexábel. Se o seu talento He
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c a e s e ,—0 día do reparto— a outro home de pior situación econó-
mica, o desenrolo do mesmo non se podería levar a cabo dun xeito
tan logrado por falla de circunstancias amigas. Estas circunstancias
favoreceron a sementé caída xa en térra fartureira, e Adalid gracias
a ela puido desenrolar cáseque completamente o talento que lie foi
outorgado. E digo cáseque porque se ben se mostraron favorábeis
nos primeiros anos, nos derradeiros Adalid víuse privado dunha
das satisfacións do compositor: O estreno. Ao longo da súa vida
estrenóu varias obras —cuarteto en Madrid, por exemplo—, pro nos
seus derradeiros anos o seu sino púxoselle en contra até o término
de ser abortádoíos' dous intentos —un en Madrid e outro en París—
de estreno da súa ópera "Inese e Bianca", por razóns de quebra da
compañía nunha ocasión, e incendio do teatro onde iba ter lugar a
representación noutra. Adalid decidíu entón retirarse ao seu pazo
de Lóngora. Alí adicouse á composición e —moi probablemente fose
alí— á recolleita e armonización de temas populares galegos. Esto
explica cómo un compositor das posibilidades internacionáis como
foi o noso, ficase esquencido e inédito no seu curruncho natal.

A s C A N C I Ó N S

Como xa dixen, a meirande parte da obra de Adalid permanece
inédita. Os manuscritos xacen esquencidos de todos no mellor dos
casos, xa que noutro están perdidos ou non localizados. Esiste na
Real Academia Galega un álbum manuscrito do autor que conten
70 cancións pra voz e piano. Aínda hai alí máis cousas del. Estu-
dando estas partituras —segundo se vai dando con elas— libres de
prexuicios, pódense tirar moitas consecuencias interesantes cando
non solprendentes. Aquí pois, esporéi a miña análise destas can-
cións e máis as consecuencias que, ao meu entender, se seguen déla.
Analizando obxetivamente este chao virxe poderemos evaluar co-
rrectamente o material, e xulgar, en consecuencia, o valor ou a im-
portancia real de Marcial del Adalid na historia da música e na
historia da Galicia.

CARACTERES DA ESCRITURA

a) Simetría e proporción na construcción formal
As innovacións que o movimento estético romántico supon con

respecto ao anterior, o clásico, son moitas, fondas, e referidas a moi-
tas facianas da arte. O novo pensamiento estético oponse en certo
sentido ao anterior -—como en tódolos cambios estéticos sucede—
e ao tempo trai uns aires novos por completo, debido a descubri-
mentos de novo uso do material de traballo ou achádego de novas
fontes' de espíotación. Se nos centramos no eido musical, o roman-
ticismo significa moitas cousas novas: Evolución, case rompimento
coas formas clásicas, enriquecimento das testuras armónico-contra-
puntísticas, achádego do xacimento de materia prima que supon o
timbre —algo xa latente na orquesta hairiián—, decatamento das
músicas folclóricas, busca da expresión de sentimentos como finali-
dade da linguaxe musical, etc. O que fora durante moitos séculos
agarradella dos compositores pra a elaboración das súas obras, a
simetría das partes, como guía segura pra obtención da proporción
estructural, é deixada de lado polos románticos, mesmo desprecia-
da, por considérala signo de cerebralismo, e, xa que logo, oposta e
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inibidora dos sentimentos e da "inspiración". A "inspiración" —do
concepto romántico— faise dona do método compositivo dos autores
románticos. O logro da boa forma —norma dos clásicos— é repu-
diada polos románticos como sinal de plantexamento apriorístico e
demasiado racional. Postulaban a "inspiración", sentimentos, e ocu-
rrencias momentáneas como máis humanas, e máis susceptíbeis,
polo mesmo, de chegar aos.corazóns dos demáis. Deixada entón esta
segura guía —a simetría— as composicións dos románticos adolecen
moitas veces de mala feitura, de desequilibrio formal e despropor-
ción, que lie resta calidade e redondez á obra. É por iso que. un
romántico de segunda categoría, e aínda as obras de segunda dos
compositores de primeira —e quen di compositores di escritores e
artistas en xeral—, resultan inaguantábeis ao carón dos composi-
tores de terceira e aínda de cuarta do clasicismo ou do barroco
—por non nos remontar xa a tempos musicáis máis antergos.

Con todo, moitas das veces os compositores esquencían os seus
postulados, e recorrían —por exemplo— á simetría dos désenos rít-
micos obstinados pra a estructuración das súas obras. Velaí os pre-,
ludios de Chopin, o romántico por antonomasia. A soia elección desta
forma pra a composición destas pezas amóstranos unha gran dose
de "cerebralismo" no plantexamento chopinián. A forma preludio
—tan cara a Bach o mestre do barroco, e xa que logo, da simetría—
consiste na repetición obstinada dunha célula rítmica característica,
deixando o desenrolo da obra ao factor vertical íntegramente. O uso
desta forma no caso de Chopin así como os numerosos exemplos que
poderíamos traer de Sehumann —por non estendernos nunha tonga
lista de nomes—, amósanos que, tal vez, a postura anti-simétrica dos
románticos sexa, ao menos nalgúns deles, máis de palabra que de
feito.

Pro vaiamos con Adalid. Esaminemos algún exemplo tomado do
tema que estamos a tratar: As cancións. Tomemos, pra escomenzar,
a canción número 47 do álbum, titulada "La tombe et la rose", sobor
dun testo de Víctor Hugo (exemplo 1). Esta canción está composta
dunha soia frase —compases 1 ao 10— que se repete logo noutros
tons —progresións harmónicas— catro veces. O remate faise cunha
aumentación de 6 compases da derradeira frase. Aquí a simetría é
de frase —non de célula rítmica como no caso do preludio—. Pro
ao elemento repetición —unidade— engádese o de variedade que
ven dado polo cambeo de compás, tempo e máis ton na mesma
frase.

Exemplos de simetría en Marcial del Adalid atoparémolos en
calquéra exemplo que collamos case a pau de cegó. Vexamos a can-
ción número 35 da colección: "Le vallon", sobor testo de Lamarti-
ne (exemplo 2). A simetría rítmica é aquí, non de frase como no
primeiro exemplo, senón, que, como no caso do preludio, é de célu-
la: Traballa con dúas células —A pra o piano e B pra a voz—.
Arríbalas dúas repétense obtinadamente ao longo da canción,.e, co-
mo na forma preludio, constrúen ao tempo a obra, do mesmo xeito
que cunha pedra enriba doutra facemos unha parede.

Este xeito de construcción básicamente simétrico en canto a rit-
mo aó menos se refire, é constante en Adalid. Ésta pode ser unha
das razóns da proporción, solidez e equilibrio que caracteriza a mú-
sica adalidián. Deste modo é como Adalid logra-unha boa escritu-
ra, condición "necesaria pro non suficiente" pra conquerir con xus-
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ticia o título de compositor. Se nos vimos de considerar a caracterís-
tica da simetría coma positiva, pódese tornar en mans dialécticas
—e con razón— nun arma de dous gumes, xa que se pode argumen-
tar que esta mesma simetría pode ser non máis que un indicio de
pouca intuición, de xeito que o pulo intuitivo por feble non poida
—na súa loita contra déla— vencer a simetría. A pesar de todo é pre-
feríbel un exceso de oficio que un exceso de intuición, sobor de todo
tendo en conta que esta última é un talento ben raro entre os com-
positores. Usando e mesmo abusando da simetría teremos a segu-
ridade de faceremos unha obra correcta, cualidade ésta que no oucro
caso tería unha esistencia fraca en aras dunha pretendida orixi-
nalidade.

b) A coerencia constructiva
En certo sentido este apartado podería ser un corolario do ante-

rior, non. en vano a simetría constructiva ten por filia á coerencia
formal. Pro compre deterse aquí pra coñecer os outros antepasados
da nosa dona coerencia: A estructuración e a forma.

Aquí ñas cancións de Adalid, estamos a tratar unha forma mu-
sical concreta: O lied. A forma lied é aplicábel a pezas cortas pra
voz principalmente, ou instrumento. Esta forma préstase ás va-
riantes; así temos lied primario, binario, binario reespositivo, ter-
nario, etc., segundo o número de temas ou frases —dada a cortedade
da peza non temos lugar a desenrolo— que leve. Estes temas repí-
tense ás veces necesarias pra completar o poema sobor do que van
escritas —a repetición da estrofa poética correspóñdese coa repeti-
ción da frase musical—. As cancións de Adalid están escritas na
súa maioría na forma lied —pra canto e máis piano naturalmente—;
sendo a maior parte lied primario xustificábel pola brevedade dos
testos.

Retomémolo exemplo 1: A canción está formada pola repe-
tición da frase ou idea —a partir do compás 11—, enxendrádora
da canción. Pro as repeticións non son esactas —como marcarían
os cánones formáis—, senón progresións harmónicas, confiríndolle
variedade á canción. Con esto lógrase unha coerencia másima en
base aos mínimos elementos. Adalid usa esclusivamente unha soia
frase —aberta— con dúas semifrases ven diferenciadas —compases
1 a 4 e 5 a 10—. Temos así que dentro da mesma frase os seus dous
membros contrastan en tempo, compás e máis tonalidade, sendo ao
tempo a frase cáseque a canción. A atención —interés do ouvinte—
está mantida por dous elementos principáis: Forma aberta da frase
—no décimo compás e ñas súas repeticións—, e alonxamento tonal
en cada unha das repeticións, co conseguinte incremento de tensión.
As tonalidades son: Na primeira semifrase, la menor; na segunda,
fa maior. Polo que respecta ás progresións, éstas son totalmente
cromáticas —sinal de romanticismo, xa falaremos logo—. Na pri-
meira repetición —compás 11— vai a si bemol menor —-segunda
semifrase, sol bemol, maior—; na segunda —compás 21— a si na-
tural menor —segunda semifrase, xa que logo, sol maior—; na ter-
ceira —compás 31— vai a do menor —segunda semifrase a la
bemol maior. Agora coda pra remátala canción, ao tempo que apro-
veita pra modular de la bemol a la menor, co que consegue o ton
inicial mediante o mesmo xeito de modulación que emprega en toda
á canción —semitón ascendente.
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Desta análise tírase craramente a idea xeneradora da canción
—no senso shónbergián da verba—, que é a frase de dez compases,
sendo o estilo o formado polas características do desenrolo —pro-
gresións ao semitón ascendente,, sempre—, e as da mesma idea,
suxeto todo á forma lied que é como o molde onde se verque a idea
pra a súa completa expresión. Vemos así cómo o elemento simetría
coa axuda da estructura, forma, correcto desenrolo, e mailo per-
fecto estilo son os pais da coerencia constructiva característica do
quefacer adalidián.

c) A testura harmónica
Resulta moi difícil falar de todas estas cuestións qu:¡ levamos

tratando por separado, derregar, illar, tratar en abstracto cada un ha
délas, xa que dependen unhas das outras pra a súa realización prác-
tica, do mesmo xeito que en pintura hai unha interdependencia
entre o dibuxo e a color. Así en música a harmonía non ten esisten-
cia por sí soia, senón que está en íntima combinación co ritmo, por
exemplo. Con todo trataréi de facer un esforzó e abstraer o material
harmónico pra o evaluar. Deste modo as interferencias que conti-
nuamente xurden dun párrafo noutro non son taes, senón observa-
cións necesarias pra a completa comprensión do emprego da dimen-
sión musical tratada.

Ficou dito enriba que unha das principáis características da es-
tética romántica en relación co anterior período era a asimetría.
Esta asimetría amósase moi craramente na mesma construcción da
frase melódica que fuxe dos oito compases cadrados clásicos. Pra
fuxiren deste tipo de frase empregan os compositores varios trucos,
o máis característico e revolucionario, ao meu ver, é o alonxamento
tonal e as referencias perigrosas a outros graos da tonalidade (o
sesto, por exemplo), que diluien as concretas liñas tonáis do clasi-
cismo. Naturalmente esto trae consigo unha nova expresividade,
amén da nova sonoridade que supon. As modulacións lonxanas su-
ponen novas sensacións, así como o libre uso de acordes de máis de
tres sons, das resolucións escepcionáis das disonancias, etc. Nunha
palabra, co romanticismo a dimensión vertical —que no clasicismo
era serva da melodía— adquire o seu maior esplendor, e a ela en-
coméndaselle a función expresiva en gran parte; deste xeito che-
garáse á complexa harmonía de Wagner —que trae concomitante-
mente a melodía infinita—. Decatémonos que aquí temólo xere-
molo da esluición tonal, que con Shonberg devengará en atonalidade.

Vexamos agora qué pasa con Adalid. Ollemos algúns exemplos.
Escomencemos polo exemplo 6. O esquema tonal é: Compases 1 ao
12, fa menor; 13 ao 16, re bemol maior; 17 ao 18, do como domi-
nante de fa; 19 ao 24, fa outra vez; 25 ao 28, do; 29 ao 34, fa me-
nor; 35 ao 37, flesión a re bemol outra vez; no 38 fa, pro no 39
hai unha flesión de novo ao sesto grao, que agora é re natural;
no compás 41 voltamos definitivamente a fa, pro agora en modo
maior. .Se ben a lonxitude da canción non permite moitos cambios
tonáis por cuestións de espacio, é de sinalar a tendencia de modu-
lación ao sesto grao, que ten unha persoalidade demasiado forte,
atraindo pra sí a atención do centro tonal, e facendo dubidar ao
ouvido sobor dos poderes xerárquicos do primeiro grao. Mesmo sen
ir máis ala da introducción do piano —compases 1 ao 8—, e concre-
tamente nos catro primeiros o esquema harmónico —non falo aínda

160



de modulacións— é: I, VI, IV, II (as cifras romanas representan o
grao da escala cuia harmonía se emprega), e xa no quinto temos
harmonía de dominante. Pois ben, o feito de escomenzar a obra polo
esquema: I - VI - IV - II, proporciona unha imprecisión tonal enor-
me —a tonalidade somentes está representada no primeiro com-
pás— sendo o seu un efecto, chamémoslle así, dramático. É ésta
unha armonía xa plenamente romántica.

Pro, antes de tirar ningunha consecuencia, esaminemos outro
exemplo, que vai ser un do que xa falamos máis enriba, o exemplo
1. Alí quedóu crarificado o esquema tonal da canción: La menor
- fa maior, si bemol menor - sol bemol maior, si menor - sol maior,
do menor - la bemol maior, la menor. Un compositor clásico non
concebiría nin remotamente. semellante modulación, senón que usa-
ría da tradicional —círculo de quintas—. Marcial del Adalid mo-
dula por "círculo de semitóns" —temos de ver as tonalidades das
cabezas de frase: La menor, si bemol menor, si menor, do menor;
ou das segundas semifrases: Fa maior, sol bemol maior, sol maior,
la bemol maior; que seguen o mesmo xiro modulativo, o semitón—.
A segura guía que supon o círculo da quintas —no que a dominan-
te, a pesar de ter modulado a ela, segué a ser dominante do ton
principal, creando sentimento de tonalidade de paso— é abandonada
pra usar outra moito máis insegura, na que as tonalidades de paso
teñen maior importancia, e o ton principal non as ten todas con-
sigo: A modulación por semitóns; efecto que é buscado, e consegui-
do, e consecuentemente, a nova expresividade.

Dest'o tírase que a harmonía adalidián é plenamente romántica,
esto.é, fuxe das características clásicas buscando outras novas, per-
soáis —esaltación da individualidade, característica romántica—.
Non obstante, Adalid, cando a ocasión o require e a idea o precisa
non ten reparo ningún —coma os seus grandes coetáneos, vg. Schu-
mann—de usar dunha harmonía do máis sinxelo (en argot musical
"taberneiía") e clásico. Un exemplo desto atopámolo na canción do
exemplo 3. A canción está sostida desde o principio até o remate
por unha pedal de mi- —tónica—. Consta de tres frases —compases
1 ao 11, 12 ao 19, e 20 ao 31—. A primeira frase está en mi menor
—ton xeral—, a segunda^ que consta de dúás semifrases, ten a pri-
meira délas en la menor —ton da subdominante— pro sempre so-
bor da nota pedal mi, o que lie confire carácter de tonalidade non
asentada, inestábel —harmonía en posición de- segunda inver-
sión ( 5)—; a segunda semifrase xa vojta a mi, e a derradeira re-
afirma o ton principal, mi menor. Así que o esquema tonal xeral
é: Mi menor, la menor —ton da subdominante, pro non asentado,
sempre en- segunda inversión— e mi "menor de novo. A. harmonía
é, pois, unha dimensión susceptibel'de empregarse segundo teñamos
necesidade pra. o desenrolo correcto da idea musical. É máis, o autén-
tico compositor sabe que a harmonía ven, como queti di, dictada xa
polas características persoáis de cada diferente idea'musical. A idea
é como un xermolo' de trigo, o bó compositor é como o bó labrego
que sabe que este xermolo hémolo de tratar dun xeito diferente a
un xermolo de millo pra lográremos en ambos casos un bó froito;
térra, estación, abono, etc., axeitados a cada unha délas, nunca trá-
talas polo mesmo patrón. Adalid é como o bó labrego, que a aquela
idea que ten un carácter máis dramático trátaa dun xeito máis
arriscado tonalmenté falando, concebindo pra ela modulacións lon-
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xanas, é a que ten un carácter máis quedo, máis recollido, dalle un
tratamento tonal máis sinxeliño (exemplos 6 e 3 respectivamente).

Vemos así cómo o certeiro emprego da dimensión vertical contri-
buí á corrección dá obra, e ao incremento da boa opinión respecto
ao compositor por parte dos espectadores da súa obra. Creo que do
dito até agora pódese inferir, sen temor a craso error, a boa cali-
dade de ao menos certas obras de Adalid.

d) Algo sobor da imaxinación
Nunha determinada etapa da historia dá música, o componer

non constituía máis que unha laboura de oficio. A música tina un
fin fora déla —oficio relixioso, festas de tipo oficial ou popular,
música pra as conmemoracións políticas, bailes populares e corte-
sanos, etc.—. Non é até o século dezaoito coa revolución franíísa,
que a música se convirte nunha arte expresiva per se —figura ca-
pital é Beethoven—. Nembargantes, a parte de técnica que ten a
composición segué a esistir como método de traballo, e segué a ser
obxecto de análise obxectiva —valla a redundancia— de xuicio crí-
tico. Este terreo é o que vimos, nun certo xeito, de analizar, aínda
que fixemos sempre referencia á postura estética do autor, que nos
alonxou —ou amplióu— dos estreitos límites de técnica musical. A
partir de Beethoven o novo concepto de arte fai necesario o desen-
rolo da orixinalidade pra cada nova obra; xa non están limitados os
compositores a facer unha obra conforme ás recetas —teño que fa-
cer unha misa, eolio a receta, o clixé, e tira pra diante—, cada nova
obra ten de aportar algo novo respecto á anterior. Agora o interés
da obra está nela mesma, non na función que tivese que desempe-
ñar. Esta nova postura aguilloa, como é léxico, no maxín dos com-
positores, xa que compre encontrar novas expresións, novos resul-
tados sonoros. O material sonoro rube de dignidade e adquire o
dereito a un tratamento e esplotación propios sendo éste o único fin
do compositor. Pensó que, desde o punto de vista contemporáneo,
este xeito de traballo é moito máis artístico que o anterior porque
é máis creativo. É certo que no romanticismo o compositor traballa
moitas veces coas formas clásicas, pro, ao contrario que no clasicis-
mo e períodos anteriores, non se limita á repetición de clixés for-
máis —fuga, sonata, etc.—, senón que os usa sempre cunha gran
libertade, cáseque rompendo con elas desde elas mesmas, rever-.
quéndoas. Un exemplo crarísimo desto que digo temólo nos derra-
deiros cuartetos e sonatas de Beethoven. Por outra banda, a mesma
imaxe e importancia social do compositor varía: O que antes era un
artesano —moitas das veces anónimo— que se ganaba o pan co
suor da súa frente, é agora un personaxe admirado, envidiado —un
xeito de admiración e estima certamente—, adorado, odiado, etc., da
sociedade instruida. E é que agora os compositores han ter non so-
mente oficio —pra traballar debidamente o material— senón que
han estar en posesión de talento imaxinativo que lies permita causar
sensación o día do estreno —ao que o público vai escoitar a súa
música, non a comer, a bailar, a rezar, ao tempo que oie.

Se ben no caso de Marcial del Adalid ficóu craio que estábamos
perante un compositor ben formado técnicamente —na súa obra non
hai erros de escritura— a cuestión do alcance da súa imaxinación
é menos doado de trátalo. Pese a todo é esta tamén unha cues-
tión máis obxectiva e máis palpábel do que a primeira vista parece,
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e encol dos exemplos é onde poderemos atopar os indicios revela-
dores. Ao fin e ao cabo a imaxinación non consiste máis que no
achado dunha boa idea, dunha xusta expresión, dun xusto tratamen-
to da idea e cousas deste estilo. Vaiamos logo aos exemplos que son
a segura vía empírica pra o coñecemento:

A canción do exemplo 6 está escrita sobor dunha pedal (do).
Este é un dos elementos que forman parte da composición, agora
ben ¿qué tratamiento darlle? Realmente unha pedal, pensándoo en
frío, non permite moitos alardes. Pro vexamos o que fai Adalid:
Non se limita a mentala sinxelamente, senón que lie busca unha
maior expresividade baténdoa —ao xeito dun trino— coa sensíbel,
emprestándolle movimento, acción, ao carácter xeral da canción.

E sigamos co tema das pedáis: O exemplo 3. Trátase dunha can-
ción que ao longo de toda ela leva unha pedal, pedal que agora está
tratada dun xeito ben diferente do anterior: Repítese a cada parte
do compás, como un baixo obstinado, e aínda que cambie a har-
monía, aínda que o seu papel xa non sexa o de tónica, senón o de
dominante, ela segué a estar alí, no baixo. Esta pedal, como digo
coincidente coas partes do compás, é sincopada polos acordes da
man dereita, acordes, que se foran tratados —nunha hipótese— co-
mo aparece no exemplo 8, perderían todo o seu carácter laiante e
adquirirían un case chabacán.

De todo esto quero sacar unha conclusión: O máis sinxelo dos
elementos musicáis, a nota pedal, pode, segundo o tratamento que
He outorgue a imaxinación do autor, adquirir visos completamente
diferentes, e lograr efectos cáseque opostos; no primeiro caso, efec-
to de movimento, no segundo, de quietude. Tamén poderíame atre-
vernos a facer unha inducción. A saber: Se o tratamento das notas
pedales, un dos elementos musicáis máis sinxelos, é tan cuidado e
tan certeiro, o tratamento de elementos máis complexos e trascen-
dentes terá de ser na mesma proporción cuidado, tratado conforme
á súa categoría.

Neste libro de cancións hai unha moi curiosa titulada "Halalí"
que nos amosa o senso do humor que tina Adalid, faceta moi es-
quencida —o análise déla clarexaría moitas cousas— e, como ouvín
decir a alguén, signo de intelixencia. A idea musical é sinxelísima:
Melodía de catro notas no piano —sol, fa, mi b, fa— que parece
primeiro en mínimas, logo en semimínimas, en ritmo de corchea
con ponto de aumentación e semicorchea (bis), semimínima, e tres-
quialtera de corcheas; ou sexa, variacións rítmicas da melodía de ca-
tro notas. Esta melodía parece contrapunteada por outra ao xeito da
escritura primitiva pra trompas, cuio efecto sonoro se conquire. O
canto, dous baixos, limítanse a repetir Halalí —semicorchea, semi-
corchea, mínima— de cando en vez, sobor da nota si b, á octava.
O resultado é, como digo, humorístico, gracioso.

O S T E X T O S

Se ben a calidade dos textos moitas veces non influie pra nada
na calidade da :oiúsica —lembrémonos de moitos dos testos das can-
cións de Schubert—, a elección dos mesmos pódenos decir, nembar-
gantes, moito sobor do compositor en canto a postura estética, gos-
tos, orixinalidade, etc. Nun caso como o de Adalid, en que as súas
circunstancias, relacións intelectuáis, persoalidade e carácter hu-
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máns, etc., son tan descoñecidos, a súa observación detida e pro-
funda pódenos dar moitas pistas sobor do noso persoaxe histórico.

O contido deste álbum podémolo derregar por convención, pra
o seu estudo en dous grupos: O de cancions galegas e ó do resto
—principalmente francesas—. Neste apartado trataremos destas úl-
timas, xa que pra as primeiras, pola súa trascendencia estético-
histórica galega, merecen tratamento aparte. Como digo a maioría
das cancions do segundo grupo sobor de testos franceses .algunhas
hai en italián, castelán e un par délas en latín —plegarias—.

Encetemos por estas últimas: duas "Ave Marías" ¿por qué duas
Ave Marías? ¿cuestión de moda —decatémonos das célebres de
Schubert e Gounod da mesma época— ¿Coincidencia? Persoal-
mente pensó que non, e atreveríame a decir que son debidas á
ideoloxía da época, na que a relixión —concretamente o cristianis-
mo— co misticismo, e irrealidade —no senso de espiritualidade—
que conleva está tido moi en conta neste momento polos artistas
románticos. Nel atopan unha pedreira axeitada aos seus anceios de
fuxida da realidade prosaica —que no seu concepto se corresponde
con todo aquelo que ten que ver coa materia, co mundo físico ou
cotidián—. O cristianismo é un dos lugares máis socorridos por estes
artistas na percura do non atopábel no mundo físico coñecido polos
sentidos. Eles buscan mundos, imaxes, sensacións, cáseque alucina-
cións voluptuosas lonxe do real, seu motivo de mágoa. Seguramen-
te o que Adalid escrebese éstas dúas "Ave Marías" pode ter que ver
con estas razóns, pro tamén pode ser interpretado o feito doutro
xeito.' É ben sabido que a España de tódolos tempos, e concreta-
mente o dezanove, caracterízase por unha alta dose de espíritu
católico —que ten moitos visos de beateiro por estar mal entendi-
do—. Esta cualidade, na miña opinión, non contribúe precisamente
á apertura de mente e pobreza de prexuicios, antes ben ao contra-
rio. Por estes motivos, cecáis, pódese expricar a febleza dos eidos
artísticos e científicos españoles, así como a esistencia de dúas Ave
Marías da autoría de Adalid. Pro dado o gran descoñecemento
da persoalidade de Adalid collería a pregunta. ¿Nasceron estas duas
obras por razóns de comunión estética co seu tempo, ou comunión
relixiosa coa mentalidade do seu país?

Con esta interrogante no aer pasemos agora ás cancions france-
sas, xa que algunha que hai sobor de testo castelán ou italián podé-
molas deixar de lado, ao meu ver, sen risco notorio a esquencer
importante parcela na obra adalidián, xa que desde un certo punto
de vista están emparentadas coas que irnos tratar. A maioría destas
cancions francesas teñen como autores dos poemas que lies serven
de base aos grandes románticos franceses: Lamartine e Hugo. Desto
tírase, pra escomenzar, que —nunha época na que as comunicación?
eran rudimentarias—Adalid vivía ao día no que á cuestión poética
se refire, coñecía estas duas grandes persoalidades da vangarda poé-
tica do momento; e tírase tamén —do feito de escoller éstas e en
tanta cantidade— que comulgaba coa estética romántica do tempo.
Dou por asentada a idea de que unha estética, sexa cal sexa, tras-
cende do eido artístico ao da vida cotidián; unha postura estética
é, ao meu ver, un xeito —un cristal— de vela vida en tódalas súas
manifestacións. En base a este concepto é que quero dicer que Ada-
lid comulgaba coa estética romántica plenamente, e, xa que logo,
é coerente coa súa comprensión do mundo e elección destas poesías
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coma base pra as súas creacións. Se ben as cuestións de material
—podo engadir— non son as que diferencian un poema -7-ou unha
composición ou unha pintura, etc.—, clásico dun romántico, senóñ
as de carácter estético, esto non quer decir que un poema escrito
baixo dunha estética clásica, serva de base a unha composición ro-
mántica. Un compositor romántico escollera un poema que lie fale
de cousas máis áfins á súa mentalidade, anque a métrica —supo-
ñamos— sexa a mesma, que un que lie fale de ideáis pertenecentes
a outra estética —e máis se ésta é recente—. Así Marcial del Adalid
coma romántico fondo, escolle as poesías que polas súas caracterís-
ticas estéticas, lie compren.

AS CANCIÓNS GALEGAS

Neste álbum que estamos a estudiar, e como groriosa aportación
á nosa cultura —amén da universal—, aparecen as cancións galegas.

Compre distinguir nelas dúas series ben diferentes, correspon-
dentes a dous momentos distintos na evolución do pensamento ada-
lidián. A saber: a) as cancións musicadas polo noso autor sobor
de testos de Fanny Garrido; e b) as cancións populares recollidas
e harmonizadas por Adalid que son posteriores cronolóxicamente
as do grupo a).

Grupo o) .
Destas cancións pódese decir que somentes teñen de galego o

testo. A música non ten nada que ver coa música popular galega,
senóh que é música de corte tradicional. Tanto é así que se publi-
caron3 con testo galégo álgurihas cancióhs que no manuscrito constan
con testo castelán ou francés froito dun arranxo sen dúbida algunha.
Os testos de todas estas cancións son da autoría da muller de Ada-
lid: Fanny Garrido. A pesares de non coñecéremos até o momento
as relációñs deste matrimonio de hácentes gáleguistas eos seus com-
pañeiros de xeneración, é certo que tiveron que constituir parte dos
precursores do noso rexurdimento. Ambos os dous e mailos seus
compañeiros de ideoloxía, son fillos do seu tempo, como tódolos
románticos sinten inquietudes nacionalistas. Estas cancións son
—-desto a súa importancia— as primeiras cancións galegas da his-
toria do noso rexurdimento. Pro botémoslles unha ollada a algunha
délas pra veremos as súas características. Pitemos o exemplo 3:
"Frouseira, triste frouseira". Trátase dunha sinxela melodía cun
acompañamento elemental sobor dunha pedal —pedal esta que xa
comentamos máis enriba—. Sen dúbida algunha, destes elementos
— •̂harmonías elementáis, modulacións, pertas, nota pedal, sinxeleza
melódica— non podemos tirar unha semellanza ou parentesco coa
música galega. Sería de fatos afirmar o que o ouvido nega. Mesmo
non resultaría difícil imaxinar un testo francés, pono por caso, pra
esta canción. £, xa que falamos de testos, sexamos observadores e
analizemos o desta canción; veremos que resposta ás chaves román-
ticas: Referencias ao mundo trovadoresco, ao mundo dos castelos,
etc. Fanny Garrido escribíu un testo axeitado aos imperios da mo-
da (?) estética, usando unha linguaxe esquencida desde o medioevo
—o galego—, que correspondía a unha nación tamén esquencida,

1 Eñ Jilo tempore polo editor coruñés Canuto Beréá, baixo o título de
"Cantares nuevos y ylejos",
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pra falarnos de temas ao gosto da tendencia que lie era contempo-
ránea á súa autora. Esto pode levarnos a pensar, con razón, que
esta muller era unha pura romántica, e desto inferir que o s?u
home —por escribir música sobor dos seus poemas— era outro tanto.
Marcial del Adalid e Fanny Garrido forman parte —a pesar de non
os incluir nunca— dos precursores do noso rexurdimento por
xusticia.

Grupo b)
Este grupo de cancións suponen unha fonda evolución na postu-

ra estético-nacionalista de Adalid, que se decata —como lies ocurre
aos seus contemporáneos— da esistencia dunha música esquencida
pola tradición culta europea, pro que está viva, é un fenómeno ac-
tual: A música popular. A riqueza que a música popular supon como
tesouro e como fonte de material é inmensa.

A tradición musical culta europea dos últimos séculos estaba
construida en base ás leis dun sistema musical concreto: O tonal.
Sistema que viña, logo de pasar unha profunda evolución, do siste-
ma modal da Edade Media. No período do renacimento (encetado
aló polo século XV) colle corpo de sistema tonal, ou ao menos sofre
unhas profundas transformacións que o alonxan do sistema modal
medieval, a saber: O emprego común da sensíbel en vez de séptimo
grado, fora o modo que fora, que tende naturalmente a uniformar
a diversidade de modos por unha banda, e pola outra, ao f rorecimen-
to da polifonía. Esto último alonxa á música culta do seu cultivo
popular, pois pra cultivar fan falta coñecimentos fondos, especiáis,
e de longo aprendimento. A esto hemos engadir o gravamen de
que a música culta non serve aos fieles da popular, esto é: diversión,
laio, berce, traballo, baile, etc., a nivel populares —xa que si esistía
música culta de diversión, por exemplo, que era a música corte-
sán—. Entón temos que o que deica aquela fora cáseque un mesmo
tronco, derrégase agora en dúas polas: A popular e a culta, que
cada vez alonxaranse máis a unha da outra, froito dun proceso
irreversíbel. A música popular é cultivada por cada unha das comu-
nidades humanas ao seu xeito, esto é, segundo a súa persoalidade,
as súas características, dadas éstas polas circunstancias climatolóxi-
cas, xeográficas, económicas, políticas, etc. Desto resulta que o que
xa procedía de sustratos foíclóricos diferentes, e pese aos intentos
de uniformación da Eirexa, eos seus cantos segundo o imposto por
Roma no eido relixioso-musical —vital daquela—, acentúase e se-
gué polo seu camino. A música popular como música profana que
era na súa maioría, sempre tivo de ser condenada pola Eirexa, e o
mesmo que as lingoaxes despreciadas, foi conservada —nun senso
largacío da palabra, xa que o folclore non se conserva como un
documento histórico, senón que, igual que a linguaxe, é algo vivo,
susceptíbel de evolución— pola xente "inculta", "vulgar". Pro, na-
turalmente esta cultura popular non era impermeábel ás influencias
da cultura oficial, senón que era unha mistura désta e máis da
tradición folclórica. Ao mesmo tempo, cada unha destas pequeñas
comunidades ao estar illada prácticamente das máis, elaboraba a
súa cultura ao seu xeito, que era diferente pra cada unha délas.
Así cada comunidade, ou mesmo, cada país, tiñan a súa "color ese-
tica" propia, tiñan a súa bagaxe de música e cultura popular pro-
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pia; nunha verba, tiñan o seu folclore construido a partir das súas
raigañas, das súas características condicionantes —entre as que se
atopaba a tendencia uniformizante da Eirexa.

No século dezanove ten lugar o descubrimento de semellañte ri-
queza cultural coa esaltación dos nacionalismos. No caso concreto
da parcela musical ésta trae consecuencias de trascendencia esté-
tica tan ipnda como para cambear o curso da historia musical. Este
cambio non é desde logo do fusco ao lusco, senón que fai falla
chegar ao noso século. pra dicéremos que a influencia.- folclórica
tránscendéu. Podemos suliñar dúas etapas nesta influencia. A pri-
meira, que é a que atinxe a Adalid, é a romántica, a piqneira, a que
dará lugar á segunda. Nesta primeira etapa, os compositores non
saben aínda, ou non son plenamente conscientes, da diferencia en-
tre a música qué eles están afeitos a tratar, a música tradicional,
coa música popular que lies é completamente nova e descoñecida,
e sen nada palpábel—-non hai tradición escrita— ao que se aga-
rrar —no outro plato da balanza pesa a literatura musical de mói-
tos séculos de tradición—. Por eso é natural que se.achen sen saber
cráramente —consciente ou" inconscientemente— como actuar. Por
eso cada vez que fan algo, as probabilidades de que ese algo non
leve o tratamento axeitado son moitas. É o que sucede sémpre que
unha arte se plantexa a riecesidade de atopar novos caminos: Apal-
padas de cegó tentando as paredes. Os compositores, ao tratar de
incorporar o material folclórico ás súas composicións, non atopan,
moitas das veces, o xeito apropiado de facelo, do qué resultan obras
con moitas eivas mesmo a nivel estilístico. Temos de chegar ao que
eu din en denominar segunda etapa da música nacionalista, pra
que con Bartók se dea no cravo do tratamento do material musical
folclórico. Bartók incorpora totalmente, ou cáseque mellor dito, co-
lle coma materia prima pra o seu traballo, a música popular, con
todas as diferencias que ésto pide no seu tratamento. Non podemos
esquencer, e esto é unha das chatas dos románticos, que a rneirande
parte da música popular é básicamente música modal, e, xa que
logo, pide un tratamento ao menos non tonal; ao que temos de
engadir o carácter propio da música modal, que desde a súa con-
cepción no maxín do anónimo compositor popular, é esencialmente
monódico. Non é doado o tratamento harmónico dunha música que
fuxe das características que fan da música tonal unha música
axeitada pola tradición ao seu tratamento vertical, harmónico, a sa-
ber: A tonalidade coma pedreira pra a formación da harmonía —o
que implica a precisa funcionalidade dos grados da escala e mesmo
da melodía, así como das cadencias—. A música popular, a música
modal, require pois un tratamento totalmente diferente ao da mú-
sica tonal. Pois ben, esta diferencia é a que afasta as chamadas por
min primeira e segunda etapas da música nacionalista.

Unha vez feitas estas acraracións que, ao meu ver, son funda-
mentáis pra entenderemos a música nacionalista romántica e xus-
tificáremos os seus erros, podemos pasar a esaminar o caso de
Adalid que, coerentemente, participa das mesmas eivas e cualidades.

A primeira canción galega que aparece no álbum é unha pan-
deirada, e leva o número 53 da colección. O tema propiamente dito,
o tema popular, é o que vai dos compases 3 ao 10 (ver exemplo 4).
Este tema Adalid repíteo tres veces máis en outros tons —pro-
gresións—. Desde o punto de vista tradicional este recurso tería de
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ser eficaz —lembrémola canción enriba comentada do exemplo 1—,
pro dende o punto de vista actual a cuestión non está tan erara: O
noso ouvido detecta algunha chata. O que sería clásicamente unha
correcta harmonización dunha melodía dada, actualmente vémolo
como un probé intento de arranxo. O que sí é certo é que unha
melodía popular dun carácter modal coma ésta non admite un tra-
t amento semellante se o fin que se percura é unha recreación ou
mesmo un sinxelo arranxo. Desde logo este caso concreto non é
máis que un dos tantos sondeos característicos dos primeiros nacio-
nalistas aos que dada a súa comprensíbel falta de completo coñe :i-
mento —e xa que logo de dominio— do novo material, poderíamos
chamar primitivos nacionalistas —vg. Rapsodias húngaras de Lizst—.
Esta canción adolece desas eivas. Unha harmonización clásica —acor-
de da tonalidade de fa maior no primeiro compás, séptima de do-
minante no segundo, volta á harmonía de fa maior no terceiro, etc.—
é aberrante. O sentimento da disonancia como xeneradora de ten-
sión, característica da verticalidade que fai do discurso musical un
xorrar entre punto e punto de tensión, é alleo á música modal hori-
zontal. Por esta razón a harmonía de dominante con séptima non
se debe empregar, mesmo sería cuestionabel a conveniencia do em-
prego do clásico acorde perfecto —cuia terceira define un modo
fixo— que non permite a flexibilidade"modal característica da mú-
sica popular galega. É chocante que un músico da intuición de Mar-
cial del Adalid —intuición amosada no feito de remátala canción
cun acorde na parte do campas que a primeira vista é débil (véxase
exemplo 7), cando o uso clásico era remátala peza cuns acordes
remachantes durante varios compases ñas partes fortes naturalmen-
te que lie deran un senso conclusivo por forza— non se decatara
desto que vimos de comentar.

Pro non todo han ser erros na percura de novos caminos, ás
veces podemos atopar algunha carreiriña que compre esplorar. Así
Adalid atopóu de cando en vez a forma, senón do todo certeira sí
ao menos axeitada ás características da música tratada. Así temos
por exemplo a canción que leva o número 55 da colección (exemplo
6). Aquí a canción enteira é o tema recollido —no caso anterior
somentes uns compases—. Adalid limítase ao acompañamento pia-
nístico. A canción está estructurada en dúas semifrases ben eraras:
A primeira délas que vai dos compases 4 ao 12, e a segunda do 13
ao 21, e os compases 22 ao 30 non son máis que unha repetición da
primeira, co que a estructura redúcese a A B C. Desta vez o arran-
xo non consiste nunha harmonización ao clásico xeito da melodía
—como ocurría no caso anterior—, senón que se limita a lie por un
deseño rítmico obstinato sobor da nota do (véxase o dito sobor das
pedáis). Dado o carácter da música galega que, como vimos no an-
terior exemplo, fuxe dunha harmonización clásica, e ten entre as
súas características fundamentáis —común a moitas músicas mo-
dales— a continua presencia dunha pedal —no noso caso o rouco
da gaita—, podemos esplicar a posteriori por qué este arranxo está
moito máis logrado co anterior. O tratamento deste tema folclórico
consiste prácticamente en engadir á melodía unha pedal —do—,
pedal que non ten por qué coincidir coa tónica, como neste caso que
vai a dominante. Cecáis o que non deberá ter feito é trocir a
dominante pola tónica nos derradeiros compases, indicio éste de
que aínda non esquencera totalmente os seus "prexuicios" tradicio-
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náis que dictaminan rematar na tónica. Non obstante, esto non pasa
de pecado levián. Considero que o arranxo desta melodía é un acer-
tó histórico. Aquí Adalid deu cun dos certeiros vieiros intuiti-
vamente.

Vemos pois que o que ás veces pode ser erro outras veces ha ser
certeiro na esploración do novo material. Así Adalid, coma os seus
colegas de xeneración, tivo momentos felices e outros non tanto.
Sempre que xurde unhá innovación en material ou concepción esté-
tica plantéxase a necesidade de novos caminos de expresión e a túa
percura require moita laboura e tempo. Algo semellante ao que lies
pasóu aos románticos coas músicas populares pásalles agora aos
compositores contemporáneos —desde hai uns anos— eos novos
materiáis que son base das músicas electrónica e concreta, por
exemplo. A historia repítese.

Con todo, o achegamento de Adalid á música galega populir é
curto —se é que a miña información non peca de omisión—, xa qué
somentes se compon destas cancións. Esto é máis atribuíbel ao feito
de non dar atopado o tratamento adecuado a esta clase de música,
que a unha falta de interés por ela, interés que ficóu probado cando
o noso compositor participóu na elaboración do cancioneiro de In-
zenga. Resulta que o achádego de un certeiro tratamento do mate-
rial folclórico estaba moi lonxe temporalmente do noso compositor
e dos seus coetáneos. Todavía faltan moitps anos pra chegar aos
cuartetos de Bartók ou aos ballets de Strawinsky —medio século de
evolución estética—, nos que a música popular non se arranxa
—tratamento romántico— senón que as súas características consti-
tuíntes, a súa natureza fai a base do novo sistema musical, do mes-
mo xeito que —ao tempo— Schonberg instaura os doces sons coma
base doutro sistema musical: O dodecafonismo. Por eso as eivas que
He podamos poner á música popular galega tratada por Adalid non
son tanto de Adalid coma das súas circunstancias históricas, do mes-
mo xeito que a esistencia dun Bartók no século dezanove sería
imposíbel ademáis de extemporáneo.

Despóis deste primeiro achegamento á música popular galega
e, moi posibelmente sen ter coñecimento desto, xurdiron os compo-
sitores como Montes, Chañé, Veiga ou Baldomir, que, dun xeito cá-
seque intuitivo, fixeron auténtica música popular galega, até o pun-
to de teremos por populares rdoitas das súas composicións —"Unha
noite na eirá do trigo", "Dous amores", "Teus olios", etc.—. Son un
caso de compositores cuasi folclóricos xa que tiñan unha certa for-
mación técnica a diferencia dos auténticamente folclóricos, e o seu
nome é coñécido —a diferencia tamén dos outros que son anóni-
mos—. Pro este xa é un tema que aquí non nos atinxe.

C O R O L A R I O

Pese a que o seu nome non é do todo descoñecido, a música, per-
soalidade, relevancia histórico-cultural-musical de Marcial del Ada-
lid están esquencidas de todos. Con esta pequeña análise —que tra-
téi de facer o máis obxetivamente posíbel— tentéi amosar —ou
ao menos inquietar— sobor da calidade da obra adalidián ao tem-
po ca súa importancia na cultura galega. O noso precursor no eido
musical Piorno o foron Rosalía, Curros e máis Pondal no poético—
non podémolo condenar ao sonó eterno, xa que sería coma non acen-
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der o noso facho pioneiro ñas tebras da historia musical galega. Xa
é chegado o tempo —como a Malher chegoulle o vaticinado pra si—
de Adalid. Compre facerlle xusticia ao egrexio mestre precursor —e
non estóu regalando calificativos—. Recuperémolo, non lie otorgue-
mos o desprecio aldraxante propio dos ignorantes e fatos, voltemos
a el os nosos olios e seremos máis xustos e máis nosos.

MARGARITA SOTO VISO
Coruña
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