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que é a de todos nós, e lévaa como unha bandeira polo mundo 
adiante. Galegas e galegos mozos no eido da creación, no cam-
po da investigación científica, das artes e das letras, a tecnoloxía 
e o coñecemento, que igual lanzan satélites ao espazo dende a 
universidade que inauguran exposicións en Casabranca ou par-
ticipan nun casting en Los Angeles. Esta Galicia existe; é a que 
soñamos. Tamén a que soñou a xeración irrepetible de Otero. 
Tal é a relevancia que lle queremos dar a esta XXXI edición do 
premio grande de Trasalba.

Hai máis: a arte da nosa homenaxeada, a significación sim-
bólica do instrumento que representa. ¿Que sería de Galicia sen 
gaiteiros (agora gaiteiras)? Dende os capiteis románicos aos sa-
lóns da nobreza máis requintada, dende as Cantigas do rei Afon-
so aos escenarios do Lincoln Center ou o Carnegie Hall de Nova 
York, dende as carballeiras de Ribadavia ás prazas de Buenos 
Aires, hai un aturuxo común que, coma un fío de aceiro, nos ac-
tiva. Lembrade a Lorca cando ten que falar dos galegos de alén 
mar, na ribeira do Mar da Prata. Lembrade a alborada gaiteira 
de Francisco Añón, Nicomedes Pastor Díaz ou Xoán Manuel 
Pintos. Lembrade o príncipe de Rosalía, “de pano sedán vestido”; 
o afoutado roncón do de Penalta, o punteiro civil de Curros… 
E a saga dos Cachafeiro de Soutelo de Montes, que retratou 
Castelao… E o Ricardo Portela de Viascón. E os Carril. E os 
Seivane… E o gaiteiro de Forcarei. E o de Ventosela… Ou aquel 
Xohán de Boimorto que consolaba os navegantes nas calmas in-
terminables do Mar dos Espellos… 

Meniña gaiteira… Logo viñeron os Ferreirós, as Faíscas 
do Xiabre, Milladoiro, Carlos Núñez, Luar na Lubre, Berro-
güetto, Xosé Manuel Budiño, Óscar Ibáñez.., por citar algúns. 
E as rapazas! Susana Seivane, Mercedes Peón, Cristina Pato… 
Que distinto este mundo daqueloutro dos avós, neste caso afor-
tunadamente. Meniñas gaiteiras…! Nos seus primeiros tempos 
lembramos a Cristina con aquel seu lóstrego verde prendido nos 
cabelos, a gaita debaixo do brazo, coma quen leva o mundo can-

Meniña gaiteira

A Fundación Otero Pedrayo acordou conceder este ano 
o Premio Trasalba á pianista e gaiteira Cristina Pato 
(Ourense, 1980). Neste Ano Grande dos Cantares ga-

llegos, no que conmemoramos a 150 edición do libro inaugural 
do noso Rexurdimento, lembramos os versos de Rosalía, precisa-
mente aqueles que abren o libro: 

Has de cantar, meniña gaiteira; 
has de cantar que morro de pena…

Na festa grande de don Ramón, coa flor dos castiñeiros afir-
mando a primavera e a vida a reloucar polas encostas, a gaita 
rexorde con azos renovados, mais non para cantar penas, abofé 
que non, se acaso saudades, airexiña de mocidade, e unha luz 
especial nos ollos da nosa artista. Pablo Sánchez Ferro fai nas 
páxinas que seguen a correspondente laudatio e gaba cumprida-
mente os seus méritos.

Velaquí unha das nosas artistas con máis proxección inter-
nacional. Non disimulamos que esta foi unha das razóns da es-
colla. Hai unha Galicia nova que estoura, chea de pulo, coma 
os foguetes na festa grande do patrón. ¡Necesitamos pulo, festa 
e foguetes! Tamén cousas que celebrar. E ocasións para poder 
facelo. Necesitamos saber que podemos conxugar en futuro. Hai 
unha xeración nova que, sen complexos, afirma a súa primavera, 



9

soña e decote a fai posible co seu esforzo e coa súa lealdade, pois 
sabemos que somos dun tempo e dun país, dun asento e dunha 
patria, tamén dunha lingua, que a nosa homenaxeada leva decote 
nos beizos e no corazón. Sen corazón non hai pulo para que o 
sangue regue as cortiñas. Sen corazón (ritmo, músculo, enerxía) 
tampouco existiría a música.

Celebramos un ano máis o encontro feliz de Trasalba a carón 
da memoria do vello patriarca, Ramón Otero Pedrayo. Na Casa 
Grande de Cimadevila citámonos os amigos e amigas de don 
Ramón (e do que a figura de Otero representa) para celebrarmos 
a primavera arredor dos lumes de San Xoán, que son outro canto 
para celebrar a vida. ¡A festa de estar vivos e de poder compartilo 
cos demais! Estamos seguros de que lle gustaría a don Ramón 
esta música de Cristina, a súa maneira de estar no mundo sen 
renunciar aos seus, mesmo administrando o activo da identidade 
que nos representa. Cada encontro de artistas que se recoñecen 
entre si, mesmo afirmándose nas súas distintas voces e dende 
maneiras distintas de enxergar a realidade (que é a esencia da 
cultura), constitúe un paso máis cara á grande utopía da frater-
nidade non excluente nin invasiva, non sectaria, máis xusta, en 
definitiva: quixeramos pensar que máis humana.  

¡Que feira, rapaza, se cantas faremos…!
Festiña por fóra, festiña por dentro… z

Fundación Otero Pedrayo
Trasalba. 30 de xuño de 2013

da si, e a mocidade toda aturuxando arredor. Enriba do escenario 
semellaba unha forza desatada: acelerador de partículas, enerxía 
de corcheas e semicorcheas, fusas e semifusas, vibración que nos 
enleva e, ao mesmo tempo, nos reconcilia, auga de manancial, 
cristal transparente… Seguímola vendo así. A luz pasa a través 
dela coma unha revelación, coma a espada dun arcanxo, nada que 
ver co laio e a resignación doutros tempos. Intelixencia e corazón 
acesos.

“Ela chorou por todos nós e para sempre…”, teimaba Luís 
Pimentel, intentando explicar a lección de Rosalía. Cristina Pato 
incorpórase á nómina excelsa dos galardoados/as co Premios 
Trasalba (Xoaquín Lorenzo Fernández, Isidro Parga Pondal, 
Antonio Fraguas Fraguas, Valentín Paz-Andrade, Ramón Mar-
tínez López, Francisco Fernández del Riego…), coa saiba nova 
que precisamos para lle retorcer o pescozo ao meco: intelixencia 
e corazón. 

Intelixencia para construír dende a disciplina e o traballo, 
dende a esixencia e a ambición creadora, as bases necesarias para 
alzar, acaso recompoñer, o edificio común que nos preocupa. 
Galicia segue a ser o gran soño posible. Nestes tempos de an-
gostura, que en gran medida volven ser menesterosos, a inteli-
xencia, o estudo, o coñecemento esixente (crítico) da realidade, 
cadaquén dende a súa especialización, son valores de primeiro 
nivel que non só cómpre cultivar senón reivindicar. A épica dos 
novos tempos deberá substentarse sobre os alicerces do esforzo 
e do coñecemento. Cristina representa esa vontade de saber (e 
de querer), vontade de non conformarse, buscando mellorar un 
pouco máis en cada chanzo da esqueira. A súa biografía (o seu 
currículo profesional), mesmo sendo tan nova, exemplifica este 
principio.

E corazón: porque sen sentimento non ten sentido nada do 
anterior. Sentimento da Terra, dicía Vicente Risco… Mais a Te-
rra son, fundamentalmente, os homes e mulleres que a habitan. 
A Terra, na gaita grileira de Cristina Pato, é a xente nova que a 



Ramón Otero Pedrayo, escultura de Buciños
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Eu vexo aló a Cristina, co seu rostro pálido, a cor do cabelo ver-
dimoura, vestida con orixinal elegancia, ergueita, co punteiro da súa 
gaita acariñado polas xemas dos dedos, e levando, como quen 
leva unha carga de titáns, á nosa Galicia no seu fol. 

Velaí a nosa incrible gaiteira portando un instrumento ma-
rabilloso, unha gaita que atesoura no fol as esencias musicais da 
nosa cultura. Leva dentro os aires da nosa terra, brisas do mar, 
ventos da montaña, o son dos regatos brincadeiros, as bucinas 
dos vapores que marchaban cara ás Américas cheos de saudade. 
Sae do fol a nosa alma cantareira, as voces doces e miúdas dos 
cativos que estrean a nosa fala, os sons das foliadas, das esmor-
gas cheas de ledicia, os laios dos enterros. Non hai regato, nin 
fonte que non cante. O arume dos nosos penedos é arpado. 
O noso mar un runrún de ondas. Somos e seremos un son co 
que dicir, co que vivir o Universo.

Quen puidese ver, de certo, esa gaiteira e ese fol no alto do ceo! 
Quen a verá? Podemos vela nunha fábula, esa constante vital 
da nosa cultura, esa constante tan cunqueiriana. Sigamos, pois, 
fabulando e vexamos no medio da lúa o fol de Cristina. O fol 
cheo da nosa cultura, un fol no que cabe toda manifestación da 
nosa música, da nosa fala, do noso monótono fungar, do noso 
inquebrantable respiro; un fol que, como pola maxia dalgunha 
meiga, ou quizais por un feitizo do sabio Merlín saído cara á 
lúa en lanzadeira desde a Selva de Esmelle, un fol, dicía que por 
ensalmo se vai enchendo, maxicamente, cos nosos sons, un fol 
que se vai convertendo en algo livián, fuxidío; nunha especie de 
fol levítico que cos sopridos de Cristina, cos aires da nosa terra 
que nel vai metendo sen desmaio, con esa forza natural que ela 
ten sobre o escenario, ese fol, dicía, vai crecendo e crecendo e 
ascendendo e ascendendo coma se fose unha especie de cepelín 
intergaláctico.

E a aeronave fabulosa vai sementando aires, airiños, aires, 
da nosa cultura, unha poesía “sonorosa”, unhas melodías de le-
dicia e de saudade que falan de nós no Cosmos.

Cristina Pato. Galicia no fol 
Pablo Sánchez Ferro

As miñas donas, meus señores:
Hoxe, nesta Casa Grande de Cima de Vila, a galegui-
dade lanza a súa mirada contra o espello do futuro. 

O noso sentir colectivo trata de mirarse nese espello invisible 
do que só mediante a imaxinación, mediante a invocación da 
fantasía, somos capaces de recibir algún reflexo. 

Permítanme apelar pois á miña fantasía, ás creacións do meu 
maxín e contarlles como se me pinta a min ese reflexo. Para 
min o noso futuro como pobo está nun espazo sen fronteiras, 
nun espazo onde a Galicia, célula de universalidade, que soñou 
don Ramón, existe irmandada co resto dos pobos de máis aló 
de Fisterra, de alén mar, incluso de alén das galaxias, se é que 
hai algún pobo alieníxena existindo nalgún lugar tan afastado 
do Cosmos. 

Cando eu trato de mirar nese espello do futuro que a miña 
imaxinación convoca, gústame pintar a faciana da nosa futura 
Galicia cos rostros da nosa xente. E entre eses rostros hai un 
que semella o dunha gaiteira galega á que hoxe cumprimos ho-
menaxe. A miña cara amiga, Cristina Pato, cuxo rostro pinto 
recortado no alto do ceo, contra a branca lúa, mentres toca coa 
súa enerxía infinita unha sonorosa muiñeira que cruza coma un 
lóstrego a través do espazo sideral. 
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Como chegou Cristina a converterse nesa magnífica creadora, 
que pode transitar con tanta solvencia e virtuosismo entre lingua-
xes musicais tan distintas? Pois como coloquialmente se di, de raza 
lle vén.

A nosa gran gaiteira e pianista veu á música antes de chegar ao 
mundo. Xa no ventre da súa nai, Maruxa, debeu escoitar con ledicia 
as cancións populares saídas do acordeón do seu pai, Dositeo. 

O avó de Cristina tiña un salón de baile no que os seus fillos 
amenizaban as fins de semana dos vecinos da parroquia de Armariz 
e das aldeas dos arredores, no concello de Nogueira de Ramuín, 
esa terra ourensá que é berce dos afiadores e da súa fala, o pecu-
liar barallete.

A música era parte da familia Pato, o seu medio de sustento, 
xunto cunha pequena funeraria que almacenaba os cadaleitos na 
traseira do salón de baile. Alí convivían en perfecta harmonía o 
solaz da música brincadeira e o silencio da morte, agochado con 
certo disimulo; unha metáfora da nosa existencia humana da que 
só quedou na descendencia de Dositeo o espírito da música; o 
pulso da vida.

Aquel salón deixou de funcionar a principios dos anos 70, 
pero a música nunca parou na familia. Nas xuntanzas cos amigos, 
cóntanos a súa irmá Raquel, que xa de moi cativa andaba Cris-
tina “rodeada de maiores, sempre observando, memorizando e 
cantando cancións galegas e pasodobres dos que descoñecía o 
seu significado, acompañando o canto do meu pai, que tocaba 
o acordeón”.

Despois polo baile continuou Cristina. Con dous anos apren-
deu baile galego, de alí pasou a exercitarse co punteiro, axiña che-
garían o piano, o violín e o acordeón. 

Das catro fillas do matrimonio entre Dositeo e Maruxa: Teresa, 
Yolanda, Raquel e Cristina, foron estas dúas últimas as que conti-
nuaron coa tradición musical. Primeiro foi Raquel e despois Cris-
tina, un pouco por imitación, por aquilo de que os irmáns menores 
adoitan querer parecerse ou facer o mesmo ca os maiores.

E na súa singradura, o cepelín musical cruza lixeiro entre 
as estrelas que guían os peregrinos do Camiño Santo, estrelas 
que debuxan constelacións fulxentes coa forma de pomba da 
man de don Ramón cando acendía o seu verbo de orador, cons-
telacións co perfil das campás de Bastavales da nosa querida 
Rosalía, ou coa figura de Castelao, ese que, segundo dicía don 
Ramón, “vai á fronte da nosa galaxia”, esa galaxia que, para o noso 
patriarca, “non é un arco de estrelas ou non é tampouco o tramo 
da gota do leite dos seos prestixiosos de Xuno”, esa galaxia “é 
outra cousa moito máis fonda, moito máis íntima, que está fa-
céndose e que nunca se fai, que se agarda e que nunca se chega 
a ela”. Nesa galaxia oteriana, nesa galaxia nosa, vexo eu a nosa 
gaiteira Cristina, quizais guiando unha constelación coa forma 
do carro de bois que debuxou o Xocas, quizais dialogando coa 
constelación Gomes Mouro, aquel gaiteiro que no ano 1458, 
máis de cincocentos anos antes de nacer Cristina, foi recibido 
como veciño de Ourense, ese precursor dos gaiteiros que des-
pois viñeron, como o gaiteiro de Ventosela ou o de Beade ou 
o de Penalta, nunha liña de continuidade no tempo que chega 
á nosa Cristina Pato, e outros grandes gaiteiros de hoxe, como 
Carlos Núñez ou Susana Seivane.

Eu pregúntome que diría aquel Gomes Mouro, aquel gai-
teiro que nos chegou agochado nos vellos papeis das actas do 
Concello de Ourense, que diría véndonos hoxe celebrar a gaita 
galega, a súa universalidade. Seguro que se sorprendería de ver 
unha muller co pelo verde tocando o seu instrumento, dando 
saltos por un escenario, e habería pensar que era aquela unha 
manifestación do diaño. Pero se a gaiteira cesase de tocar nese 
momento, e se se puxese a cantar a Rosalía, como Cristina a 
canta —pois Cristina non só é gaiteira, tamén canta, toca mag-
nificamente o piano e a pandeireta—, se a oíse cantar, Gomes 
Mouro, dicía, estou seguro que había de pensar que era un anxo 
quen cantaba, como pensei eu cando a oín cantar os versos de 
Rosalía por vez primeira.
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Ese músico / […] / E capaz de far bailar / Co a forza do seu 
alento / Os árbores e as pedras / E fasta os mortos comestos”. 
E Cristina Pato é gaiteira á que tampouco se lle atopa exem-
plo, pois fai rebulir o ceo, erguer os cabelos en punta, e mesmo 
pode agarimar o silencio.

Por unha banda, pois, a nosa gaita galega, vinculada á músi-
ca popular, ao agro; e pola outra o piano: instrumento solitario, 
esixente dunha disciplina de ferro, un instrumento que simbo-
liza a música culta, a música aristocrática, a música propia das 
cortes europeas, accesible durante moitos séculos tan só a unha 
elite minoritaria. Gaita e piano, dúas realidades dicotómicas 
nas que Cristina logrou triunfar, e que recentemente conseguiu 
irmandar con orixinal e sabio talento.

OS ANOS DE FORMACIÓN: ENTRE A ESCOLA  
DA REAL BANDA DE GAITAS E O CONSERVATORIO

Os primeiros anos de formación de Cristina Pato transcorreron 
entre a Escola Provincial de Gaitas e o Conservatorio de Música 
de Ourense. Ambas as institucións atopábanse, daquela, pega-
das, cada unha nun edificio do vello Hospital Provincial. Pero 
eran contados os alumnos que, como ela e a súa irmá, asistían 
a ambos os centros de ensino, de xeito que a maioría dos que 
estudaban nun sitio nada tiñan que ver cos que o facían no ou-
tro. Eran xentes que transitaban por realidades paralelas que non 
chegaban a tocarse. Pero para Cristina eran dúas realidades nas 
que se podía coexistir sen percibir unha irresoluble antinomía; o 
tempo ía darlle a oportunidade de mostrar que era así, e irman-
dar a gaita co piano na súa linguaxe musical máis recente.

Ben noviña comezou Cristina a dar os primeiros pasos co 
punteiro na propia casa,  onde as gaitas, os acordeóns e as frau-
tas habitaban como hóspedes benqueridos da familia. Despois, 
con catro anos feitos, ingresaba na Escola Provincial de Gaitas 
da Deputación de Ourense.

Ambas as dúas aprenderon a tocar dous instrumentos que 
significan dúas realidades ben diferenciadas. A gaita galega e 
o piano clásico. Aprenderon e forxáronse como músicos com-
binando o talento do artista do pai, “do músico que non só se 
conforma con tocar ben senón que ten que levar o espectáculo 
adiante”, ao dicir de Raquel da súa irmá Cristina. E da nai, de 
Maruxa, Cristina herdou “a perseveranza, a temperanza, a vi-
sión de futuro e o respecto que sempre a acompañan e que son 
parte da súa personalidade”.

A gaita galega, elemento simbólico da nosa identidade, era 
a manifestación da música como factor social, como elemen-
to aglutinador da colectividade; indispensable, como dicía don 
Ramón, na música dos nosos festexos. A gaita, que en tantas 
culturas occidentais significou un chamamento ao grupo, xa 
fora para levar xente á igrexa, ao campo para o pastoreo, ou 
incluso para alentar épicas fazañas; como as daquel escocés dos 
Cameron Highlanders, Bill Millin, que un 6 de xuño do ano 
1944, co fin de insuflar coraxe aos comandos da I Brigada do Ser-
vizo Especial, de lord Lovat, rachaba o aire das praias de Nor-
mandía cos sons da súa gaita entre os estrondos dos morteiros 
e os asubíos das balas. Velaí un exemplo do valor do gaiteiro, 
do seu significado.

Nós sabemos ben que é o gaiteiro. Sabémolo dende sem-
pre. E así nolo mostrou o escritor pontevedrés Xoan Manuel 
Pintos, nese libro seu, que, ao dicir de Ramón Cabanillas, “é 
pedra de alicerce da nosa renacencia”. Na Gaita gallega tocada 
polo gaiteiro, ou sea carta de Cristus para ir deprendendo a ler, 
escribir e falar ben a lengua gallega, e aínda máis, que saíu do 
prelo no ano 1853, nesa obra, Pintos, por boca do gaiteiro que 
dialoga co seu tamborileiro, deixou dito: “Sabes ben que è o 
Gaiteiro? / O Gaiteiro è un-ha cousa / Que non se lle topa 
enxempro. / E a alegria dos valles / Dos montes e dos outei-
ros, / Das gentes è o consolo, / E solaz ê recreo, / E dos tristes 
corazóns / Quita os pesares por dentro. / […] / O Gaiteiro! 
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ávida nesa idade rebelde dunha linguaxe propia na que expresar 
a súa alma de artista, ten a oportunidade de asistir á nacenza 
dunha banda ourensá que ía anovar e enriquecer o panorama folk 
galego: Mutenrohi.

No ano 1992, contando Cristina a súa primeira ducia de 
anos, un grupo de catro rapaces procedentes dunha formación 
anterior de curta vida, Aquae-lae, van constituír unha banda 
folk, baixo a advocación do mestre Mutenrohi, personaxe da 
serie animada Bola de Dragón Z. Tratábase dun novo proxec-
to no panorama da música galega; un proxecto con influencias 
tradicionais, clásicas, do pop, do rock e do funk, que traerían 
aires novos á nosa música. 

Entre os compoñentes fundacionais do grupo estaban Ra-
quel Rodríguez ao violín, Xoán Carlos Fasero á voz e guitarra, e 
compositor da maioría das pezas, Xosé Luís Miguélez (Pilis) á 
gaita, frautas e voz, e Raquel Pato, a irmá de Cristina, aos tecla-
dos; aínda que axiña se incorporaron outros instrumentos, como 
o baixo eléctrico e a batería. 

Mutenrohi ensaiaba na casa dos Pato, e Cristina andaba rebu-
lindo por alí coma un trasno, ao dicir de Xan Padrón, quen daquela 
era o baixo eléctrico da banda, e quen anos despois casaría con ela 
para compartir a súas vidas. Cristina era unha rapaza nova, que 
asistía con curiosidade, desde o comezo do grupo, a todos os seus 
ensaios, aprendendo de memoria cada un dos temas. Grazas a iso e 
ás súas ganas, axiña se convertería no comodín da agrupación, subs-
tituíndo o gaiteiro, o pianista ou o violinista cando algún deles falta-
ba; mesmo fixo de técnico de son cando non o había. Finalmente, no 
ano 1996, pasou a ser parte oficial da banda, na que deixaría, como en 
todos os seus proxectos vitais, a súa persoal e orixinal pegada.

No ano 1997 debutará como gaiteira no segundo disco do 
grupo, Has bailar; que se gravou en directo no teatro principal de 
Ourense. A este seguirían outros dous: Mutenrohi, do ano 1998; 
e Cousas da Lúa, do ano seguinte. Daquela, Cristina tinguía o 
pelo de cor vermella.

Nesta institución, que ía converterse nun referente inter-
nacional no ensino da gaita, Cristina destacou como alumna 
avantaxada, como unha nena prodixio, cun oído musical por-
tentoso, que facía que o mestre Foxo lle encargase a transcri-
ción de complicadas melodías, que reproducía con absoluta 
fidelidade. Cristina apuntaba xa formas, como unha pequena 
Mozart da gaita, se me permiten a comparanza. Converteuse 
nun referente para o resto dos alumnos desa escola, ao tempo 
que completa a súa formación como gaiteira no conservatorio 
de Vigo. 

Naqueles tempos de aprendizaxe comezou a súa andaina 
polo mundo coa Real Banda de Gaitas, que estaba vincu-
lada á Escola. Cristina Pato percorreu Europa en calidade 
de solista, participando en diversos concursos. A súa gaita 
soou en escenarios de gran relevo, como o Meistersingerhalle 
de Nürenberg, o Festival Internacional de Strakonice (Bohe-
mia), ou os Mundiais de Bandas de Gaitas de Glasgow, onde 
a Real Banda de Gaitas recibiu o premio The best overseas 
Pipe Band, é dicir, ‘a mellor banda de gaitas de alén mar’, a 
principios dos anos 90. 

Esa vocación de espallamento da gaita galega, da música 
galega polo mundo, que ten a Real Banda de Gaitas de Ou-
rense, quedou engaiolada no espírito de Cristina Pato, cuxa 
prolífica carreira como gaiteira ía levala despois aos escenarios 
de todos os continentes, desde América ata Asia, pasando por 
África e Europa.

MUTENROHI: PRIMEIRO LABORATORIO  
DE FORMAS

Nese contexto de aprendizaxe e viaxes por Europa coa súa gaita, 
chega á mocidade. Vai producirse entón un feito que será esencial 
na configuración da identidade musical de Cristina Pato. Per-
corridos xa os camiños da tradición coa Real Banda de Gaitas, 
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Tolemia conseguiu realizar unha magnifica fusión do pop e 
do sinfónico, contando coas perceptibles colaboracións do pro-
dutor (Fasero), xunto coa dos músicos Carlos Castro (Fía na 
Roca) ou Paco Juncal (ex-Berrogüetto). O tema que lle daba 
título foi merecente do Primeiro Premio Luar á mellor canción 
en Galego do ano 2000.

Tolemia, cun grande éxito de lanzamento por parte da 
prensa, do público e dos programadores, supuxo un punto 
de inflexión, marcou unha cesura non só na carreira da nosa 
artista, senón tamén na historia da gaita galega; un punto de 
non retorno, un punto de fuga cuxas potencialidades daque-
la só se albiscaban; como demostra hoxe o seu último disco: 
Migrations.

A Tolemia seguiulle Xilento (2001). Este disco foi nomi-
nado aos Premios da Música da SGAE, producido por X. C. 
Fasero e Jesús Yanes.

Antes deste momento, o trasno xa mudara o seu pelo ver-
mello pola cor verde que a caracteriza; directamente influída 
polas teorías da cor do pintor ruso, Kandinsky, pero dándolle a 
súa peculiar lectura; escolleu aquela cor que para ela simboliza 
a súa Galicia, esa cor verde que lle lembra a súa terra. 

Paralelamente ao seu traballo en solitario, Cristina Pato 
participa en proxectos colectivos, como o disco Naciones celtas, 
que marcou un antes e un despois na música de raíz que se rea-
lizaba daquela en España. Colaborou con artistas como Xoán 
Carlos Fernández Fasero, Andrés Duende ou Benito Cabrera. 
E manterá un nivel de esixencia igual na outra realidade para-
lela, o piano, a música clásica.

O EXPEDIENTE CLÁSICO: A OUTRA REALIDADE 
PARALELA

Ao tempo que a súa carreira como gaiteira decorre con éxitos 
constantes, Cristina, exemplo da máis férrea vontade e inque-

A partir deste momento, Cristina Pato abandona a forma-
ción e inicia a súa carreira en solitario, grazas á visión dun caza 
talentos. Pero a relación con Mutenrohi non rematará aí, seguirá 
viva e materializarase en colaboracións nos seguintes traballos 
do grupo; especialmente no ano 2007, momento no que gravan e 
realizan xuntos a xira de verán do disco Mesturados.

TOLEMIA: INICIO DA CARREIRA COMO GAITEIRA 
SOLISTA

Pero atrasemos un pouco as agullas do noso reloxo. Vaiamos a 
ese ano 1998, que vai supoñer a eclosión da artista. Aquel tras-
no de pelo vermello que fulguraba co grupo Mutenrohi grava 
Tolemia, o primeiro disco en solitario dunha gaiteira galega. É o 
bautismo musical desde o que se vai construír como artista. Na 
xira do disco tocou co prestixioso grupo irlandés The Chiefta-
ins, que neste ano 2013 recibe a Medalla Castelao, xunto con 
outro gran gaiteiro galego, Carlos Núñez.

O título do disco foi, como di Xan Padrón, “o agoiro dos 
tempos que seguiron. Unha mocidade atípica e frenética, cen-
tos de concertos, ensaios, infinitas horas de viaxes, prensa, ra-
dios e televisión”. Unha vida que podemos definir de “electrón 
axitado” no campo magnético da cultura do espectáculo. Pero 
Cristina sempre mantivo os pés na terra, sempre tivo claro que 
o esencial na vida, o máis importante é seguir aprendendo, se-
guir construíndo. 

Tolemia foi un traballo discográfico rompedor, no que se re-
flicte o “carácter dunha musa do tradicional fundíndose co con-
temporáneo”, segundo palabras do seu produtor (Xoán Carlos 
Fasero). Tolemia foi un importante experimento de investigación 
sobre as potencialidades musicais contemporáneas da gaita ga-
lega, permitiu abrir un horizonte respecto ao alcance dos seus 
timbres, as súas melodías e escalas; sorprende o uso de escalas 
antigas en temas de tan peculiar exotismo como “África”. 
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transforme en bolboreta, como a que fai unha existencia para 
transformarse noutra, sen deixar de ser.

Así, con gran valentía, pisando o freo na súa fulgurante ca-
rreira como gaiteira, decide facer un receso, evitar que a fama 
a eclipse e a encadre para sempre como a “tola do pelo verde”, 
se me permiten facer unha comparanza fácil con aquel clásico 
cinematográfico que retrataba a un atribulado Van Gogh de 
pelo vermello.

Cristina tomou unha decisión transcendental cuxo final, 
daquela, parecía incerto, mais que demostrou ser un acerto, 
cumprindo o dito de que sen aposta non hai éxito.

No ano 2003, Cristina marchou a Estados Unidos para 
continuar coa aprendizaxe do piano; mais a repentina morte do 
seu pai, Dositeo, obrigou a que volvese a Galicia. 

Entre 2004 e 2005 continuou coas súas xiras e con proxec-
tos internacionais, colaborando con artistas de diversas lingua-
xes musicais: clásica, heavy metal, folk, pop, etc. Algo que non 
se contradiciu coas súas intencións de perfeccionarse como pia-
nista na outra beira do Atlántico.

En 2004 fai o macuto e marcha a Nova York, cunha maleta, 
unha bolsa de estudos da Fundación Barrié de la Maza, e con 
Galicia no seu fol, baixo o brazo. Cristina chega a esa Nova York 
onde Castelao comezaba, máis de medio século antes, a escribir 
a segunda parte de Sempre en Galiza. Castelao queixábase entón 
de que alí “era fillo dunha patria descoñecida”, porque ninguén 
soubo darlle “sona e creto internacional”. Eu penso que agora, 
despois de que Cristina Pato chegase á cidade dos rañaceos, o 
noso médico da alma galega cambiaría a súa opinión para dicir 
que os tempos mudaron, que Galicia ten sona e creto en Nova 
York, pois foi ata alí unha nosa embaixadora, coa nosa materia 
espiritual prendida nas verdes puntas do seu cabelo e coas no-
sas raíces fondas, longas, esas raíces das que falaba Risco vinte 
anos antes de ir alá Castelao, esas raíces das que don Vicente, no 
primeiro número da revista Nós, falaba nun seu artigo, “O sen-

brantable disciplina, continúa cos seus estudos académicos de 
piano e música clásica. 

Entre o ano 1999 e o 2003, acada a licenciatura e a mes-
tría en Piano (1999), licenciatura en Solfexo, Teoría da Mú-
sica, Transporte, Repentización e Acompañamento (2001), e 
a licenciatura en Música de Cámara (2003), con honores as 
tres, no Conservatorio de Música do Liceo de Barcelona, onde 
tamén recibiu clases de técnica vocal. 

Nesas datas tamén realizou un mestrado en Artes Dixitais 
(especializada en Electroacústica e Música Computacional), na 
Universidade Pompeu Fabra de Barcelona (2002). Para acadar 
o grao de máster presentou o proxecto Ansiedade, unha video-
creación electroacústica conceptual, influída polas doutrinas do 
filósofo danés Sören Kierkegaard. O proxecto foi exposto na 
Mostra de Arte Internacional: BAC, Barcelona Arte Contem-
poránea 

Nese ano 2002 un acontecemento feliz marcará a súa vida: 
contrae matrimonio en Armariz con Xan Padrón, baixista do 
grupo Mutenrohi e membro da súa banda naquel momento.

GALICIA NO FOL: FACENDO AS AMÉRICAS

A piques de comezar o segundo quinquenio do novo milenio, 
Cristina Pato vive un momento de crise existencial. A “crise” 
é un elemento consubstancial a Cristina, e así, ás veces, ela re-
coñécese hipocoristicamente como “Crise”; “Crise” é como a 
chaman agarimosamente na súa casa, e explica o título do tema 
homónimo que a súa irmá Raquel lle dedicou en Tolemia.

Entendamos que esa crise foi sinxelamente o punto crítico 
dun proceso, non un elemento negativo. Vexamos a crise en 
Cristina como unha situación de cambio, de introspección ar-
tística, de reflexión sobre o seu ser, e de procura dunha agulla 
de marear para o tempo futuro. Crise para Cristina Pato é unha 
situación de mudanza, como a que fai que unha crisálida se 
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En Nova York ten agora Cristina o seu cuartel xeral. Des-
de alí percorre o mundo coa súa gaita, co seu piano e coa súa 
voz. Desde que está alí realizou constantes colaboracións con 
artistas da World Music, do jazz, da música clásica ou a expe-
rimental. 

Entre os anos 2006 e 2013, a súa infinita enerxía creadora 
deu froitos de gran calidade. Produciu e publicou o disco From 
Rusia to Brazil: Spanish and Latin American Songs for Voice and 
Piano, coa mezzosoprano canadense Patrice Jegou. Realizou 
diversas colaboracións co compositor arxentino Osvaldo Goli-
jov, realizador de bandas sonoras para o cineasta Francis Ford 
Coppola, entre outras actuacións de prestixio internacional. 

Con este reputado compositor participou na estrea mun-
dial da obra Rose of the Winds, xunto coa Chicago Symphony 
Orchestra (2007). Así como na estrea absoluta do Concerto 
para piano e orquestra, de Octavio Vázquez, coa Orquestra Sin-
fónica de Galicia.

Todo isto sen deixar de volver periodicamente a Galicia para 
visitar a familia e para seguir en contacto cos artistas da terra; 
dese xeito, no ano 2009, actuou como pianista no Festival de 
Ópera da Coruña xunto co tenor Celso Albelo e o barítono Bor-
ja Quiza. E, ao ano seguinte, realizou, xunto con Rosa Cedrón, 
e co nome artístico de Soas, un disco exquisito titulado Muller, 
que recolle un feixe de sons cadenciosos nos que se engastan as 
voces nunca durmidas dos grandes bardos de Breogán: Rosalía, 
Curros Enríquez, Cunqueiro, Celso Emilio, xunto co maior de 
todos eles, o bardo que coa súa aperta protexe ao longo do tempo 
a nosa cultura, ese bardo que non é outro que a nosa tradición 
popular. No disco Muller soan tamén outras voces, voces doces e 
fermosas, voces de xeracións recentes, como a de Yolanda Casta-
ño ou Alba Felpete; voces veciñas, como a de quen fora unha das 
mellores cantantes de fado, Amalia Rodrigues. Voces cantadas 
por Rosa Cedrón e con Cristina ao piano. A composición “Ne-
gro caravel”, sobre un poema de Rosalía, e realizada coa súa irmá 

timento da terra na raza galega”, esas raíces elásticas que, como 
observaba un amigo seu andaluz, son “de tanta elasticidade que 
vos deixan”, dicía, “dar mil voltas arredor do mundo e alentando 
en chan alleo estades sempre vivindo nos vosos eidos”. A nosa 
embaixadora musical levou a maleta chea de promesas e, baixo 
o brazo, un fol cheo da nosa Galicia; deixou que as súas raíces 
penetrasen na terra de promisión do soño americano.

Alí, na proteica capital da cultura occidental, Cristina ingre-
sou na prestixiosa Mason Gross School of the Arts da Rutgers 
University, onde acadou con honores o título de doutora en 
Artes Musicais, en Acompañamento en Piano, sendo premiada 
coa Edna Mason Scholarship e o premio Irene Alm Memorial 
pola excelencia como investigadora e intérprete.

A partir dese momento, a vida de Cristina Pato dá unha 
viraxe de cento oitenta graos na que aínda está embarcada. 

UN REPASO DA SÚA ÚLTIMA TRAXECTORIA  
EN PIZZICATO

Tratarei de realizar un repaso á súa última traxectoria musical; 
unha traxectoria rica, plural, dun alto e mesurado eclecticismo, 
sempre ben afianzada nas súas fondas e robustas raíces galegas. 
Nesta última etapa da súa vida, unha vida que, se aplicamos os 
cómputos cronolóxicos do poeta Dante, aínda non está “nel 
mezzo” do seu camiño vital, pois Cristina é venturosamen-
te nova e ten en perspectiva unha longa vida de creación por 
diante.

Pero a vida de Cristina atesoura xa tantas vivencias, tantos 
achados, tantos logros, que sería demasiado prolífico relatalos 
todos polo miúdo nesta laudatio. Vidas máis lonxevas non che-
gan moitas veces a estar tan cumpridas como as da nosa gaitei-
ra, e agardo que me desculpe a apreciación, pois moi verde está 
aínda o seu pelo, moito lle falta, por fortuna, para tinguirse de 
branca camelia.
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Humanities, e no Cultural Entrepreneurship Challenge do deca-
no da Harvard Business School da Harvard University; comeza 
a traballar na Rutgers University; xira por China con Wu Tong 
and Friends; e desde o punto de vista da súa discografía, produce 
e publica The Galician Connection (traducido equivale a ‘Conexión 
galega’), disco gravado entre Nova York e Galicia, no que Cristi-
na Pato procurou atopar unha linguaxe que sintetizase o que é ela 
como músico dos mundos nos que se move, a tradición galega, o 
jazz americano, o mundo da música clásica experimental; é un dis-
co que transita pola vía da experimentación coa gaita.

Nestes últimos anos, tamén foi artista invitada no disco de Jazz 
Miles Español: New Sketches of Spain, gravado con motivo do cin-
cuenta aniversario da publicación do disco orixinal de Miles Da-
vis, e participando con músicos de prestixio internacional, como 
Chick Corea, Chano Domínguez, Edmar Castañeda, Víctor Prie-
to e outros moitos. Vinculada ao mundo do jazz, colabora con 
Arturo O’Farril e a Afro Latin Jazz Orchestra.

Ademais de toda esta actividade, Cristina Pato realiza múl-
tiples xiras e foi aclamada pola crítica internacional como gaitei-
ra e pianista nos grandes escenarios de España, Estados Unidos 
(Carnegie Hall, Lincoln Center), India (Kamani Auditorium), 
China, Corea, Xerusalén ( Jerusalem Festival), Portugal (Festa do 
Avante), Brasil (Liszt Festival), Reino Unido (Celtic Connec-
tions), Francia, Italia (Etnofestival), Alemaña ou México (Palacio 
de Bellas Artes). 

No ano 2012 crea e dirixe a primeira edición do festival Ga-
lician Connection, na Cidade da Cultura de Galicia, con Paquito 
D’Rivera como invitado especial. A finalidade do festival, do que 
recentemente se desenvolveu a segunda edición con grande éxito, 
é a unión de artistas de diferentes linguaxes e culturas. Con este 
festival, Cristina trata de poñer a Galicia en conexión co resto do 
mundo. 

E para concluír con tan ampla relación de logros, quero sina-
lar que neste ano 2013 coproduce e publica o disco Migrations, 

Raquel, foi nominada na categoría de “Mellor composición en 
galego” dos premios de música da SGAE.

Pero o que indiscutiblemente é máis salientable nesta últi-
ma etapa da súa vida é a súa colaboración con quen está con-
siderado na actualidade un dos mellores chelistas clásicos do 
mundo, Yo-Yo Ma. Con el e co Silk Road Ensemble, Cristina 
Pato levou os sons da nosa gaita por todo o mundo, logrando 
universalizala dun xeito incomparable. 

É no ano 2008 cando participa como artista invitada no 
disco Yo-Yo Ma and Friends: Songs of Joy and Peace, cunha 
muiñeira arranxada que tocou xunto co gran músico. O disco 
recibiu o premio Grammy o ano seguinte; momento no que 
Cristina Pato participa noutro disco do Silk Road Ensemble, 
Off the Map, que foi nominado aos premios Grammy 2010. 
Na actualidade continúa sendo membro desa formación como 
gaiteira, pianista, compositora e arranxista. É parte do Conse-
llo de Liderado do Silk Road Ensemble, participando direc-
tamente na programación das súas residencias en institucións 
como Harvard University, Princeton, University of Wisconsin 
ou a Chicago Civic Orchestra. Tamén colabora como profesora 
do Summer Institute do Silk Road Project “Arts and Passion 
Driven Education”, na Harvard University.

No ano 2011, como membro do Silk Road Ensemble, par-
ticipa nos Kennedy Center Honors Awards Gala. Honrando a 
Yo-Yo Ma, xunto con James Taylor e John Williams. O acto foi 
presidido polo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama; 
e a retransmisión que realizou a CBS tivo unha audiencia de 
dez millóns de espectadores. 

A actividade de Cristina Pato é incesante no último quinque-
nio: traballa no departamento de música da New Jersey City Uni-
versity; realiza xiras anuais pola India con Sandeep Das e co Hum 
Ensemble; colabora como panelista da WWW Conference do 
creador das TED: Richard Saul Wurman; así como co The Turna-
round Arts Iniciative do Presidential Committee for the Arts and 
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preso polo grupo Galaxia, cerna desta institución que hoxe nos 
acolle, Ramón Piñeiro dicía que o “ser de Galicia depende da 
súa permanencia como cultura. Se a nosa cultura morre, Galicia 
desaparecerá do mapa espiritual de Europa”. Hoxe poderiamos 
facer extensivas ao resto dos continentes esa lectura piñeiriana, 
e afirmar, como di outro Ramón, pechando a terna do grupo dos 
Ramones, poñendo a música das ideas ao servizo da nosa identi-
dade, o señor Villares, refírome, “sen este plus cultural, Galicia 
non sería máis do que unha rexión xeográfica”.

Hoxe, pois, a galeguidade como cultura mírase con satis-
facción no espello do futuro, e recibe como reflexo a imaxe de 
Cristina Pato cruzando pola galaxia de don Ramón cun fol 
cheo de Galicia baixo o brazo.

Parabéns, Cristina. Parabéns Galicia z

primeiro de gaita publicado cunha discográfica de jazz americana 
(Sunnyside Records). 

O disco foi xa un éxito de crítica por parte de xornais de 
sona mundial como The New York Times ou de The Wall Street 
Journal. Migrations é unha obra sorprendente, dunha excelsa 
calidade. A nosa gaita tocada por Cristina acada cotas de crea-
tividade extraordinarias, dentro desa mestizaxe de estilos que 
o jazz permite, pero atesourando como alicerce do artefacto 
musical os sons tradicionais, a muiñeira, a pandeirada, maxis-
tralmente universalizadas. Sinala Emilio Solla, produtor do 
disco, que Migrations é un gran disco dentro da música galega, 
que terá namorados e detractores, como “toda obra rompedo-
ra que se propoña estirar os límites da linguaxe propia na busca 
dunha linguaxe universal”. Eu declárome absoluto namorado del, 
e penso que é un exemplo de novos horizontes non só para a nosa 
gaita, senón para a nosa cultura. A tradición máis “casticista” pode 
convivir en harmonía con obras tan de vangarda como Migrations, 
son dúas caras complementarias dunha soa moeda.

Creo que o tempo pide xa que esta loanza vaia rematando. 
Verán que non é doado cumprir a artista tan prolífica e polifa-
cética coma Cristina Pato. Moitas cousas quedan no tinteiro, 
novos proxectos de educación, outro, na Universidade de Har-
vard, de tratamento de enfermidades dexenerativas da memo-
ria por medio da música, un proxecto que se inspira no río do 
Esquecemento, o Lethes dos romanos, ao que nós chamamos 
Limia. 

Quedan cousas no tinteiro, dixen, mais coido que abonda 
todo o dito para xustificar que reciba hoxe o Premio Trasalba e 
figure como unha estrela nova na Galaxia de don Ramón. Cris-
tina Pato simboliza de xeito especial as novas xeracións de ar-
tistas galegos cheos de raíces que espallan o noso polo mundo, 
artistas orgullosos da riqueza e sentido da súa cultura; e a cul-
tura é o noso futuro como pobo, xa o dicía Piñeiro. Nun texto 
do ano 1956, considerado un manifesto xeracional, de xeito ex-





nos camiños 
do mundo
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Cristina Pato, no seu primeiro 
aniversario, diante da súa nai, María 

Teresa Lorenzo Selas (Maruxa), que será 
sempre un referente para a futura gaiteira 

como exemplo de intelixencia, respecto 
e constancia. Están acompañadas polas 

súas irmás: Teresa (á esquerda), Yolanda 
(xunto a Cristina) e Raquel (á dereita). 
Os rapaces son os seus curmáns Íñigo, 

Isaías e Juan (de esquerda a dereita). 
Están na casa de Armariz (Nogueira de 

Ramuín), antiga sala de baile e almacén 
da funeraria da familia paterna, 1981

O primeiro contacto de Cristina Pato 
coa tradición musical galega estivo 
vinculado ao baile. Comezou ben 

noviña, con tan só dous anos. Nesta 
imaxe aparece con tres anos, bailando na 

Casa da Xuventude de Ourense
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A música sempre estivo ao redor de 
Cristina. Aquí aparece nas festas  
de Armariz, cun grupo tradicional e as 
súas curmás Maricel, Angélica, Úrsula, 
Mónica, Milagros, Arelis, Mónica, 
Susana e a súa irmá Raquel. Cristina é a 
segunda pola esquerda, 1983 

O avó materno, Antonio Lorenzo, 
guía un asno no que montan Raquel e 
Cristina. De pé está o seu tío José Iglesias 
e a súa irmá Yolanda. Berredo (A Bola), 
1984 
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Cristina agasalla desde 
cativa as persoas coa súa 
alegría e agradecemento, 
dúas calidades que se 
perciben sempre que 
sobe a un escenario, 
1987
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Cristina comezou a tocar a gaita aos catro anos de idade, mostrando axiña unha gran capacidade de aprendizaxe e execución. Aquí vémola pouco 
despois do inicio dos seus estudos, amenizando unha velada familiar, c. 1988 
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Cristina percorreu Europa coa Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, dando 
concertos e participando en concursos de gaita. Aquí aparece en Bruxelas, co Atomiun 
recortado detrás da formación. Ela é a primeira pola dereita, vai con saia verde, 1989 
Fotografía: E. Sáez

Cristina tivo unha formación musical 
polifacética. Aquí está na súa casa de Ourense, 

en 1992, ensaiando co violín. A aprendizaxe 
deste instrumento permitiu que fose quen, 

anos despois, de substituír o violinista do grupo 
Mutenrohi cando faltaba
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Coa Real Banda de Gaitas da 
Deputación de Ourense (na 
foto superior, no Eironciño 

dos Cabaleiros, 1988), dirixida 
por Xosé Lois Foxo, realizou 

varias gravacións e participou 
en distintas xiras por Europa e 

Latinoamérica (na foto inferior 
na República Checa, 1992) 
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Coas irmás Yolanda, Raquel  
e Teresa en Armariz, 1997

Vendimando co seu pai Dositeo 
nas terrras de Armariz, 1995
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Cuberta de Tolemia (1999), primeiro disco gravado en solitario por unha 
gaiteira. Supuxo o “disparo de saída” da súa fulgurante carreira  
como solista da gaita 
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No ano 1999, coincidindo coa xira do seu disco Tolemia, realizou diversos concertos co reputado grupo 
de folk irlandés The Chieftains
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Xilento (2001) foi o segundo disco. Pouco antes da súa publicación 
comezou a tinguir o cabelo coa característica cor verde. Influída  
polas teorías do pintor Kandinsky, mais dándolle unha interpretación 
absolutamente persoal, escolleu o verde por ser o que mellor 
representa a súa terra, Galicia
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A familia ao completo. Cristina, sentada no colo da nai, Maruxa, co seu 
pai Dositeo, e as irmás Raquel, Teresa e Yolanda (de esquerda a dereita). 
Ourense, 1983

Dositeo Pato tocando o acordeón. Detrás están Raquel 
e Cristina. Del aprendeu a importancia da música 
como elemento de cohesión social, como linguaxe 
de comunicación universal. Dositeo amenizaba as 
fins de semana dos veciños de Armariz e das aldeas 
próximas, xunto cos seus irmáns, no salón de baile que 
tiñan nesa localidade. O xeito de ter que levar sempre 
adiante o espectáculo foi algo que Cristina herdou do 
seu pai
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No ano 2002 Cristina contraeu matrimonio con Xan 
Padrón. Coñecéronse no grupo Mutenrohi, onde Xan 

tocaba o baixo eléctrico. O traxe da voda de Cristina 
foi deseñado por Charo Álvarez, Charoa (na foto da 

esquerda, acompañando os noivos), que tamén crea as 
teas das súas gaitas
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Con Benito Cabrera e a Orquestra Sinfónica de 
Tenerife, 2004

Co compositor arxentino Oswaldo Golijov no ano 2006. Cristina coñeceuno  
durante unha clase maxistral na Rutgers University.
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The New York Times deu noticia 
sobre a súa actuación no ciclo 
“Tradition and Innovation”. 
O crítico, James R. Oestreich, 
amosaba a súa sorpresa por unha 
actuación que fuxía de calquera 
forma de rixidez e, citando a 
Oswaldo Golijov, dicía que 
a súa actuación tiña “algo de 
incriblemente primario”. Nova 
York, setembro de 2006     



From Russia to Brazil publicouse en 2006, froito da súa 
colaboración coa mezzosoprano canadense Patrice Jegou
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En Misturados (2007) volve colaborar con Mutenrohi grupo  
que foi determinante dos seus inicios musicais
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Coa Orquestra Sinfónica de Chicago, no Chicago Symphony Hall, en abril de 2007
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The New York Times recolleu a noticia da súa actuación 
coa Orquestra La Pasión, en agosto de 2007

Con Oswaldo Golijov nos ensaios do festival Mostly Mozart, no Lincoln 
Center de Nova York, en agosto de 2007
Fotografía: Xan Padrón
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Co compositor Octavio Vázquez, 
durante os ensaios do Concerto 
para piano e orquestra. Este 
concerto foi un encargo da 
Fundación Barrié de la Maza para 
conmemorar o 40 aniversario da 
súa fundación. Ambos os dous 
foron bolseiros dela. Nese mesmo 
ano, Cristina foi a encargada de 
coordinar os ciclos de música 
de cámara da Asociación de 
Bolseiros da Fundación.
 Fotografía: Xan Padrón

Nos ensaios do Concerto para 
piano e orquestra, de Octavio 

Vázquez,  
coa Orquestra Sinfónica de 

Galicia. A Coruña, novembro 
de 2007. 

Fotografía: Xan Padrón
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Con Víctor Prieto, no Metropolitan Museum of Art, despois dunha charla sobre gaita no Department of Musical Instruments. 
Nova York, febreiro de 2008
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Con Yo-Yo Ma durante a gravación 
do disco Songs of Joy and Peace: Yo-Yo 
Ma and Friends. Nova York, marzo 
de 2008. O disco recibiu un premio 
Grammy en 2010 
Fotografía: Xan Padrón
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Recibindo o título de Doctor of 
Musical Arts durante a ceremonia de 

graduación na Rutgers University. 
Nova Jersey, maio de 2008

Fotografía: Xan Padrón
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Con John Kerry, actual secretario de Estado estadounidense, tras o concerto 
de precelebración da toma de posesión do presidente Obama, ofrecido por 
The New Republic. Harman Center, Washington DC, xaneiro de 2009

Ante a Asemblea Xeral das Nacións Unidas. Nova York, outubro de 2008
Fotografía: photo/Eskinder Debebe
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Co tenor Celso Albelo e o barítono Borja Quiza, no Festival de Ópera da Coruña, xullo de 2009
Fotografía: Miguel Ángel Fernández · Tam Tam Fotografía
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No Jerusalem Festival,
 xullo de 2010
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Con Rosa Cedrón, nunha actuación na Coruña en agosto de 2010 
Fotografía: Xan Padrón

A súa colaboración con 
Rosa Cedrón deu como 
froito o disco Soas. Muller, 
de 2009
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Cristina e Wu Tong forman parte do Silk Road Ensemble de Yo-Yo Ma. Wu Tong é o máximo 
expoñente do Sheng chinés, descendente da dinastía máis prestixiosa de luthiers dese instrumento. 
Ademais, é unha estrela do rock chinés. Cristina fixo varias xiras por China, como artista invitada, 
co Silk Road Ensemble e coa banda de Wu Tong. No ano 2013 o músico chinés visitou Galicia con 
motivo das xornadas do Galician Connection, o laboratorio musical e de pensamento dirixido por ela. 
Na foto, en Madison, Wisconsin, en agosto de 2010 
Fotografía: Todd Rosemberg
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Presentación do disco The Galician Connection, no New York Times Center 
de Nova York, maio de 2010



Coa súa irmá Raquel na presentación en Vigo do disco The Galician Connection, 2010
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Probas de son no Festival de Ortigueira, coa súa irmá Raquel, xullo de 2010
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Arturo O’Farril, fillo de Chico O’Farril, é o sucesor dunha familia dedicada a preservar a herdanda da cultura afrolatina nos EUA. Gañadores  
de varios premios Grammy e fundadores da Afro Latin Jazz Orchestra, tamén realizaron varios proxectos educacionais en Harlem e no Bronx.  
Na foto, Cristina, acompañada da orquestra de Arturo O’Farril, no Symphony Space de Nova York en maio de 2011
Fotografía: Xan Padrón
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Cristina interpretou as partes de piano da obra do compositor balear Joan Valent, que Josep Vicent, director de The World Orquestra, 
programou no festival Insound, en setembro de 2011
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Con Roberto Varela, actual 
embaixador de España  
no Uruguai no Dezaseis.  
Santiago de Compostela, 2011
Fotografía: Xan Padrón
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Concerto no Teatro Nacional de 
Angola co músico Helder Mendes. 

Luanda, setembro de 2011
Fotografía: Xan Padrón



56

Co cantante, compositor e 
guitarrista norteamericano 

James Taylor nos ensaios 
previos á homenaxe a Yo-Yo Ma 

nos Kenedy Center Honors. 
Na fotografía podemos velo 

interesándose pola gaita, 
decembro de 2011

Ensaiando no Chicago Symphony Hall, 2012
Fotografía: Xan Padrón

Varios membros do Silk Road Ensemble charlan co 
cantante, compositor e arranxista Bobby McFerrin. 
O concerto formaba parte do proxecto educacional do Silk 
Road Project. Central Park, Nova York, 2011 
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No festival de música clásica Tanglewood, nun concerto con Yo-Yo Ma e o Silk Road Ensemble. O festival, un dos encontros de música 
clásica máis prestixiosos do mundo, celébrase anualmente en Massachussets e é a sede de verán da Boston Symphony Orchestra, 2012
Fotografía: Magdalena Lepka
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Dirixindo un taller para estudantes da Sejong Dream-Tree Harmony Orchestra. Seul, Corea do Sur, marzo de 2012
Fotografía: Taeuck Kang
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Cartel dun concerto do Silk Road Ensemble. Gran Teatro de Shanghai, 
marzo de 2012



Cristina xira anualmente co Hum Ensemble, da India, unha organización creada polo mestre de táboa 
Sandeep Das. Na foto, ademais de varios membros do grupo, aparecen Anxo Pintos e Josep Vicent, que 
coñeceron a Sandeep Das nas xornadas Galician Connection. Nova Deli, 2012

Cartel do concerto na Guangzhou Opera House, 
Guangzhou, China, abril de 2012
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Claustro de profesores do Summer Institute 
do Silk Road Project e a Harvard School of 

Education, 2012

Cartel do concerto no Seoul Arts Center, 2012
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Colaborando coas actividades educativas do Presidential Committee of the Arts, nunha reserva de indios cheyenne en 
Montana, EUA, 2012
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Co director do Festival Internacional de Jazz de Barcelona, Joan Anton Cararach, no Foro sobre Cultura Sustentable do festival 
Galician Connection. Santiago de Compostela, 2012
Fotografía: Manuel G. Vicente
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O creador das TED Conferences organizou un modelo de palestras baseado na conversación entre dúas persoas de diferentes ámbitos. 
Durante esas xornadas, Cristina coincidiu con personalidades como o neurocientífico António Damásio, o creador do Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Nicholas Negroponte, ou os grandes mitos do pop e o jazz Quincy Jones (á esquerda) e Herbie Hancock  
(á dereita).
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Cristina promoveu as xornadas Galician Connection coa idea de fomentar os contactos entre artistas de diferentes 
disciplinas e culturas para lograr unha maior proxección da música galega no exterior. Na foto, aparece con Paquito 
D’Rivera, mítico clarinetista e saxofonista de jazz, no concerto de clausura do festival. Paquito D’Rivera, despois do 
festival, gravou un disco co quinteto Cimarrón, grupo de cordas afincado na Coruña que se matricularan nas xornadas. 
Santiago de Compostela, 2012
Fotografía: Karlos Abal Lobato
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Con Carmen Pontevedra e outros membros da Axencia Española de Cooperación Internacional, e os nenos e nenas  
da Orquestra Sinfónica Kaposoka. Luanda, Angola, setembro de 2012 

Fotografía: Xan Padrón
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Coa súa banda americana Migrations Band (así chamada polo título do seu último disco). Aparecen na foto: Víctor Prieto, 
no acordeón; John Hadfield, na percusión; Edward Perez, no baixo, e Greg Ritchie, na batería, nunha actuación en Austin, 
Texas. Decembro de 2012
Fotografía: Xan Padrón



No club Jazz Standard de Nova York presentou o disco Migrations, unha coproducción do Festival de Jazz de Barcelona e o Jazz Standard. 
O día da presentación, The New York Times publicou unha crítica do disco na que gababa o seu virtuosismo na gaita e no piano, 
e o achegamento ao jazz con raíces. Xaneiro de 2013
Fotografía: Xan Padrón
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The Wall Street Journal, 5-IV-2013

Con George Wein, fundador do Newport 
Jazz Festival, e Joan Anton Cararach, director 

artístico do Festival de Jazz de Barcelona. 
 A foto foi tomada no Sevilla, restaurante 

galego do West Village rexentado por 
celanoveses, que é o lugar favorito de Cristina 

en Nova York para comer polbo e caldo 
galego nos días de morriña. Xaneiro de 2013 
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Con Homi Bhabha (director do Humanities Center da Universidade de Harvard), Jacqueline Bhabha (directora do Comité de estudos 
sobre os dereitos humanos. Universidade de Harvard), Colin Jacobsen, Yo-Yo Ma e Diana Sorensen (decana de Artes e Humanidades 
da Universidade de Harvard), no Cultural Citizenship Symposium no Paine Hall de Harvard, 2013
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Coa directora executiva do Silk Road Project, Laura Freid, e a máxima representante da tradición da PiPa chinesa Wu Man, en Miami 
durante unha xira do Silk Road Ensemble. Laura Freid participou en abril de 2013 nas xornadas Galician Connection para falar do 
Cultural Entrepreneurship Challenge da Harvard University
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Cos seus amigos Catherine Gevers e John X. Fernandez, e a súa nai Maruxa. 
Catherine e John son dous prestixiosos profesionais do sector da música clásica 
e a produción nos EUA. Ambos os dous traballaron para Carnegie Hall antes 
de formar parte da oficina de Yo-Yo Ma, ela, e de crear unha empresa de produción, 
el. A foto foi tomada na primavera de 2012, cando a nai de Cristina pasou unha 
tempada con ela en Nova York.
Fotografía: Xan Padrón

Ensaiando para un concerto  
co Silk Road Ensemble no Sanders 

Theatre de Harvard, 2012
Fotografía: Xan Padrón
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cartas dos amigos
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interiorista. Honor certo, alto, imborrable. Porque digo sempre e 
sempre hei de repetir que o futuro de Auria será cultura ou non 
será. Que o noso patrimonio é o talento. Ela, Cristina, que en verde 
lima leva a alma de Auria no seu pelo, fainos felices con este premio. 
Felices coma a súa música, pluma que escribe unha parte da nosa 
historia no mundo. 

Dende Cristina, en Trasalba, é máis fácil ser feliz z 

Sempre cun pé en Galicia
Cecilia Carballido

COORDINADORA DE GALICIAN CONNECTION E CULTURGAL

Cando un colle un avión cargado de maletas buscando unha 
nova oportunidade na vida, din que emigra.

Cando un colle un avión cargado de maletas buscando un novo 
fogar din que se muda.

Cando un colle un avión cargado de maletas cheas de gaitas 
e punteiros espalla, irremediablemente, un cachiño do seu polo 

mundo.

Cruceime con Cristina nalgunha xornada do verán de 
2011. Entraba cunha idea baixo o brazo e ese sorriso 
perenne que, cando o stress non lle pode, é quen de 

regalar a todo o que se lle cruza. 
Non era a primeira vez, nalgún concerto daquela época 

dos veráns de principios dos 2000 ela enriba e eu baixo os 
escenarios, xa o espectáculo nos unira, ou máis ben nos fixera 
coincidir, porque unión real entre nós teño a idea de que só foi 

Verde lima, Cristina Pato
Xosé Carlos Caneiro

ESCRITOR

Cristina leva a alma de Auria enroscada, en verde lima, 
no seu pelo. En ocasións non pode verse o verde lima e 
ela, que sabe que a alma ten forma de música (evanes-

cente e líquida), pon notas de pincel en gaita ou piano, sonora 
sonata dos días, para pintar o seu formidable interior. Amo irre-
sistiblemente a Cristina, sen coñecela apenas. Vou con ela —eu, 
que non saio dos meus libros— ás beiras dun lago en Nova York 
e, poeta estraño, recito versos ás garzas.

Cristina posúe dúas venturas que a distinguen. Unha, o ta-
lento unido a un virtuosismo musical extremo, laborado en tra-
ballo, reflexión, traballo, exquisita formación académica, traballo. 
Dúas, a emoción. Non hai arte sen emoción e ela, que leva a 
alma en verde lima pendurada no seu pelo, destila emoción como 
uvas de Monterrei: treixadura e dona branca que falan de Nós 
no mundo. 

Falar de Nós no mundo: que orgullo, Cristina. Que xenero-
sidade a túa. O vello don Ramón ha de levantarse do seu leito 
—durmido din que ficou nun banquete de xeografía e tinto—, 
mastro, dereito, pousado, movendo a man con voo de pomba, 
curvo, redondo, mestre, dirá: velaquí a meiga que agatuñou por 
Trasalba para pintar con cores o ceo. O ceo noso. Creo que son 
quen de tocalo cando escoito a túa música, Cristina, tantas veces 
eléctrica e adolescente, outras en adagio e clásica coma un swing 
de Mozart, eléctrico e adolescente tamén.

Queremos tanto a Cristina que as palabras son insuficientes. 
Queda, pois, o lamento da miña inhabilidade para dicir quen 
é esta ourensá que fai honor á miña terra, provincia interior e 
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ta que continuamente a fan coller avións e cruzar continentes. 
Dalgún xeito existen tamén rutas da seda polos camiños e po-
las corredoiras, dalgún xeito máxico ela soubo como os atopar 
e como facelos confluír nun escenario. 

GALICIAN CONNECTION é esa visita perfecta que todos 
nos sentimos orgullosos de organizar cando nos veñen ver de 
lonxe. 

GALICIAN CONNECTION é ese paseo ideal por Galicia, polo 
que somos e polo que significamos, polo que a nosa cultura 
deixa en pegadas musicais tanto nos que quedan como nos 
que se moven. 

Coordinar GALICIAN CONNECTION da man de Cristina é 
como poñer ese extremo agarimo nunha cea de amigos que 
organizas cando só coñeces a banda sur da mesa e pretendes 
que te adore tamén a banda norte. Só que no menú de GALI-
CIAN CONNECTION non hai lugar a erro...

GALICIAN CONNECTION é esa porta aberta a unha emoción 
condensada en gotas de experiencias a chorro.

GALICIAN CONNECTION é a eterna débeda que semella ter gar-
dada nas caixas das cousas por facer e que volve feita favor.

GALICIAN CONNECTION é o soño de quen sabe o que leva e 
acada verdadeira consciencia do que é quen de dar. 

Cristina Pato sente a música como quen sente o aire na 
pel, dun xeito simple e próximo.

Sabe transmitir a maxia que esconde unha boa conexión 
musical e os milleiros de sensacións que non se saben descri-
bir e só se poden descubrir.

Sabe que fagas confiar en que as cousas máxicas suceden 
nos escenarios, sexa cal sexa o teu grao de incredulidade.

Sabe facer que levantes de novo a vista cando pasas por ese 
lugar da túa cidade para o que, por costume, xa deixaches de 
mirar e segue a ser marabilloso.

Fai que sintas o encanto de escoitar o teu fora da casa e non 
poidas evitar as bágoas da emoción. Fai que entendas que te-

quen de adxudicárnola o Skype polas circunstancias nas que 
nos ten tocado traballar xuntas.

Separábannos as escadas que soben e baixan dun escenario 
e apenas un par de anos de idade (pero iso non é elegante e 
non se pregunta...), anos despois ela é a eterna viaxeira que 
sempre deixa un pé en Galicia, outros somos os que quedamos 
aquí para ter o pracer de esperar a que as ilusións maduren, e 
a emoción polo noso, océanos polo medio, volva convertida en 
ideas xeniais e poderosas... e podelas facer realidade. 

Chegou con aquela idea; GALICIAN CONNECTION, todo se-
mellaba estraño, un espazo descoñecido, unha proposta talvez 
desbaratada e que sería moi complicada de botar adiante. Pero 
realmente, xa de inicio, e a pesar dos medos ao que non se co-
ñece, soaba ben, e moito tempo despois chegou a soar moito 
mellor do que calquera nunca imaxinaría. 

Cristina marchou, mudou de país e afíxose a outra cultura 
que a acolleu, aprendeu dos que atopou e foi espallando un 
pouco de si e do seu en cada persoa que coñeceu, cada lu-
gar que visitou, cada espazo en que se presentou e cada músico co 
que compartiu escenario. Agora, con GALICIAN CONNECTION 
Cristina consegue traernos de volta a Galicia, en frasco pe-
queno, como os bos perfumes, anos de conexións, de sinerxías 
e do encanto que a música galega ten para ser atractivo irre-
mediable para quen se achega a ela. 

Os produtores somos compoñedores, conseguidores, desen-
volvedores de ideas alleas; temos que crer nelas, temos que as 
moldear, temos que lles coller cariño para sabelas transmitir. 
Cando conseguir esa simbiose non custa, cando non é posi-
ble atopar ocos no desánimo que ás veces cae polo camiño, 
é cando sabes que as crenzas veñen de dentro e que a con-
fianza tamén. E entendes que non vai haber espazo para os 
fracasos.

Devolverlle a Galicia o que fixo por ela dende lonxe du-
rante quince anos. Dar un paso máis nesas viaxes de ida e vol-
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Chámoa camaleónica, non pola súa aparencia, senón porque 
é capaz de reinventarse e de enriquecer aínda máis os seus coñe-
cementos musicais coa mestizaxe de todas as nacionalidades ante 
as que actúa. Non son, desde logo, unha experta musical, mais 
como admiradora sigo a súa traxectoria artística e leo as críticas 
que os entendidos fan dela.

Con 18 anos vestía desenfadada e informal, que é o ade-
cuado a esa idade, pero afortunadamente axiña tivo que asistir 
a recepcións de gran protocolo. Como xa tiñamos amizade, e  
é moi intelixente, entendeu que a imaxe ou estilo persoal é parte 
importante da expresión artística, así que empezou a preguntar 
como debía ir vestida a tal acto e, sen decatarse, xa estaba coque-
teando coa moda.

É un orgullo para min e para todos os galegos ter tamén en 
Cristina a unha orixinal embaixadora da moda made in Galicia, 
xa que a pasea con talento polos cinco continentes, sendo eloxia-
da frecuentemente pola súa elegancia. Gardo con celo artigos do 
New York Times ponderando o seu estilo distinguido, sedutor.

Do mesmo xeito, síntome feliz cando me presenta aos 
seus representantes americanos como a súa deseñadora, e es-
tes queren levarme á súa casa… Hai piropo máis grande para 
a nosa moda?

Ademais de embaixadora galega da música, creo que tamén 
o é fiel da moda galega porque atopou unha auténtica e bela 
maneira de expresar os seus sentimentos.

Cando vén pola casa, entra un bule bule que o inunda todo 
coa súa forza e alegría; ou co osiño de peluche cariñoso e tenro, 
poroso a bicos e caricias.

Ás veces trata de ser impermeable aos ataques da selva. Im-
posible, diso é do que se nutre.

Corre e corre detrás dunha indómita lúa que, preñada de sa-
bedoría, di coñecer unha estrela chamada Cristina Pato.

Inconformista, tenaz, valente e moi, moi adorable. Ela é así! z

mos moito máis do que amosamos, que somos quen de dar e 
construír moito máis do que temos. E a súa mellor maneira de 
demostralo é que o camiño só se fai... TOCANDO z 

Con todo o meu agarimo
Charo A

DESEÑADORA DE MODA

El era unha vez unha crisálida que soñaba convocar coa súa 
gaita a todas as meigas da súa terra e así con elas poder  

maxicamente viaxar.
As meigas, encantadas, coas súas melodías, decidiron convertela 

en bolboreta virtuosa de teclados brancos e negros, ronsel con notas  
de seda flotando no aire.

Meigas danzando entre gasas e adobíos multicolores que, co seu 
movemento, inspiraban a costureiras entregadas a vestir a bolboreta 

xa emigrante por mundos de étnicas estrelas.
Pitonisas que, seguras do encanto que irradiaba, en comité  

deduciron que ela era a súa FADA DRUÍDA.

Coñecín a camaleónica Cristina con 18 anos en ple-
na efervescencia vital. Un grupo de deseñadores de 
moda feita en Galicia tiñamos un desfile en Barcelo-

na —Gaudí— e queriamos que a música tamén fose nosa. Por 
esa razón contratamos a Cristina. E este é tamén o comezo da 
nosa grande amizade.
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que un día xa non o tinxas, saber que por dentro o teu corazón 
é verdeazul ou rosavermello, ou como se queira que sexa: pero 
distinto, diferente. Que é outra cousa. 

Cristina Pato é outra cousa. Unha música excelente. Unha 
formación consecuente con ese camiño deseñado hai moito tem-
po e dende moi dentro. Un saber cara onde ir. Un saber onde 
estar. En Beethoven, por exemplo. Ou chorando, un domingho 
á tarde z

Nunca te esquecerei 
Donna Connoly

COORDINADORA DE ESTUDOS VOCAIS NA NEW JERSEY CITY UNIVERSITY

Compráceme extremadamente contar con Cristina Pato 
como membro da Facultade de Música da Universida-
de de Nova Jersey. O espírito de Cristina e o seu entu-

siasmo inesgotable pola música enriqueceron a vida musical dos 
nosos estudantes.

É un magnífico ser humano, muller, músico e profesora, e 
nunca esquecerei a súa afouteza tanto enriba do escenario como 
fóra del. 

A Universidade de Nova Jersey agradecerá sempre a túa pre-
senza nas súas aulas. 

Nunca te esquecerei, lúcida muller! z

Aquel pelo verde
Francisco Castro

ESCRITOR E EDITOR

Cristina Pato Peloverde. Unha gaita en forma de pato. 
Un aturuxo escandaloso e libertario no Luar. O cristal 
do meu televisor que rachou en anacos sorprendidos 

a primeira vez que Crispato choutaba dende aquela actitude 
radicalmente distinta de gaiteira sen obrigas nin preconcep-
tos. Pacristinato. Deconstruíndo o xeito de estar nun escenario. 
Facendo da xuventude bandeira. Abandeirando a xuventude. 
Arrincándolle notas harmonicamente estrañas ao instrumento 
de todos e todas. 

A túa nai é meigha / teño medo dela.
Cristina Pato, que un día dixo que o piano era tamén un ins-

trumento marabilloso para se expresar. E o pelo deixou de ser 
verde ese día, si. E dixémoslle a Lourenço que durante un tempo 
non viñese, que había pentragramas corcheados no futuro, e que 
se escribía alén mar, transoceanicamente neoiorquina. E a Pato 
abandonou pantalóns e saias de romaría para cinguir vestidos 
azuis luminosos coma unha sinfonía que servise para conectar 
Galicia e o mundo, percutindo cos dedos, os mesmos que aca-
riñan a gaita, agora nas teclas branquinegras de horizontes máis 
clásicos.

Hai quen mantén que medrar consiste en sentar a cabeciña 
ou, como dicía a miña nai, pouco orixinal e moi tópica, ter senti-
diño. Eu creo que Cristina Pato sabe que iso non é certo. E eu, xa 
que estamos, aproveito para dicir que tampouco o creo. Medrar 
significa seguir un camiño a pesar das dúbidas, das críticas e das 
olladas desconformes. Medrar é saber quen es e ser consecuente 
con quen ti es. Medrar é pintar un día o cabelo de verde e, aínda 
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menteille que coñecía unha gaiteira incrible. Regresei a Ou-
rense e pasados dez ou quince días, Tomas Díez (o A&R) 
chamoume e comentoume que estaban moi interesados na 
gaiteira, e que lles gustaría producir un disco.

Así que chamei a Cristina e díxenlle: “Oe, e ti quererías gravar 
un disco?”, e Cristina, que se apunta a un bombardeo, dixo que si. 
E aí empezou todo.

Pero estou seguro de que non foi o feito do disco en si mesmo, 
senón esa madurez que Cristina foi alcanzando co tempo e, sobre 
todo, porque cría no que facía.

Esa é a clave. Existen moitos grandes músicos no mundo. Moi-
tos. Pero só uns poucos son capaces de converterse no centro dun 
escenario. De verdade que só uns poucos o poden facer. E Cristina 
pertence a ese exclusivo club.

Recordo que unha vez falei disto con ela. Medio de broma, 
medio en serio, comenteille que estaba seguro que se ela saía a un 
escenario co que fose, un piano, unha gaita ou unha zambomba,  
sería igualmente capaz de cativar a audiencia.

Pero iso non é unha casualidade. Obviamente ese don é moi 
importante. Mais non chega. Hai que ter esa enorme capacidade 
de sufrimento e tesón que ten Cristina. Horas e horas de traballo.

Porque Cristina, se decide fixar un obxectivo, traballará arreo 
para conseguilo.

Cando marchou a Estados Unidos foi como estudante, sen 
outro obxectivo definido máis que aprender. Pero esa aprendizaxe 
fóra permitiulle medrar rápido e transformarse nunha moza moi 
adulta, cunha cabeza moi ben amoblada e con moitas ideas para 
desenvolver.

E no ámbito da gaita, Cristina foi unha pioneira, pois deulle 
alegría a un instrumento tremendamente encadrado. Eu creo que 
cando a historia fale de Cristina (que o fará), vaina recoñecer por 
ese gran mérito: converter a gaita nun instrumento internacional.

Recordo que tiñamos unha broma hai anos para explicar iso: 
pensar que un guitarrista, para saír tocar, tería que vestirse de 

Cristina Pato
Juan Carlos Fasero

MÚSICO, PRODUTOR E XESTOR CULTURAL

Cristina Pato foi a consecuencia do que lle ocorre a moi-
tos grupos de música: non ter local para ensaiar.

No ano 1992, despois de desfacer un grupo no 
que coñecín a Raquel Pato, algúns integrantes deste decidimos 
montar Mutenrohi. Como non tiñamos sitio onde ensaiar, Ra-
quel ofreceunos un cuarto na súa propia casa da rúa San Mi-
guel. E, naturalmente, era inevitable que en cada un dos ensaios 
aparecesen por alí as irmás de Raquel. Especialmente Cristina, 
unha nena de once anos acabados de facer, alegre, voluntariosa 
e, sobre todo, cunhas enormes ganas de tocar connosco.

Mais iso non aconteceu, creo eu, até o ano 1997, cando Cris-
tina se incorporou á banda como segunda gaiteira. Pouco des-
pois xa era a gaiteira única.

Foron aqueles uns anos magníficos, cheos de alegría, ganas 
de facer cousas e moita enerxía posta no proxecto. Naquel 1997 
Mutenrohi gravou o seu primeiro disco en directo e, entre outras, 
fixemos unha actuación excepcional no Guinnes Irish Festival de 
Veysonnaz (Suíza), onde Cristina foi cualificada como “ese trasno 
vermello”, porque daquela levaba un look neopunk co pelo de cor 
avermellada. Pero o que o artigo permitía entrever converteuse 
logo nunha realidade. A capacidade hipnótica e enerxética 
que Cristina era capaz de transmitir desde o escenario.

Nunca ninguén sabe como ocorren as cousas, mais ocorren. 
No ano 1998, unha canción de Mutenrohi (“Concha da alma”) 
apareceu publicada no disco Nacións celtas. Un día, de casuali-
dade, estando en Madrid, despraceime até a discográfica que 
o publicara, e falando co seu A&R (Artists and Repertoire), co-
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O paradigma dos músicos
John Fernandez 
Catherine Gevers

PRESIDENTE DE HAWLEY MORTON PRODUCTIONS

ASESORA ARTÍSTICA DE YO-YO MA

I Cristina é o paradigma dos músicos. A súa curiosidade, a 
súa capacidade intelectual, o seu instinto creativo e a paixón 
musical fan dela unha artista sen par. Enche o escenario, é 

un verdadeiro “animal escénico”, no mellor sentido da palabra. 
Comparte gustosamente a escena cos seus colegas, pero cando é 
ela a que actúa, ilumina de tal xeito o ambiente que a audiencia 
experimenta unha sensación que perdurará no seu recordo du-
rante moito tempo.

II. Tivemos a sorte de gañar a amizade de Cristina, a quen 
dobramos en idade. É realmente sabia para os anos que ten, ex-
tremadamente sensible, cun gran corazón onde caben todos os 
seus. Cristina dáo todo sen esperar nunca nada a cambio. Sem-
pre te recompensa cos seus sorrisos, e non pretende nada cando 
cho dá todo; goza dun espírito rico e poderoso, e malia todo, 
sempre humilde.

III. Encántanos Cristina Pato… z

Curro Jiménez. Ese absurdo non o era tanto no mundo da gai-
ta non hai moitos anos. E Cristina conseguiu transformar iso. 
Que a gaita soase como unha guitarra eléctrica nun primeiro 
paso, que foi evolucionando, sobre todo en Estados Unidos, 
facendo da gaita un instrumento contemporáneo ou, mellor 
expresado, un instrumento capaz de interpretar música con-
temporánea. E agora, no seu último traballo, nun instrumento 
ligado ao jazz. Isto, hai vinte anos era impensable. E Cristina 
conseguiuno en tan só dez.

Poño un exemplo. No ano 2010 celebrouse o último Ano 
Xacobeo até a data. Cristina xa vivía en Nova York. E a Con-
sellería de Cultura decidiu facer unha presentación do Ano no 
edificio do New York Times. Loxicamente, e xa que Cristina 
vivía alí, que mellor artista para actuar en tal escenario.

Cristina fixo un concerto diferente, distinto. Era Galicia a 
que estaba no escenario, pero unha Galicia moi neoiorquina. 
Porque o auditorio tamén o era, formado maioritariamente por 
americanos. E Cristina, tal se unha bomba nuclear estourase na-
quel escenario, conseguiu unha audiencia completamente entre-
gada a uns sons que non eran os seus. Pero non entregada desde 
un punto de vista exótico, senón entregada desde a emoción máis 
profunda que habita no ser humano. Ese don que ten Cristina é 
o que lle asegurará o éxito alí onde vaia. E sempre cun aturuxo 
galego, ou con algo de Galicia.

E así foi que aquela nena medrou e se converteu nunha mes-
tra internacional, defensora e orgullosa dunha cultura. Porque 
vaia onde vaia, Cristina identifícase como galega.

Cristina é talento, coraxe, esforzo, traballo, estudo, ganas, 
enerxía, valentía, intelixencia e universalización. 

Unha mágoa que xa estea casada z
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rou culturas tan exóticas como a chinesa, a xaponesa ou, mesma-
mente, o mundo árabe, Cristina soubo ofrecer a súa música de 
gaita cun novo esquema que as mocidades do mundo admiran 
e senten próxima. A súa sólida formación musical, recoñecida 
nos máis destacados centros de educación musical do mundo, 
avalan a esta grande ourensá. Pero todo isto non sería posible se o 
seu núcleo familiar non valorase a música de xeito tan vivencial. 
Lembro a constancia e o tesón con que seus pais achegaban pun-
tualmente as súas nenas á Escola de Gaitas. Seguramente, isto 
marcaría a vocación de Cristina como ourensá universal.

A provincia de Ourense é un referente constante na historia 
da cultura galega. No mundo da gaita non o é menos. No ano 
1384 contrátase, de forma vitalicia en Ourense, o famoso Gay-
teiro Gomes Mouro para tocar o resto dos días da súa vida nas 
festas do Corpus. En moitas confrarías da provincia de Ourense 
repítense os contratos ante notario de gaiteiros para actuar nas 
danzas de Vilanova dos Infantes, Sobrado do Bispo, Bentraces e 
moitas outras, ao longo dos anos escuros da cultura galega.

Paralelamente aos testemuños escritos, a provincia de Ou-
rense alberga o maior patrimonio iconográfico de Europa da 
gaita a partir do século XIII. Dende o capitel románico da igrexa 
conventual de San Francisco, o anxo gaiteiro de Ribadavia, a cruz 
gótica procesional da catedral de Ourense, as esculturas relativas 
ao presebe da Nosa Señora do Val (Verín) ata a ermida de Sa-
buguido, en Vilariño de Conso, e un longo etcétera. Todo isto 
constitúe unha mostra absolutamente diferencial da riqueza de 
Ourense neste eido.

A tradición gaiteira dos Séculos Escuros de Galicia tivo 
unha conclusión fantástica co gaiteiro de Ventosela, Xan Míguez 
(1847-1912), quen foi o paralelismo musical de Rosalía de Cas-
tro. O gaiteiro de Ventosela foi o grande innovador que rompeu 
esquemas e deu un novo pulo á gaita como instrumento nacional 
de Galicia. Xan Míguez conseguiu adaptar a gaita á música co-
mercial; introduciu a gaita conxuntamente co clarinete, a caixa e 

Unha nena prodixio 
Xosé Lois Foxo

DIRECTOR DA REAL BANDA DE GAITAS DA DEPUTACIÓN DE OURENSE

É para min unha grande honra escribir estas palabras con 
motivo da concesión do Premio Trasalba 2013 á miña 
destacadísima alumna Cristina Pato, que con tanto 

acerto presenta a Fundación Otero Pedrayo.
Cristina, xunto coa súa irmá Raquel, iniciou os estudos de 

gaita na Escola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense 
no curso académico 1986-87, xustamente no primeiro ano da 
posta en marcha deste centro de xeito academicamente organi-
zado. Cristina acababa de facer os seis aniños cando empezou a 
dar os primeiros pasos co punteiro, seguindo rigorosamente Os 
segredos da gaita, que un servidor editara no ano 1982 como guía 
didáctica da Escola Toxos e Xestas de Barcelona.

Cristina foi desde ben cativa unha nena prodixio, sendo un 
referente constante para os alumnos da Escola de Gaitas da De-
putación de Ourense. Participou no primeiro vídeo didáctico 
complementario do citado libro e interveu no CD Solistas da Real 
Banda, gravado en 1995. Dado o seu destacado oído musical, 
recibiu con frecuencia o meu encargo de transcribir complicadas 
melodías, as cales reproducía con toda fidelidade.

Coa Real Banda de Gaitas percorreu diferentes países, inter-
vindo como solista en escenarios tan destacados como o Meis-
tersingerhalle de Nürnberg, o Festival Internacional de Strakonice 
(Bohemia) ou os Mundiais de Bandas de Gaitas de Glasgow, 
onde a Real Banda se alzara co premio The best overseas Pipe 
Band. A vocación de levar polo mundo a música de Galicia que 
a Real Banda mantivo desde os seus inicios é continuada por 
Cristina Pato dunha forma brillantísima. Se a Real Banda explo-
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e a súa música no mundo. A Xuntanza Internacional de Gaiteiros, 
actualmente na XXVIII edición, é o escenario máis prezado dos gai-
teiros a nivel universal. O Museo Internacional de Cornamusas, 
xuntamente coa colección de pregos de cordel que alberga, consti-
túe un dos valores que diferencia a Ourense como cidade cultural. 
Neste contexto foi onde se educou a nosa gaiteira.

A Real Banda de Gaitas, con miles de actuacións nos cinco 
continentes, foi o viveiro de grandes gaiteiras e gaiteiros. Entre 
os seus membros que máis nos honraron está, sen lugar a dúbida, 
Cristina Pato. Ela soubo dar un aire novo á gaita, do mesmo xeito 
que o fixera o gaiteiro de Ventosela cento cincuenta anos atrás, 
converténdose no paradigma gaiteiril das novas xeracións.

Desexo á miña alumna máis avantaxada unha carreira de 
brillante ascensión, como ata agora vén desenvolvendo, e que o 
galardón da Fundación Otero Pedrayo siga cumprindo coa im-
portante misión de servir de apoio a aquelas persoas que co seu 
labor contribúen a facer país, mantendo así o espírito e a filosofía 
do gran mentor de Trasalba z

Unha artista incrible
Laura Freid

DIRECTORA EXECUTIVA DE THE SILK ROAD PROJECT

Non resulta doado falar en poucas palabras da admirable, 
talentosa e xenerosa Cristina. Cristina personifica por 
moitas razóns a intersección entre o mundo hispano, o 

mundo celta e as culturas americanas.
Este ano tiven a oportunidade de participar no Galician Con-

nection, proxecto creado por Cristina e que pretende que Galicia 

o bombo, o que significou unha gran revolución no último terzo 
do século XIX en Galicia. Desta maneira, o tradicional gaiteiro 
e tamborileiro, característico das marchas procesionais e danzas 
gremiais, pasaría a segundo plano, aínda que o mesmo Vento-
sela desempeñaba ambos os papeis, segundo se terzase. Tamén 
outros famosos gaiteiros do Rexurdimento, como o de Penalta, 
sería referente literario para os poetas que escribiron e loitaron 
polo recoñecemento do galego como lingua de valor e símbolo dun 
gran país.

Botando una ollada no tempo (segundo terzo do século XX), 
a provincia de Ourense deixaría a supremacía gaiteiril do país, 
aínda que fose referente no eido da zanfona da man de Faustino 
Santalices. Os grupos e a calidade artística deixaron de ser desta-
cados nesta provincia. Será a partir do ano 1985, coa creación da 
Escola Provincial de Gaitas da Deputación de Ourense, cando 
esta provincia pase a ser un referente absoluto no mundo da gai-
ta, non só en Galicia, senón tamén internacionalmente.

Unha sólida formación musical, unha disciplina doutro 
tempo e a crenza absoluta no labor infundiu aos alumnos desta 
institución o entusiasmo para afondar na música. A Escola de 
Gaitas da Deputación de Ourense é un centro referencial na in-
vestigación e na educación musical. Desde o centro colabórase 
constantemente con gaiteiros de sona internacional, como Car-
los Núñez, José Ángel Hevia, Fred Morrison, Jean Pierre van 
Hees, Michael Murphy e moitos outros. O primeiro licenciado 
en gaita de Galicia sería un alumno desta Escola, Xosé Lois Mi-
guélez Saínza, actualmente profesor superior no Conservatorio 
de Vigo.

Pero se un ensino científico no eido da gaita nos avala, non 
menos importantes son outras actividades que se foron de-
senvolvendo desde a creación da Escola de Gaitas de Ourense. 
Publicacións de carácter científico, como o Anuario da Gaita e a 
tradución de Os segredos da gaita a sete idiomas dan boa conta do 
labor que desde Ourense se foi realizando na difusión de Ourense 
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Un modelo para seguir
Barbara González-Palmer

PROFESORA DE MÚSICA NA MASON GROSS SCHOOL OF THE ARTS

Sabía que algo especial estaba a ocorrer cando Cristina Pato 
entrou por primeira vez na Mason Gross School of the 
Arts da Universidade de Rutgers. Nunca tivera un alum-

no de piano de colaboración do doutoramento en Artes Musi-
cais cunha experiencia tan extraordinaria e vasta. Cristina gozaba 
dunha curiosidade e dunha enerxía constante, realizaba con arte 
tanto unha actuación musical como calquera traballo académico. 
Os seus exhaustivos exames de doutoramento en Artes Musicais 
aínda se recordan como un modelo para seguir z

Galicia no mundo,  
Cristina no mundo
Inma López Silva

ESCRITORA

Estar en América e oír unha gaita, ese instrumento es-
tridente, que ás veces tanto amola, pode converterse 
nunha sorte de epifanía nostálxica que algúns queren 

chamar morriña e que eu prefiro chamar, simplemente, emoción, 
sen maiores apelativos patrióticos. Porque a emoción, neste caso, 
non procede nin do sentimento matrio, nin da sensación de bo-
tar en falta a terra, nin sequera da idea de perda que acompaña ás 

volva ser unha encrucillada cultural onde acudan cada ano grandes 
artistas de todo o mundo.

Ver a Cristina en Galicia, coas súas adorables irmás e a súa 
abnegada nai, rodeada de promesas da música e talentosos colegas 
de China, Cuba e outras rexións de España, foi para min un soño 
feito realidade.

É unha fabulosa oínte, profesora, moderadora, oradora e intér-
prete, todo reunido nunha soa persoa. Durante os catro días que 
pasei con ela en Santiago de Compostela aprendín moito sobre 
aquilo en que ela se inspira e sobre as súas tradicións.

Coñecina nos Estados Unidos hai moito anos e fun con ela a 
China no noso Silk Road Tours e percorremos tamén os Estados 
Unidos xuntas. É carismática e plena de enerxía tanto no escena-
rio como fóra del e alí onde vaia é sempre unha incrible embaixa-
dora de Galicia e do Silk Road Project.

Cristina é unha artista extraordinaria e é tan fermosa por fóra 
como por dentro. É elegante malia os continuos desafíos da eco-
nomía global. O que máis aprecio nela é o seu virtuosismo e a súa 
xenerosidade e, por suposto, a súa amizade e creatividade.

Pianista de formación clásica, experta en música tradicional 
galega e agora emprendedora cultural, Cristina segue deixando a 
súa pegada no mundo de tal xeito que desafía a súa descrición 
nunha única dimensión z



85

Non se trata só dunha cuestión de imaxe. A música e o sa-
ber de Cristina Pato situarían a Galicia no mundo fose como 
fose, porque a emoción non se logra desde os plans perfectos, 
senón desde as actitudes, mesmo a presenza, ou quizais sim-
plemente sexa o que comunmente chamamos talento. Cristina 
non só ten ese talento artístico que tantas envexamos, senón 
o talento difícil e intelixente de saber que evolucionamos e 
mudamos, e de ser quen de introducir esas ideas nunha forma 
de expresión artística que captou que hoxe o sentido da ga-
leguidade, dentro e fóra, xa é doutra maneira. Que podemos 
emocionar a propios e alleos desde a identidade que nos fai, 
simplemente, ser. Non sei cando comezamos, pero nalgún in-
tre de hai uns anos para aquí, moitas comezamos a ser a Gali-
cia que Cristina Pato colocou no mundo a través da música, e 
ese xa é un proceso imparábel que xestou unha Galicia nova. 
A máis emocionante do mundo z 

Riseira e agarimosa amiga
Luiz de Moura Castro

PROFESOR DE PIANO NO CONSERVATORIO DO LICEO DE BARCELONA

Coñezo a Cristina Pato desde que ela era moi nova.
Desde o principio revelou unha forte personalida-

de, unha relación moi persoal coa música e co piano 
en particular, unha gran proxección e o que é máis importante, 
carisma.

Puido optar por unha carreira como pianista, pero o seu 
grande amor pola súa Galicia natal, o seu folclore e a súa cultura 
impulsárona a dedicarse ao estudo da gaita.

veces os viaxeiros e sempre os emigrantes, transterrados e exilia-
dos, senón que ten que ver cun orgullo sinxelo e certeiro de saber 
que é difícil colocar a Galicia no mundo, e só algunhas persoas 
con talento son capaces de conseguilo a través de algo máis emo-
cionante aínda: a arte que o expresa todo e salta océanos. Por iso 
o murmurio dun alalá ou unha muiñeira en Manhattan, entre os 
sons das sirenas e o ruído do tráfico, entre as vidas e os millóns 
de historias que poboan as súas rúas e avenidas, é emocionante 
mesmo para os galegos menos sentimentais, os menos apegados 
á terra, os menos dados á procura identitaria nos símbolos tra-
dicionais. Hai moi poucas artes e moi poucos artistas que con-
seguen crear ese tipo de emoción: a música é unha, e Cristina 
Pato outra. 

Ademais, a emoción pode intensificarse con modernidade. 
Nas culturas agrarias como a galega, adoita predominar unha 
certa consideración ancestral, patrucial, coma se toda manifes-
tación cultural fose en realidade a expresión dunhas esencias 
identitarias que, en realidade, non é preciso construír senón re-
cuperar. Porén, esa visión conservadora da cultura galega xa hai 
anos que semella improdutiva, especialmente nun mundo global 
no que todo muda e todo se amosa dificilmente orixinal. A xe-
nuicidade propia das esencias identitarias xa non é a volta a un 
pasado mítico que nos envolve en irracionalidade, senón máis 
ben a construción dun futuro de noso que nos coloca no mundo 
a través da nosa capacidade para dialogar cos demais desde a 
nosa particularidade. Quizais iso foi o que Otero Pedrayo e os 
seus colegas de Nós chamaron ser universal desde a galeguidade. 
E sen ningunha dúbida iso é o que Cristina Pato foi quen 
de facer ao colocar no mundo a música tradicional galega desde 
unha perspectiva que, paradoxalmente, foxe do tradicionalismo 
sen sequera evitalo, e logra así situarse no cosmopolitismo. En 
realidade, trátase dunha intuición habelenciosa: evitar o ancestral 
para situarse no exótico, e, sobre todo, desterrar todo o seriamen-
te circunspecto para situarse no emocionante.
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Na música comezou case ao mesmo tempo que coa palabra 
e medrou entre dúas linguaxes e dous mundos que para ela nun-
ca foron antagónicos: o mundo da gaita galega e o mundo do 
piano clásico. Apenas adolescente, rematou a carreira de piano 
e, simultaneamente, gravou e publicou o seu primeiro disco en 
solitario, co título de Tolemia, agoiro dos tempos que seguiron. 
Unha mocidade atípica e frenética, centos de concertos, ensaios, 
infinitas horas de viaxes, prensa, radios e televisións. E foi quen 
de manter os pés na terra, sempre tendo claro que hai algo im-
portante, máis importante que todas as cousas ou, mellor dito, 
importante para todas as cousas: aprender. E nunca parou de 
aprender.

Co obxectivo de aprender, marchou a América para comple-
tar o seu doutoramento en piano, mais nunca descolgou a gaita do 
lombo. E entón aconteceu. Unha noite de lúa descolorida, atopou 
a Rosalía nun recuncho daqueles lares. E acordaron un desafío: 
ampliar o universo da nosa gaita e espallar a semente da nosa 
cultura e a nosa identidade por todo o mundo. Así, Cristina fixo 
do mundo unha extensión de Galicia, xeográfica e cultural, nunha 
viaxe centrífuga a lugares outrora insospeitados, traendo á súa Ga-
licia un anaco do mundo que percorre, en cada volta á casa sempre 
ansiada, nunha viaxe centrípeta e chea de ilusións.

Hai moitas Cristinas. Gaiteira, pianista, emprendedora, es-
critora, produtora, compositora, profesora, estudante, emigrante, 
irmá, filla, muller e outras mil cousas. E todas elas teñen algo en 
común: a enorme paixón e enerxía que contaxia, o talento sen 
fin que derrocha, a curiosidade infinita que nunca descansa e a 
ledicia inesgotable e xenerosa coa que nos agasalla. 

Sentín un grande orgullo e alegría cando souben deste Pre-
mio Trasalba, pois sei que Cristina foi, é e será sempre unha per-
sonificación do que este premio representa, dende os tempos en 
que era trasno até os tempos, abofé entusiasmantes, que aínda 
han chegar. Parabéns z

O seu extraordinario éxito converteuna nunha estrela. Pero 
ela seguiu sendo a mesma riseira e agarimosa amiga que sempre 
admirei e por quen sinto un afecto especial.

Creo que finalmente se centrará no piano, instrumento co 
que acadará fermosas interpretacións, sobre todo no repertorio 
romántico e español/latinoamericano no que destaca. Espero 
que isto non ocorra demasiado tarde porque me gustaría poder 
velo e gozar das súas futuras execucións ao piano z

Todas as Cristinas
Xan Padrón

MÚSICO

Coñecín a Cristina cando era unha rapaciña, mellor dito, 
un trasno. Andaba rebulindo polos ensaios de Muten-
rohi que sucedían na súa casa. Tería ela quince ou deza-

seis anos, case os mesmos que agora, o pelo de cor vermella, e xa 
podía entón substituír o gaiteiro, o pianista ou o violinista cando 
facía falta. Inevitablemente rematou sendo parte da banda, e, tras a 
súa incorporación, xa nada volveu ser o mesmo. E digo isto porque 
así aconteceu moitas outras veces dende entón, en cada un dos 
proxectos, orquestras, grupos nos que Cristina participou.

Seu pai, acordeonista, deulle o agasallo de apreciar a música 
sen clixés, como unha ferramenta de entendemento entre as per-
soas, unha linguaxe universal por riba das fronteiras de calquera 
tipo, que se escoita coa alma e se fala co corazón. Da súa nai her-
dou a intelixencia e a perseveranza, aprendeu a non darse nunca 
por vencida e perseguir as súas metas e ilusións como a finalidade 
mesma desta viaxe pola vida que teño a sorte de compartir.
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de música clásica en concerto, medrando pouco a pouco nun mun-
do que esixe sempre moitas horas de sacrificio e traballo na soidade, 
pero que tamén dá, ás veces, moitas alegrías e boas experiencias. 

Aos doce anos xa compaxinaba os concursos como solista de 
gaita e de piano coa música de cámara e o acompañamento ao pia-
no de cantantes e músicos, unha das súas grandes paixóns e no que 
é doutora. Desa época sempre recordarei todas aquelas tardes dos 
sábados que eu pasaba na nosa casa ensaiando co meu grupo folk, 
Mutenrohi, e ela, sentada ao meu carón, escoitando activamente, 
absorbendo todo e, agora sei, agardando a súa oportunidade, dispos-
ta a todo, e digo a todo, porque en Mutenrohi, antes de conseguir 
o seu merecidísimo posto como gaiteira, comezou facendo diversas 
substitucións: a min aos teclados, á violinista, ao gaiteiro, ao técnico 
de son… Pouco durou no grupo xa que un cazatalentos a descubriu 
aos dezasete anos e naceu deste xeito a súa carreira en solitario.

En que momento a miña irmá pasou de estudante a músico, e 
de músico a artista?, en que momento adquiriu iso que posúen os 
artistas, que os fai atractivos e diferentes? Non o podo precisar. Vela 
seguir crecendo, como persoa, como artista, é sen dúbida a miña 
mellor experiencia como docente de música, vocación que lle debo 
en gran parte a ela, por ser eu nos seus comezos a súa maior moti-
vadora e dende xa hai máis anos para aquí por ser ela unha enorme 
motivación e inspiración para min. 

Podería destacar a súa capacidade de esforzo, de reinventarse, 
o seu instinto de superación e supervivencia, a súa mensaxe sem-
pre positiva, a súa incrible disposición na procura de solucións, a 
súa infinita curiosidade, a súa cauta valentía para explorar os tan 
diferentes mundos musicais que abrangue… podería destacar mil 
calidades, coñezo todos os seus pasos, pero, con todo, non podería 
predicir cara a onde se encamiña mañá, só sei que será algo novo, 
cheo de creatividade, moi lonxe da rutina, e que me volverá deixar 
coa boca aberta, chea de orgullo z

Chea de orgullo
Raquel Pato

MÚSICO

Sempre rodeada de maiores, sempre observando, memori-
zando e cantando cancións galegas e pasodobres dos que 
descoñecía o seu significado, acompañando o canto do meu 

pai, que tocaba o acordeón…
Poderiamos dicir que Cristina, a pequena de catro irmás, está 

dedicada ao mundo da música dende antes de nacer, pois o noso 
avó tiña, ademais dunha pequena funeraria, un salón de baile onde 
el e a maioría dos seus fillos, entre eles o noso pai, Dositeo, tocaban 
o acordeón para amenizar os bailes de cada fin de semana e os das 
localidades dos arredores. É así como, sen querer, o noso pai iniciaba 
a carreira da súa filla pequena. Del herdou o talento de artista, do 
músico que non se conforma con tocar ben, senón que ten que levar 
o espectáculo adiante; da nosa nai Maruxa, entre moitas calidades, 
a perseveranza, a temperanza, a visión de futuro e o respecto que 
sempre a acompañan e que son parte da súa personalidade.

Na nosa infancia, e eu son seis anos maior, a nosa nai, sempre a 
nosa máis fiel seguidora, alentounos a participar en moitas activida-
des relacionadas coa música. E así comezou, seguindo, como acon-
tece en tantas familias, os pasos dunha irmá maior, os meus pasos, 
pero emprendendo, xa dende cativa, un camiño de seu, cunha iden-
tidade propia. Iniciouse, aos dous anos, con baile galego, co xesto 
curioso e a graza e naturalidade que teñen os rapaces cando fan algo 
que lles enche; con só catro anos empezaba a tocar a gaita e, pouco 
máis tarde, o piano, o violín e o acordeón. Deste xeito transcorreu 
a súa infancia, sentada ao piano nun tallo do que lle colgaban os 
pés —aínda non lle chegaban ao chan—, soprando nunha gaita que 
semellaba máis grande ca ela, de romaría en romaría e de concerto 
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Orchestra, virábase para descubrir que e quen lle provocara a 
exclamación: “Miña nai, pero que é isto!!!” Esa é destas excla-
macións que saen á velocidade dun lóstrego, que encrespan a pel, 
producidas desde a medula espiñal, produto da nosa cerna máis 
telúrica… Meses máis tarde, Josep invitaba a Cristina a tocar 
nun dos seus proxectos…

Proxectos: persoais, colectivos, educativos, Cristina móvese 
polo mundo coma quen o fai polo seu barrio; seducindo e con-
mocionando auditorios e deixando tras de si, entre os que a tra-
tamos, o ronsel dunha muller amable e enérxica, artista xenerosa 
e con talento, que quere e axuda as persoas que máis quere como 
poucas. Cristina é espello desa Galicia na que todos gustamos 
de nos mirar z

Unha aventureira, unha visionaria
Víctor Prieto

ACORDEONISTA E COMPOSITOR

Coñecín a Cristina no ano 1990, aproximadamente 
cando os dous cursabamos estudos no conservatorio 
de Ourense. Nese tempo, Cristina impartía clases 

particulares na súa casa a un grupo de estudantes; eu era un 
deles. Boa mostra de que xa naquel tempo o seu saber sobre 
música clásica era moi superior ao que tiñamos algúns ou moi-
tos de nós.

Os anos pasaron, e ela forxou esa gran carreira que iniciou 
desde moi nova: televisión, revistas, xiras… No ano 1998 mar-
chei a estudar a Boston e perdinlle completamente a pista.

Valentía e transgresión
Anxo Pintos

MÚSICO, COMPOSITOR E MEMBRO DE BERROGÜETTO

O universo puxo en liña todos os seus elementos para 
que Cristina Pato nacese un día de 1980, polas contas 
históricas de Occidente. Medrou nunha cidade onde a 

auga quere saír quente ao mundo, onde o sangue da terra ferve. 
O noso corpo é carne líquida en boa medida… e do que se ve 
imítase. Así que era inevitable que as corcheas saísen disparadas 
dos dedos de Cristina coma as gotas de auga dunha hidrolimpa-
dora a cen graos de temperatura.

A súa afección pola música foi dando paso a unha carreira 
marcada pola valentía e a transgresión, o esforzo, o talento e 
a curiosidade, polo apetito de coñecementos e de músicas, 
polo chocar de estéticas, instrumentos, persoas, artistas, pai-
saxes e culturas.

Ourense, Barcelona, Nova York, o seu horizonte foise ateigando 
de coñecementos buscados aló onde se agochaban, e así, segundo a 
segundo, quilómetro a quilómetro, a súa mochila foise enchendo 
das vivencias que enxergaron o alento do seu pulmón creativo.

Cristina a gaiteira, Cristina a pianista, Cristina a mestra, 
Cristina a emprendedora cultural, Cristina a embaixadora de 
Galicia. Cristina é isto e moito máis, un animal escénico que 
seduce a golpe de punteiro, enfiando melodías e improvisacións 
cunha indómita paixón, agrandando os lindes do instrumento; 
surfeando con solvencia vertical entre vagas estéticas tan dispares 
como o pop, o folk, o latín jazz ou a música contemporánea.

Relato concreto da súa capacidade de sedución, o de aquel 
día en que a gaiteira entraba tocando polo corredor central da 
catedral de Nova York e Josep Vicent, director de The World 
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Cristina deixou as comodidades familiares de Ourense para 
seguir aprendendo e incrementar os coñecementos musicais; é 
unha emprendedora, unha aventureira, unha visionaria. 

Galician Connection, que ela dirixe, é un festival que nos demos-
tra a vision de Cristina: quere conectar Galicia con outras culturas e 
deste xeito difundir a cultura galega noutros puntos do planeta aos 
que, doutro xeito, sería moi difícil chegar. E está conseguíndoo.

Yo-Yo Ma ten unha gaiteira no grupo…? Yo-Yo Ma, o che-
lista de máis sona do planeta, unha celebridade internacional, 
toca muiñeiras e ten a Cristina Pato como membro do aclamado 
Silk Road Ensemble! Algo nunca visto. Todo un orgullo para a 
gaita galega e para Galicia. 

Despois de tocar con Cristina en bastantes ocasións polas 
terras de América, podo asegurar que ten unha enerxía desbor-
dante, prográmao todo ata o máis mínimo detalle; o seu cerebro 
é unha máquina que non para nin cando dorme. É unha persoa 
segura de si mesma e, o máis importante, ten un corazon de ouro.

Parabéns, Cristina z 

Un amor infinito pola súa terra
Begoña Riobó

VIOLINISTA

O cabelo da muller vén sendo, dende hai moito tempo, 
un elemento constante na iconografía feminina… Ca-
belos longos, ondulados, lisos ou crechos, louros, cas-

taños, negros coma a noite ou, se cadra, verdes, e que ás veces son 
a metonimia das súas donas: o caso de Berenice, Lady Godiva ou 

Pasado o tempo, en 2003, ao saír dun ensaio no Lincoln 
Center de Nova York, escoitei o meu nome: “Víctor!!! Víctor!!!” 
Ao volver a vista, con gran sorpresa —pasaran once ou doce anos 
desde o última vez que estiveramos xuntos—, vexo a mesma 
Cristina Pato. Nese momento, grazas a ese encontro case impo-
sible, comezou unha nova etapa na miña vida musical, pois unhas 
semanas máis tarde acompañeina nun dos seus concertos no Me-
tropolitan Museum de Nova York.

Aprendín moitas cousas de Cristina, pero para min o máis 
importante é a paciencia que ten no seu trato coa xente. É unha 
persoa extremadamente humilde, pero con vontade de ferro. 
Unha vez Cristina díxome: “Víctor, tes que ser mais paciente e 
pensar que non todo o mundo é coma ti… Somos todos diferen-
tes”. Díxomo dunha forma que me quedou gravada para sempre. 
E que razón tes, Cristina.

Ten un amor infinito pola cultura-música galega. Estudou as 
súas raíces e inicouse na interpretación na Real Banda da De-
putación de Ourense, e, máis tarde, no grupo folk Mutenrohi e 
noutros grupos tradicionais galegos. 

Nestes momentos está creando un estilo novo, fresco e único 
na música galega, fusionando dous mundos totalmente diferen-
tes: Galicia e Nova York.

A súa forma de tocar a gaita transcende o instrumento. 
Cristina consegue efectos, sons que non se poden explicar; hai 
que escoitala para crelo. Non coñezo a ninguén improvisando 
na gaita como ela o sabe facer. No escenario, a súa presenza é 
poderosa. Nunha das últimas actuacións que tiven con ela, se 
mal non lembro, no Jazz Standard de Nova York, pensei que o 
club viña abaixo pola intensidade dos aplausos. Cristina cativa-
ra o público desde os primeiros minutos do concerto. Ela ten 
esa maxia. 

E non esquezamos que realizou un doutoramento en piano, 
que toca incriblemente ben, en Nova York. Que máis se pode 
pedir! Musicalmente, ten moito que ofrecer.
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dora, un punto da inflexión; atopa novos sons e un novo modo de 
crear, é un achado tan importante que quixo facerllo chegar a outros 
moitos músicos. 

The Galician Connection transformarase en 2012 no Galician 
Connection, unha experiencia difícil de explicar, definido como xor-
nadas internacionais ao redor da música, onde a clave é a de compar-
tir, compartir música e experiencias, para o que se convida a músicos 
de distintos ámbitos tanto xeográficos coma musicais, pero sempre 
cunha importante representación galega. O resultado final é tamén 
difícil de explicar, pero o sorriso nas caras dos que participan no Ga-
lician Connection creo que son a mellor definición. 

Os galegos somos moito de pensar que o que vén de fóra é sem-
pre mellor que o que temos aquí. Penso que Cristina tratou con esta 
experiencia de convencernos do contrario, que temos moitas cousas 
que achegar ao mundo dende a nosa particularidade. Non sabemos 
de certo cando foi que Cristina se decatou disto mesmo, pero adi-
víñase unha muller tremendamente xenerosa ao querer facerllo en-
tender á súa xente.

Cristina Pato é muller, músico, docente e tantas outras cousas 
máis, pero sobre todo é unha galega cun amor infinito pola súa 
terra z

Medusa…, todas elas mulleres con moitísima coraxe, coma ela, 
Cristina Pato.

Poderiamos descubrir a súa historia facendo unha lectura de 
punta a raíz coma quen le os aneis do tronco dunha árbore, pero á 
inversa, esas puntas verdes que nos falan dunha rapaza de dezaoito 
anos con ganas de comer o mundo e que será a primeira muller en 
editar un disco como gaiteira, un feito que a vai acompañar o resto 
da súa vida, aínda que a súa vida vai dar moitas voltas, mais… 

Que supón para unha muller músico que parte da súa relevancia 
se centre no feito de ser muller e, no caso de Cristina, ser a primeira? 
Que queda da música?, que queda do esforzo por facer un disco no 
que expresar as túas inquedanzas? Pode ser que estas mesmas pre-
guntas aparecesen na cabeza desta gaiteira cando decidiu seguir dan-
do pasos cara adiante, seguir formándose e transformándose no que é 
hoxe en día, xa non só unha gaiteira, tamén unha pianista, produtora, 
docente, investigadora… unha muller en constante movemento e to-
talmente imprevisible, no bo sentido (por se existe un malo…)

Credes que hoxe Yo-Yo Ma se pregunta de se é ou non 
unha muller o músico que ten diante? O seu chello dialoga co 
son da gaita galega e, máis aínda, co son característico da gaita nas 
mans dela, unha gaita viaxeira que lle abre os ollos a un mundo novo 
a todos os que a escoitan, un instrumento que é a bandeira dun pobo 
do que Cristina é embaixadora alá por onde vai. 

Por se fose pouco, foi quen de conseguir cousas moito máis difí-
ciles, Cristina foi durante anos un “músico bipolar”, un músico entre 
dous mundos, o da gaita, a música tradicional e o atractivo de retor-
cela para facer a súa propia; e o do piano, cun repertorio inmenso, 
de séculos, con tantos estilos distintos, tantas outras músicas e tantos 
outros mundos. Como renunciar a eles? Supoño que, ao principio, 
non sería fácil facelos convivir en compartimentos separados do ce-
rebro, pero ao fin atopou o modo de xuntalos; na súa traxectoria 
discográfica vimos nacer en 2010 un novo camiño, xa non é música 
folc, é a súa música, onde xunta estes dous mundos aparentemente 
tan afastados. The Galician Connecction foi, seguro, para a súa crea-
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mento diatónico, que sempre soa forte, e interpretado por unha 
moza que tocaba a Rachmaninoff ao piano e tiña o pelo verde!? 
“Teño problemas”, pensei. E, con todo, a medida que comeza-
mos a xuntar material, a pensar o que, o como e con quen, todo 
empezou a tomar forma dun xeito natural, orgánico.

Recordo un momento en particular, que quizais sexa repre-
sentativo do que foi o noso traballo: falando da música tradi-
cional galega, das súas raíces, de súpeto, como sen querer, Cris 
púxose a cantar e tocar a pandeireta, era un alalá. A muller de voz 
doce e risa franca transformouse en segundos nunha avoa atrave-
sada por mil choros, a súa cara mudou nunha maraña de xestos e 
a súa voz saía agora desde o fondo das cavernas. Gustaríame ter 
unha foto da miña cara mentres escoitaba aquilo, porque recordo 
que me voou literalmente a cabeza. Tiña ante min unha esgaza-
dura feita música, unha ferida en carne viva; era como escoitar 
a Camarón de la Isla nunha taberna do Albaicín ás catro da 
mañá. Cando puiden reaccionar (e volver calzar a cabeza no seu 
sitio) díxenlle: “Nena, isto vai ao disco! Si ou si!” Ela dixo: “Pa-
réceche? Vale!” E así foi. E a anécdota vén a conto porque pinta 
unha característica de Cristina que creo que é inherente a todo 
grande artista: a súa capacidade de deixarse levar cara a terreos 
novos, a súa curiosidade. Ela controla e elixe, pero aos seus esca-
sos trinta anos xa ten a sabedoría do que sabe que nunca se sabe 
todo, vallan a contradición e o enredo de palabras. E daquela 
aventúrase e confía. Un raro e non moi frecuente equilibrio entre 
talento, autoconfianza e humildade, unha dialéctica esencial na 
alma de calquera artista (de calquera persoa?) que queira evolu-
cionar e ampliar os seus límites.

Migrations é un gran disco que dará moito que falar no mun-
do da música galega, comandado por unha artista que é única 
na súa clase. Terá namorados e detractores, como debe ter toda 
obra rompedora que se propoña ampliar os límites da linguaxe 
propia na busca dunha linguaxe universal. Un disco que é ini-
migo do fácil, do lugar común, e á vez profundo, honesto e feito 

Unha viaxe marabillosa
Emilio Solla

PIANISTA E COMPOSITOR. COOPRODUTOR DE MIGRATIONS

Coñecín a Cristina a través dun amigo común, ese gran-
de acordeonista galego e do mundo que é Víctor Prieto, 
con quen traballamos xuntos en moitos proxectos en 

Nova York. Cristina veu escoitarnos, gustoulle a miña música, e 
cando se decidiu a plasmar nun disco as súas experiencias musi-
cais dos últimos anos nesa cidade, chamoume para que colabora-
se con ela. O que empezou sendo unha invitación para arranxar 
un ou dous temas, rematou converténdose nun traballo realiza-
do completamente en conxunto e nunha das aventuras musicais 
máis ricas que vivín nos últimos anos. 

Na miña experiencia como produtor musical, teño que confe-
sar que non é frecuente atopar un músico do talle e eclecticismo 
de Cristina Pato. Pianista clásica de alto nivel? Virtuosa da gai-
ta galega co pelo tinguido de verde comandando unha banda 
de pop-rock? Cantante de profundos alalás que arremedan vellas 
historias de pobos perdidos na xeografía galega, capaz de tocar a 
pandeireta cunha forza e un swing que envidiarían moitos percu-
sionistas cubanos? Docente en Estados Unidos e integrante, nada 
menos, que do ensemble do mestre Yo-Yo Ma? Todas esas Cristi-
nas, e varias máis, son as que coñecín nesa viaxe marabillosa que 
foi producir Migrations, o seu último traballo discográfico. 

Cristina presentouse á nosa primeira reunión cun baúl de 
ideas contrastantes, que reunían todas as súas influencias, os ar-
tistas que ela admira, e o seu novo desafío era viaxar por vez pri-
meira por camiños do jazz, polas posibilidades que este abre para 
a improvisación, para a creación espontánea; un camiño aínda 
nunca percorrido pola gaita galega. Pero, jazz tocado cun instru-
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afondou nelas e aprendeu a proxectalas nas súas múltiples expe-
riencias. Quizais unha das que máis calaron nesta terra foi Gali-
cian Connection, un laboratorio de pensamento, diálogo cultural 
e difusión. Un encontro de culturas, unha volta á casa rodeada de 
cómplices e compañeirose e compañeiras de estrada.

Daquela Cristina de hai quince anos queda un restiño de 
pelo verde nas puntas da súa longa cabeleira morena e un ollar 
de meniña que agora se aproxima ao jazz da man de Víctor Prie-
to, un galego de Ourense que tamén vive en Nova York.

Parabéns polos anos de aprendizaxe, pola túa sorprendente 
evolución e polo disco que agora nos ofreces froito de tantas mi-
gracións e agradecida por servirche de inspiración nesa paixón 
común que temos pola mestizaxe, o diálogo cultural e o compro-
miso moral con este país fermoso e complexo no que nacemos. 
Ese é o futuro da música e da humanidade: o entendemento a 
través da linguaxe que máis une: a música, a beleza, a arte.

Un bico neste mes florido e amarelo de toxos e xestas e un 
aplauso longo e sentido.

Só nos falta volver a Ourense, da man dun alalá z

Visións de Cristina Pato
Roberto Varela Fariña

EMBAIXADOR EN URUGUAI  
EXCONSELLEIRO DE CULTURA DA XUNTA DE GALICIA

Dicir que Cristina Pato é unha das nosas mellores gaitei-
ras é unha obviedade. Quizais o que habería que dicir é 
que levou a gaita onde un pensaba que ese instrumento 

non podería chegar. 

con total convicción e paixón e, por que non dicilo, cheo de 
boa música. Oxalá teña a sorte de volver coincidir con ela para 
novos desafíos, porque o pasei en grande e porque traballar con 
artistas como Cris só pode converterte en mellor músico do que 
eras. E aos “compatriotas” galegos (o meu apelido débelles soar 
familiar, verdade? O meu avó Miguel foi un dos que emigraron 
de Romai, no concello de Portas, a Buenos Aires buscando un 
destino mellor) asegúrolles que teñen en Cristina Pato unha 
embaixadora cultural de luxo ás portas dunha carreira brillante 
que divulgará o mellor do voso pobo e as súas xentes.

Saúde, compañeira! z 

Paixón pola mestizaxe
Uxía

CANTANTE

Coñecín a Cristina tocando con frenesí cando era ben no-
viña, cunha imaxe moi inusual nunha gaiteira. Aquela 
nena de pelo verde expresábase a través da súa gaita e 

grazas a ela acadou visibilidade e moitos concertos. Sobreviviu ai-
rosa a esa imaxe frívola e soubo madurar e mostrar moitas caras, 
madurou musical e persoalmente e fíxoo desde unha cidade que a 
acolleu e na que puido coñecer a Yo-Yo Ma e o Silk Road Ensem-
ble, do que agora forma parte e que lle abriu moitas portas.

Ela representa moi ben a unión de dous mundos, o da música 
clásica e a música popular. Gaiteira, pianista, profesora. As tres 
facetas compleméntanse e enriquecen a personalidade de Cristina. 
Varias vidas, varios camiños que a fixeron medrar como artista e 
que a levaron a redescubrir as súas raíces galegas. Coa emigración 
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Liszt coma se nacese con ela sabida. Poucas persoas son posuido-
ras do virtuosismo para atreverse e a sinxeleza para facelo. Poucas 
persoas viven a música de xeito tan apaixonado.

Seguro que Cristina merece este prestixioso premio e moi-
tos premios máis. Débello a música. Debémosllo todos os 
galegos z �

Embaixadora da cultura galega
Ana José Varela González 

DIRECTORA XERAL DE INVERSIÓNS DA FUNDACIÓN BARRIÉ DE LA MAZA

Cando alguén recibe un premio, os que rodean o premiado 
tamén participan da mestura de sentimentos que pren-
den no seu ánimo: ledicia, gozo, satisfacción… Se se 

trata da familia ou doutras persoas que dalgún xeito axudaron 
na súa traxectoria vital a quen recibe o agasallo, a ledicia é moi-
to maior ao sentírense lexitimamente partícipes da súa honra. 
Este é o sentimento que experimentamos na Fundación Barrié 
e na Asociación de Bolseiros ao termos noticias de que Cristina 
Pato recibe o Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo no 
ano 2013. Cristina recibiu unha bolsa de estudos da Fundación 
Barrié no ano 2004 para facer un doutoramento en piano acom-
pañante na Mason Gross School of the Arts da Universidade de 
Rutgers, en Estados Unidos, e nese mesmo intre pasou a formar 
parte da familia da Fundación Barrié converténdose nun dos 
seus membros máis activos. 

O premio Trasalba concédese a personalidades que contri-
buíron de forma salientable á defensa e espallamento da lingua 
e a cultura galega. Cristina, como moitos dos bolseiros da Fun-

Ocórreseme que chegou alí onde Jimi Hendrix levara a súa 
guitarra eléctrica. Pode parecer unha comparación estraña ou 
atrevida, pero a gaita de Cristina recórdame a guitarra de Hen-
drix, escalando e descendendo montañas sonoras ata arder coma 
un volcán. Paixón, calor e sensualidade. Unha sonoridade visio-
naria, unha sensualidade sen límites. Todo isto evócame a gaita 
de Cristina. 

Recordo que a primeira vez que a escoitei en directo foi no 
Time Warner Center de Nova York, tocando unha peza de Os-
valdo Golijov escrita especificamente para ela. Lugar aparente-
mente estraño para escoitar unha gaita, tan lonxe das romarías 
de San Bieto de Cobas, onde nas miñas lembranzas o seu son se 
mestura co dos foguetes e o aroma das rosquillas.

Recordo non só que o público contivo a respiración ao escoi-
tar ese son. Tamén os músicos acompañaban atónitos eses incri-
bles “glissandi” que semellaban non ter fin. 

Era coma se esas notas levasen dentro a furia do Atlántico 
contra as rochas da Costa da Morte e a suavidade das brisas 
da Ribeira Sacra, e todo iso se enroscase cos ventos xélidos que 
azoutan as avenidas de Nova York. 

E eu, daquela, non podía senón pensar: “Supoño que en Ga-
licia saben que isto está ocorrendo aquí, non?”

E tamén supoñía que saberían que Cristina actuaba regu-
larmente no Lincoln Center, e acompañaba a Yo-Yo Ma, e a 
Chick Corea recreando o lendario “Sketches of Spain” de Miles 
Davis…

E a Sinfónica de Chicago, a Filharmónica de Nova York e 
as crónicas do New York Times, e as ovacións logo de cada unha 
das súas memorables actuacións. E o concerto na Asemblea Xe-
ral de Nacións Unidas coa Silk Road Ensemble, e algún tempo 
despois ante Barack e Michelle Obama. E, ademais, por se todo 
isto fose pouco, é unha extraordinaria pianista.

Poucas persoas teñen o talento para tocar a gaita como Jimi 
Hendrix e ademais tocar a “Sonata para piano en si menor” de 
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curiosidade por falar finalmente con ela. Lembraba ben a pri-
meira vez que escoitara o seu nome, varios anos antes, e lem-
brábaa ben, porque fun eu quen, devagar por Santiago nunha 
das miñas viaxes, sentín unha melodía moi curiosa para gaita 
que soaba nunha tenda de artesanía. Pasei paseniño por diante 
para escoitar mellor, e fiquei moi intrigado. Soaba a gaita galega, 
pero nin era tradicional nin era parecido a nada que eu escoita-
ra antes no eido da música galega. Entón fixen algo moi pouco 
característico en min: entrei na tenda e preguntei se sabían que 
era aquilo que soaba no CD. E resultou ser Tolemia, dunha tal 
Pato. Quedei co nome. E non volvín saber máis até que a vin na 
lista de novos bolseiros da Fundación. Agora que ao cabo nos 
viamos en persoa, eu tiña milleiros de preguntas: que facía, que 
quería facer, que inquedanzas e ambicións a traían á Gran Mazá. 
Naqueles anos, ademais do meu traballo coa música, estaba moi 
activo desenvolvendo aspectos que nunca antes tivera ocasión de 
explorar: colaboracións co Department of Public Information 
da ONU, proxectos internacionais involucrando gobernos de di-
ferentes países. Sempre estaba matinando sete cousas a un tem-
po con resultados variábeis. Con Cristina foi empezar a falar e 
conectar deseguido. Non só tiña unha sólida formación clásica 
—estaba en Nova York facendo o doutoramento en Collaborative 
Piano, na Rutgers University—, tiña tamén unha inesgotábel in-
quedanza artística, un pulo imparábel por experimentar, abarcar, 
amalgamar e reinventar a música, os lindeiros das formas artísti-
cas e, ao cabo, reinventarse a si mesma. Non falo de reinventarse 
unha volta e xa, coma quen foxe dun pasado escuro, senón dunha 
constante reinvención como ocorrencia cotiá e xeito de vida, un 
estado perpetuo de crise.

Dende aquela non deixamos nunca de colaborar estreitamen-
te ao longo dos anos. Pouco despois daquel xantar empecei as 
conversas co Guernica Project Inc. para escribir unha obra para o 
setenta aniversario da Guerra Civil española. A obra resultante, 
un trío con piano de cincuenta minutos, é sempre un desafío para 

dación Barrié, é unha magnífica embaixadora da cultura gale-
ga. Unha artista que contribúe tanto ao espallamento activo da 
música a través de concertos como á investigación coa análise 
profunda e rigorosa dun doutoramento; que combina a máis au-
tóctona tradición da gaita con propostas innovadoras e rompe-
doras que a levan a mesturala con músicas de países afastados 
xeograficamente. Grazas a Cristina Pato a música da nosa gaita 
escóitase en Angola, China, India, Emiratos Árabes ou na Casa 
Branca ante o mesmo presidente dos Estados Unidos.

Coidamos que con este premio recoñécese tanto o labor dos 
premiados como o do propio Otero Pedrayo, e pon de manifesto a 
conexión entre ambos os dous. Os dous son expoñentes desa cul-
tura galega que a Fundación Barrié vén apoiando desde o seu na-
cemento no ano 1966. Tanto Otero Pedrayo como Cristina Pato, 
a través das axudas concedidas, forman parte da Fundación Barrié. 
Por iso os nosos máis sentidos parabéns a Cristina e á Fundación 
Otero Pedrayo por este Premio Trasalba no que se conxugan os 
valores de tradición e modernidade da vella Auria z

Crise
Octavio Vázquez

COMPOSITOR

Coñecín a Cristina Pato no ano 2004 nun diner do Up-
per West Side de Nova York, moi preto da miña casa. 
Daquela intercambiaramos soamente un par de e-mails 

de resultas de obter ela unha bolsa de estudos da Fundación Ba-
rrié, da que tamén eu fora bolseiro. Quedamos alí para xantar 
Cristina, o seu marido Xan e mais eu. Eu tiña daquela moita 
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Cristina non pode evitar deixar unha pegada indelébel na 
historia da nosa música. Levou a gaita galega onde nunca antes 
ninguén a escoitou: como solista coa Chicago Symphony, co Silk 
Road Ensemble de Yo-Yo Ma, de xira polo Oriente Medio, Asia, 
África… E se a coñezo un pouco, isto non é máis que o princi-
pio. Como dixen antes, o seu modus vivendi é un estado perpetuo 
de crise. E as crises son grandes oportunidades de evolución e 
crecemento persoal. E os seus resultados poden ser tan fantásti-
cos como imprevisíbeis z

Cristina é o mundo!
Josep Vicent

DIRECTOR DA ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS 
E DE THE WORLD ORCHESTRA

Coñecín a Cristina Pato por casualidade en abril do ano 
2011. Non houbo premeditación nin aleivosía, como 
non a hai nestas palabras. 

Ocorreu durante unha viaxe a Nova York para dirixir o New 
York’s Perspectives Ensemble no Proshansky Auditorium da ci-
dade. 

Visitando un concerto de cámara durante aqueles días, ines-
peradamente para min, vin entrar na escena unha muller cunha 
forza escénica inigualable, cun son puro e visceral, auténtico, dig-
no dunha grande. Aínda non sabía quen era, e nota a nota fun 
quedando totalmente absorbido pola maxia do seu xeito de soar, 
do seu xeito de sentir e expresar a forza máis física da música. 
Pensei: “Seguro que é galega, ou quizais non, ten un punto de mo-
dernidade que me descoloca”. 

os intérpretes, non só polas grandes dimensións e a dificultade 
técnica, senón tamén pola profundidade interpretativa e a ampla 
visión que demanda. Estreada no Carnegie Hall en outubro de 
2006, Cristina foi a primeira pianista en interpretala en Euro-
pa occidental, xunto co violinista Evgeny Moryatov e o cellista 
Carlos García Amigo, nun memorábel concerto no Teatro Prin-
cipal de Santiago de Compostela o 7 de xullo de 2007, dentro 
do festival internacional Via Stellae. Cristina estivo espectacular. 
Era a nosa primeira colaboración; a segunda non tardaría nada 
en chegar, como aconteceu poucas semanas máis tarde. Celebrá-
base naquel outono de 2007 o corenta aniversario da Fundación 
Barrié, e organizouse un ciclo de concertos de bolseiros e anti-
gos bolseiros da Fundación. Como colofón do ciclo, a Orquestra 
Sinfónica de Galicia ía estrear o meu novo concerto para pia-
no, composto para a ocasión nun tempo extremadamente curto 
(catro semanas), estudado por Cristina nun tempo aínda máis 
sorprendente (afortunadamente, vivindo os dous en Manhattan, 
podíalle ir pasando a partitura segundo a terminaba) e estreado 
o día 16 de novembro na Coruña baixo a dirección de Pérez Sie-
rra. A pesar do pouco tempo —hai que pensar que Cristina tiña 
moitas máis cousas que facer que estudar a peza— o concerto 
foi un éxito tremendo, e mesmo a prensa máis esixente lle dedi-
cou cualificativos como “visceralidade, temperamento volcánico 
e profunda expresividade”.

O seu constante interese en traspasar limiares estilísticos 
levounos no ano 2010 a outro proxecto particularmente bonito 
e diferente para min: Soas. Xunto coa cantante e cellista Rosa 
Cedrón, Cristina gravou un disco de música galega, moita 
dela do século XIX, acompañadas as dúas pola Orquestra Sin-
fónica de Bratislava, para o que eu escribín os arranxos e or-
questracións. O álbum, titulado Muller, foi pioneiro no que á 
música galega se refire, e recibiu unha nominación aos Premios 
da Música da Academia das Artes e das Ciencias da Música 
no ano 2011.
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igual que a miña tía María fixera moitos anos antes, cando, tras 
doutorarse na Universidade de Yale, chegou a España e lle di-
xeron que aquí ao máximo que podía aspirar era a dar clase nun 
instituto. María Wonenburger volveu a Estados Unidos e triun-
fou como unha das máis reputadas expertas en Álxebra a nivel 
mundial, e aquí concedéronlle un Honoris Causa tardío con oi-
tenta anos. Se Cristina non quere pasar polo mesmo, o mellor 
que pode facer é quedar na capital do mundo, onde poderá des-
envolver todas as súas capacidades sen temor aos prexuízos, pero, 
sobre todo, sen ningún límite máis aló dos que lle impoñan a súa 
propia intelixencia e talento. 

Lembro que, cando a coñecín, Cristina díxome que o que 
máis a apaixonaba era acompañar a cantantes co piano. A gran 
gaiteira víase a si mesma máis como un Gerald Moore. E en-
tón inviteina ao Festival de Ópera da Coruña para ofrecer un 
concerto en compañía de dous magníficos cantantes novos que 
triunfan en todo o mundo. Ela incluíu ademais algo de Listz, 
e o resultado artístico foi máis que plenamente satisfactorio. 
Un recital memorable, que acabou co público posto en pé. Con 
todo, o seu traballo non foi moi ben comprendido nin valorado. 
Que facía unha gaiteira tocando a Listz e acompañando a dous 
cantantes en dúos de Donizetti ou Bizet? A súa vocación e a 
súa ilusión bateron coa pobreza de espírito que nos caracteriza. 
Xa o dicía Cela, que case sempre acertaba: “España é unha país 
tan pobre que nin sequera dá para que se poidan ter dúas ideas 
distintas sobre unha mesma persoa”. E Galicia máis. Recordo 
que cando Cristina me falou por vez primeira das súas variadas 
inquietudes: do seu amor polo piano, o canto, a composición e 
mesmo a posibilidade de dirixir, pensei en Leonard Bernstein. 
Lenny traballou en Broadway, compuxo bandas sonoras (On the 
Waterfront, nada menos), concibiu sinfonías e tamén unha misa, 
achegou a música clásica a centos de miles de nenos e nenas a 
través da televisión, tocou a Gershwin ao piano, colaborou con 
Maria Callas na Scala e aínda tivo tempo de converterse nun 

Cristina Pato. Presentáronma despois daquela interpretación 
máxica. Empezamos a falar…

Coincidimos máis veces con posterioridade, e cada vez a 
miña fascinación por ela ía crecendo. Cristina ten un xeito de 
entregarse, de soñar e empatizar co mundo que a rodea que fai 
que o queiras compartir con ela. Sentinme invadido polo forte 
desexo de traballar xuntos, había tempo que nada me inspiraba 
con esa forza. Tras falar horas e horas e decatármonos de que o 
sentimento era mutuo, faleille de InsoundFestival, de The World 
Orchestra; ela faloume do Galician Conection, do Silk Road 
Ensemble.

Dou grazas á vida por permitirme coñecer a unha músico con 
maiúsculas coma ela! Desde aqueles días compartimos escena-
rios en España e na India, que foron experiencias inesquecibles! 
Espero que a vida me dea moitas máis ocasións.

Cristina é unha músico dunha pureza excepcional, e a través 
do seu son as diferenzas de estatus, de culturas, de ideoloxías, de 
estéticas... súmanse nunha soa... Cristina é o mundo.

Grazas Cristina! z

Cristina na distancia
César Wonenburger

CRÍTICO MUSICAL E DIRECTOR DO FESTIVAL DE ÓPERA DA CORUÑA

Coñecín a Cristina en Nova York, e creo que lle dixen 
nese momento que non volvese nunca por aquí. En 
realidade, o que quería transmitirlle era a necesidade 

de que para o seu desenvolvemento profesional era absolu-
tamente vital que fixase a súa residencia en Estados Unidos, 
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Sempre me causou unha enorme impresión o teu entusiasmo 
polas cousas e a túa organizada curiosidade. O teu interese pola 
neurociencia, o teu novo álbum Migrations e o teu festival Ga-
lician Connection, reflicten esa arela ilimitada de aprender, de 
actuar, de atopar respostas que suscitan novas preguntas.

Se cadra é esa a esencia da túa creatividade, esa incesante 
procura que persegue o inalcanzable, e nese proceso, encontras o 
teu verdadeiro lugar.

Es unha marabillosa, orixinal e verdadeira artista e amiga. 
Parabéns para ti por esta grande honra.

Con todo o meu cariño e admiración, 
Yo-Yo z

dos directores predilectos da Filharmónica de Viena. Porque el 
era o perfecto americano. E, alí, en lugar de preguntarse que 
demo fai un compositor serio buscando o sorriso cómplice dun 
rapaz na televisión para explicarlle que é unha fuga, estimúlase 
desde cedo o desenvolvemento de todas as capacidades da per-
soa, sen poñer atrancos nin cancelas ao campo. Por iso, Cristina, 
fica onde estás, e vén só de cando en vez para que saibamos de 
ti, en primeira persoa, das túas inquietudes, dos teus logros. 
O verdadeiro recoñecemento, pero, sobre todo, a posibilidade de 
facer todo o que te propoñas sen ter que someterte aos xuízos 
miopes que impón a covardía intelectual, só o atoparás alí. Con-
tigo na distancia estamos os que te apreciamos e valoramos polo 
teu talento e a túa coraxe z

Carta a Cristina Pato
Yo-Yo Ma

VIOLONCHELISTA E COMPOSITOR 
DIRECTOR ARTÍSTICO DE THE SILK ROAD ENSEMBLE

Querida Cristina:
Creo que o Premio Trasalba que che concede a Fun-

dación Otero Pedrayo é unha resposta a esa pregunta 
que che teño escoitado en ocasións: “¿Onde está o meu lugar?”

O premio semella ser un recoñecemento externo ao que ti re-
presentas, a túa identidade, o teu traballo, a túa vida. O que este 
premio recoñece é que ti convertes o particular en universal, e vi-
ceversa. E ese proceso dinámico forma parte de ti, da túa enerxía, 
da túa creatividade, semella alimentar a túa determinación para 
vivir, para aprender.



CRONOBIOGRAFÍA





1980
Nace na cidade de Ourense, sendo a cuarta filla de Dositeo 

Pato Carballo e Maruxa Lorenzo Selas, tendo tres irmás: 
Teresa, Yolanda e Raquel.

1984
Ingresa na Escola de Gaitas da Deputación de Ourense.

1986
Ingresa no Conservatorio Profesional de Música de Ourense, 

onde estuda violín e acordeón. 

1991-1996
Participa en múltiples gravacións da Real Banda de Gaitas  

da Deputación de Ourense, da que chega a ser solista. Con 
ela realizou xiras por Europa e Latinoamérica. Colabora 
con Solistas de Galicia e na realización dun en vídeo para a 
aprendizaxe da gaita. 

1994
Entra a formar parte da Coral de Ruada de Ourense.

1997
Grava co grupo Mutenrohi o disco Has Bailar! (Zouma Re-

cords). 

1998
Grava co grupo Mutenrohi o disco Mutenrohi, nominado  

aos Premios da Música da SGAE (Arcade).

1998
Cursa noveno curso de piano no Conservatorio da Coruña. 

Trasládase a Barcelona.

1998
Inicia o décimo e último ano da carreira de piano no conserva-

torio do Liceu e na escola Juan Pedro Carrero, en Barcelo-
na. Estuda piano con Carmen Martínez e Luiz de Moura 
Castro. Grava o primeiro disco en solitario, Tolemia, pro-
ducido por Juan Carlos Fasero para Fonomusic, que sairá 
ao ano seguinte.

1999
Obtén o título superior de piano no Conservatorio Superior 

de Música do Liceu de Barcelona. Éxito do lanzamento 
de Tolemia, por parte da crítica, público e programadores.

Comeza unha xira por todo o país e colabora con medios 
nacionais e internacionais. A finais deste ano é invitada  
a participar como pianista no anuncio de Freixenet.

2000
Viaxa aos Estados Unidos para ampliar estudos de piano co 

mestre Luiz de Moura Castro en Hartford, Connecticut, 
mais ten que regresar a España para cumprir con obrigas 
contratuais e profesionais relacionadas co éxito de Tolemia.

2001
Segundo disco como solista, Xilento, nominado aos Premios 

da Música da SGAE. Producido por J. C. Fasero e Jesús 
Yanes. (Fonomusic-Warner East-West).

Obtén o título superior de Solfexo, Teoría da Música, Trans-
porte, Repentización e Acompañamento no Conservatorio 
Superior de Música do Liceu de Barcelona.

Obtén o título superior de Música de Cámara no Conservato-
rio Superior de Música do Liceu de Barcelona.

100
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2002
Contrae matrimonio en Armariz, Nogueira de Ramuín,  

con Xan Padrón, baixista do grupo Mutenrohi e da súa ban-
da naquel momento.

Remata o máster en Artes Dixitais, coa especialidade en 
música electroacústica na Universidade Pompeu Fabra  
de Barcelona.

Proxecto Ansiedad, videocreación electroacústica conceptual. 
Proxecto exposto dentro da Mostra de Arte Internacional: 
BAC. Barcelona Arte Contemporáneo.

2003
Marcha aos Estados Unidos para continuar os estudos  

de piano, mais decide volver a España tras a súpeta morte 
do seu pai, Dositeo Pato. 

2004-2005
Continúan as xiras e proxectos internacionais. Colaboracións 

con artistas de todas as linguaxes musicais: clásica, heavy 
metal, folk, pop… Inicia clases de interpretación teatral  
en Madrid.

2005
Recibe unha bolsa de estudos da Fundación Barrié  

de la Maza para cursar doutoramento en EUA.

2005-2008
Múdase a Nova York. Cursa os estudos de doutoramento na 

Mason Gross School of the Arts da Rutgers University. 

2006
Produce e publica o disco From Rusia to Brazil. Spanish and 

Latin American Songs for Voice and Piano, coa mezzosopra-
no canadense Patrice Jegou.

Comeza a súa colaboración co compositor Osvaldo Golijov  
e o Silk Road Ensemble de Yo-Yo Ma. Primeiro concerto 
no Carnegie Hall de Nova York, estreando From Air to Air.

Coproduce e publica o disco e DVD en directo, Misturados, co 
seu antigo grupo Mutenrohi (Zouma Records).

2007
Participa na estrea mundial de Rose of The Winds, coa Chicago 

Symphony Orchestra. Obra composta por Osvaldo Golijov.
Compón, xunto coa súa irmá Raquel, e produce a banda sonora 

da película El hombre de arena (SONY Pictures Spain).
Participa na estrea absoluta do Concerto para piano e orquestra, 

de Octavio Vázquez, coa Orquestra Sinfónica de Galicia. 
Coordina o ciclo de música de cámara dos bolseiros da 
Fundación Barrié con motivo do 40 aniversario da Fun-
dación. 

2008
Recibe o título de Doctor of Musical Arts pola Rutgers Uni-

versity. Premio extraordinario á excelencia como investiga-
dora e intérprete.

Participa como artista invitada no disco Yo-Yo Ma and 
Friends: Songs of Joy and Peace (SONY BMG Mas-
terworks). Neste disco arranxou unha muiñeira  
que toca co chelista Yo-Yo Ma. O disco recibiu o premio 
Grammy en 2009.

Comeza a traballar no departamento de música da New Jersey 
City University.

2009
Participa na gravación do disco Off the Map coa Silk Road 

Ensemble. O disco recibiu unha nominación aos premios 
Grammy 2010.
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2010-2013
Múltiples xiras por China, India, Corea, Angola, Estados Uni-

dos e Europa.

2012
Crea e dirixe a primeira edición do festival Galician Connec-

tion, na Cidade da Cultura de Galicia, unindo artistas de di-
ferentes linguaxes e culturas. Paquito D’Rivera é o invitado 
especial.

Colabora como panelista da WWW Conference do creador  
das TED: Richard Saul Wurman. 

Comeza a súa colaboración con The Turnaround Arts Iniciative 
do Presidential Committee for the Arts and Humanities. 

2012-2013
Colabora como profesora do Summer Institute do Silk Road 

Project “Arts and Passion Driven Education” na Harvard 
University.

2013
Colabora como panelista no Cultural Entrepreneurs-

hip Challenge do decano da Harvard Business School  
da Harvard University. 

Comeza a traballar na Rutgers University.
Xira por China con Wu Tong and Friends.
Coproduce e publica o disco Migrations. Primeiro disco de gaita 

publicado cunha discográfica de jazz estadounidense (Sun-
nyside Records). Éxito de crítica en The New York Times, The 
Wall Street Journal, Downbeat Magazine e NPR.

Dirixe a segunda edición do festival Galician Connection, pro-
ducido por Nordesía.

Recibe o Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo.

Participa como pianista no Festival de Ópera da Coruña xunto 
co tenor Celso Albelo e o barítono Borja Quiza.

2010
Primeira xira pola India con Sandeep Das. Comeza unha an-

daina co Hum Ensemble da India, que a levará a xirar  
por este país anualmente.

Grava con Rosa Cedrón o disco Soas, que foi nominado aos Pre-
mios da Música da SGAE.

Produce e publica The Galician Connection (Zouma Records), 
gravado entre Nova York e Galicia.

Continúa a súa actividade como membro do Silk Road En-
semble de Yo-Yo Ma como gaiteira, pianista, compositora e 
arranxista.

2011
Participa como artista invitada no disco de jazz Miles Español: 

New Sketches from Spain, gravado con motivo do 50 aniversa-
rio da publicación do disco orixinal de Miles Davis. Produ-
cido por Bob Belden.

Comeza a súa colaboración con Arturo O’Farril e a Afro Latin 
Jazz Orchestra.

Instalada en Nova York, é nomeada para o Consello de Lide-
rado do Silk Road Ensemble, participando activamente na 
programación das súas residencias en institucións como 
Harvard University, Princeton, University of Wisconsin  
e Chicago Civic Orchestra.

Comeza a súa colaboración anual co Vail International Dance 
Festival de Damian Woetzel.

Como membro do Silk Road Ensemble colabora nos Kennedy 
Center Honors Awards Gala. Honrando a Yo-Yo Ma. Con 
James Taylor e John Williams. O acto é presidido polo pre-
sidente Obama.
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Este libro,
Cristina Pato. Galicia no fol,

rematouse de imprentar
o 30 de xuño de 2013,

día da Festa Literaria de Trasalba.




