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Gabriel Rodríguez dirixe a 
Banda de Música Municipal de 
Baiona desde a súa formación 
no ano 1995 e tamén exerce 
como profesor da Escola de 
Música do municipio.
Nacido na parroquia de 
Mougás, en Santa María de 
Oia, no ano 1965, o espírito 
musical de Rodríguez xurdiría 
ós 8 anos, momento no que 
inicia a súa formación na ban-
da Unión Musical de Mougás. 
Posteriormente, o músico 
comeza os seus estudos mu-
sicais no Conservatorio Supe-
rior de Vigo. Rematada a súa 
formación e os seus estudos 
de Bacharelato, Rodríguez 
oposita a Bandas Militares e 
pasa a formar parte da banda 
de música do Rexemento de 
Murcia número 42, destacado 
en Vigo, como percusionista.
Dous anos máis tarde foi tras-
ladado á banda de música do 
Goberno Militar da Coruña, 
pero ós 21 anos causa baixa 
no exército e toma posesión 
como director titular da Ban-
da Municipal da Golada, onde 
estará á fronte da mesma 
durante catro anos. 
Ó cabo destes anos, en 1991, 
as autoridades do concello 
de Santa María de Oia e do 
concello de Baiona inician 
xestións para contar cos seus 
servizos e facerse cargo de 
respectivos retos musicais. 
Por un lado a dirección da 
banda de Mougás e por outro 
lado encargarse do funcio-
namento, como profesor, da 
futura Escola de Música Mu-
nicipal.  Ante a boa marcha de 
dita escola, decide presentar 
un anteproxecto ó concello 
baionés da futura Banda de 
Música Municipal. 
Termina fundando dita banda 
e recibe de mans das autori-
dades presentes no acto xa 
referido o símbolo da Carabe-
la La Pinta en recoñecemen-
to ó seu meritorio labor. Con 
ditas agrupacións actuou en 
múltiples ocasións na TVG 
e na TVE, gravou dous CDs 
coa banda Unión Musical de 
Mougás, nos que figuran va-
rios dos seus arranxos para 
banda.
Entre os seus méritos destaca 
a súa función como membro 
fundador do quinteto Ictus 
Metais e a súa colaboración 
co grupo folclórico Milladoiro. 
Ademais tamén orquestrou 
unha das composicións da pe-
lícula ‘O lapis do carpinteiro’, 
incluída na banda sonora da 
mesma e interpretada polos 
músicos da Banda Municipal 
de Baiona.
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ces Xosé María Aznar-, a banda 
foi a encargada da recepción das 
autoridades, momento que foi fil-
mado en directo pola Televisión de 
Galicia.
Tras este importante acto, a banda 
recibía a visita dos membros da 
banda de Música Harminie Muni-
cipal de Pornic de Francia, que os 
compoñentes da agrupación baio-
nesa acolleron nos seus fogares.
Na actualidade, esta banda conta 
cunha infraestructura moi axeita-
da para desenvolver a súa activi-
dade, a Casa da Cultura ‘Torrente 
Ballester’, ademais dun palco de 
música para as súas actuacións ó 
aire libre. Composta por 53 músi-
cos, a Banda de Música Municipal 
de Baiona logrou, co tempo, con-
vertirse nunha das agrupacións 
máis importantes da provincia de 
Pontevedra, estatus polo que todos 
os membros da formación traba-
llan duro día tras día.n

actos fixos da banda de música municipal de baiona durante o ano

Cada ano, a banda baionesa par-
ticipa nunha serie de activida-
des fixas entre as que destacan o 
acompañamento da Cabalgata de 
Reis, os actos conmemorativos do 
1 de marzo, coa celebración da fes-
ta da Arribada, o acompañamento 

das procesións da Virxe Dolorosa, 
Corpus Christi e Sagrado Corazón 
durante a Semana Santa e o con-
certo de fin de ano.
Ademais, a formación protagoniza 
cada verán un ciclo de concertos 
na Praza do Concello de Baiona. 

Damián.
Adicionalmente a estas actuacións 
fixas, a banda participa en actos 
protocolarios como recepcións de 
persoeiros importantes, home-
naxes, comitivas ou inauguración 
de monumentos.

A Banda de Música Municipal de 
Baiona participa tamén nos ac-
tos na honra de Santa Cecilia e 
nas festas da terceira idade, a da 
Rosca, a da Anunciada, a da Vir-
xe do carme, a da Hispanidade e 
na romaría de San Cosme e San 

n A Banda de Música Municipal 
de Baiona pode presumir de ter 
participado en certames de reco-
ñecido prestixio e importancia. 
Entre eles, destaca a súa presenza 
nun coñecido e habitual local de 
bandas de música que cada ano se 
celebra en Francia, o ‘Rencontre 
d´Harmonies, no que compiteu con 
agrupacións de Suecia e Suíza.
A agrupación baionesa participou 
tamén no Congreso de Confrarías 
Relixiosas de España, celebrado en 
Vigo no ano 2002, xunto coa Ban-
da Escola Naval de Marín, e actuou 
durante a inauguración das novas 
instalacións do Colexio Público In-
tegrado de Covaterreña.

O 31 de outubro do ano 2003, a 
formación actúa como invitada 
de honra na Expo de Galicia, un 
concerto de gran relevancia para a 
traxectoria da banda baionesa.
Todos estes éxitos propiciaron que, 
en 2004, os músicos recibisen unha 
nova indumentaria consistente nun 
traxe de gala de cor negra con gra-
vata de tonalidade crema. Con este 
novo uniforme a banda continuou 
as súas actuacións, entre elas o 
concerto ofrecido durante os actos 
de inauguración da renovación da 
lonxa de Baiona. 
En abril de 2004, a agrupación 
baionesa actúa coa Banda Muni-
cipal de Palencia cubrindo os ac-

Importantes actuacións
tos procesionais da Semana Santa 
palentina.
No currículo da banda tamén des-
taca a súa actuación no Centro So-
cial Caixanova de Vigo con motivo 
da estrea da película ‘O lapis do 
carpinteir’, no que a agrupación 
forma parte do reparto e apare-
cendo nos créditos do filme. En 
colaboración co Instituto de Es-
tudos Miñoranos (IEM), a banda 
actúa no acto de presentación   do 
número 4 da Revista de Estudos 
Miñoramos (REM). 
Ademais, a formación edita un CD 
coa banda sonora de 'O lapis do 
carpinteiro' na que colabora coa 
Filharmónica de Praga. n
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A Banda de Música Municipal de Baiona 
destaca por unha traxectoria que, en 
tan só quince anos, foi en aumento. 
Así, a Banda tivo a oportunidade de 
participar en importantes certames 
como os celebrados en Ourense 
(fotografía superior), y Pornic, Francia. 
Tanto el director como los músicos 
apoyan las celebraciones de su 
municipio, participando cada año en 
fiestas como la Arribada. 


