




1M 

EDITORIAL 

Como cada ano, a Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos 
convoca ós grupos de toda Galicia para celebrar a festa da gaita, a 
danza, e a pandeireta. Celebramos aquilo que somos e o esforzo que 
todos poñemos por rescatar a nosa memoria como país, o legado das 
pasadas xeneracións que se trouva nas nosas manifestacións 
tradicionais, representadas con esmero por rapaces e rapazas de todo 
o país. 

o Décimoterceiro Concurso de Gaitas e Música Tradicional 
Cantigas e Agarimos, espera este ano convocar a un número aínda 
maior de agrupacións de tóda-Ias provincias de Galicia, así como 
recoñecer o seu traballo perante os nosos públicos e máis alá das nosas 
fronteiras. 

Xustamente da necesidade de espallá-Io noso traballo e 
doutras institucións e persoas xurde ALGALIA. A revista nace das 
entranas mesmas da agrupación, e convocou a participación esmerada 
e consecuente de algún s dos seus membros quenes actuaron con 
verdadeira vocación colectiva para acadar este soño. 

ALGALIA quere relacionar a tódolos que dun o doutro xeito 
temos un compromiso cá cultura tradicional de Galicia. A revista chega 
con gañas de quedarse e Cantigas e Agarimos atopa neste médio, un 
xeito máis de expoñer o seu compromiso con Galicia. 

ALGALIA, unha vez presentada na súa primeira edición, 
proxectará con sentido de modernidade a vixencia das nosas raíces. 

A XUNTA DIRECTIVA 
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"HAI UNHA ECLOSIÓN DE MÚSICOS 
QUE É MOl DIFICIL QUE CALEN" 

o director de Edicións do Cumio, conta o 
espacio que pouco a pouco vai tomando a 
música tradicional galega, e apunta cara unha 
nova fornada que se xesta en silencio. 

~------------------------------------
Edicions dO Cumio é un se lo discográfico con vida propia dende hai paucas meses. 

Representa un triunfo para a música galega, a evidencia de que se dan pasos firmes cara a ¡dade 
adulta e auxe de toda unha canteira de músicos tradicionais e propostas novas. 
Cándido Meixide, director de E. C. lo advirte: "0 fenómeno está por estalar", O selo xordeo no 
ano 94 como unha division da editorial, e no 99 casi toma máis forza e che~a a independizarse 
do tema editorial. Hai neste momento máis presupos.to e máis impulso. 
-A eclosión dos grupos e a madurez do estudio, xorde un pauco da lectura que foron facendo os 
nenas de grupos como MilJadoiro, que (oi unha especie de mito a imitar. Ou Lua nese 
momento. Os grupos que xurdiron despois deses grupos ou á vez tiñan unhas limitacións 
musicais grandes, pero os fillos de toda esta xente comezaron a tocar gaita con coñecemento 
musical; a ter a percursión como un elemento musical, un apoio básico máis interesante, son 
rapaces que saben o queteñen na mano 
Nacida para continuar na música a tarefa de normalización lingüística, abarca baixo este criterio 
música feita en Galicia no pop, rock, bandas corais, cantautores, música tradicional e fole. 
-tCal é a situación da música tradicional, que novidades hai no mercado gallego e fóra de Galicia? 
-No mercado galego é difícil e complexo. Hai que partir xa de que os puntos de venda no creen 
moito no tema. Pero a partir de dous anos para acá, pouco a pouco os puntos de venda están 
abrindo seccions dedicadas á música galega, o que permite ir facendo catálogo. A súa vez ísto 
demostra que hai máis público interesado na música galega tradicional e fole. Nembargantes, o 
listón é moi baixiño, todo isto é pouco máis que testimuñal. 
-tE complexa a súa distribución? 
-Os puntos de venda están máis preocupados polo tema do "hit parade" e do "pOp"; non len 
acerca da música galega, non escoitan programas; tampoco hai moitos. E un ha especie de 
círculo vicioso, non hai promoción, porque non hai plataforma de divulgación, e non hai 
divulgación porque non hai promoción. 
Advirte que se trata dunha sociedade anónima a da música tradicional, e "os únicos apoios 
oficiais, son esas axudas especiais que chamamos subvención". 

"Os puntos de venda están 
maís preocupados polo 
tema do "hit parade" e do 
"pOp", di Cándido Meixide. 
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ACCESO DOS 
NOVOS GRUPOS 

Grabar é preservar para o 
futuro, e a quen realiza o nobre labor de 

tratar de preservar as memorias do 
pasado, inevitablemente lIe pasa pola 

mente a idea de editar a súa producción 
musical. 

-Un grupo que se aehega a Edicións do 

Cumio para editar un traballo, ¿que ten 
quefacer? 

-Primeiro chamar á porta, segundo se 
pretende entrar en catálogo hai uns 
mínimos de calidade por suposto, 
Sabemos que non hai grandes ofertas por 
agora, pero as grandes ofertas n OI1 

chaman á porta, marchan f6 ra. Ent6n. 
ternos que adaptarnos 30 que hai, grupos 

medios, posiblemente con mol ta visión 
de futuro. Hai unha eclosiÓn de músl os 

que é moi difícil que callen, po rque ~md:1I) 

buscando a súa onda que é un dos 
poueos requisitos. Que haxa un pOLI o 
de seguridade, homoxeneidade. Q ue no 

sexan un grupo "blur' que chegue e s 

desfaga mañá. 

o TRIÁnGULO 
DAS UERMUDAS 
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o catálogo de Edicións do Cumio, consta 

do 53 refe rencias nos distintos xéneros. No selo 
h~ 1 xcnte moi relacionada co tema da música 
trndlcional e proximamente "irnos apostar un 
pauco máis por elall

• Está comprobado que ten 
sarda e que ten posibilidades comerciais todo o que 
está relacionado coa recuperación da música. 
Actualmente encontran que entre as súas 
principais dificultades está "a plataforma de 
divulgaciónll

, 

-Un grupo novo, exceptuando a rolda e o circuíto 
de pubs non ten outra forma de divulgarse. Nas 
radios privadas. non galegas, pasan moito do tema. 
Faría falta unha especie de lei que axustara un 
pauco máis, como o caso Cataluña. Obrigar un 
pauco a emitir en galego. 
O traballo máis recente editado por Cumio é 
"Doce Polainas ll

, un libro CD que constitú o seu 
primeiro traballo multimedia. 
Fixeron historia na discografía fole de Edicións do 
Cumio, "Ardentía", "Treixadura", "Pallamallada", 
"Rumbadeira", "Ancoradoiro", "Ultreiall en folc e 
música tradicional, "Cantadeiras do Berbés, "Xistra 
de Coruxo", a serie "OS Nosos Gaiteros", xunto 
coa Asociación de Gaiteiros Galegos e IINoitarega". 

PLATERÍA 

DOCE POLAINAS 
O primer formato multimedia de 
Edicións do Cumio é un libro de gran 
formato, que inclúe un CD, 260 páxinas 
con fotografías dos mellores intérpretes 
de gaita do noso país, e 130 partituras 
dos autores, con vinte temas gravados 
porelesnoCD. _ 

Treixadura, gaiteiros. 
UNHA NOITE NO MUIÑO. 
"Aínda viven moitos dos que firmaron a 
sentencia dos nosos muiños: chegou as 
casas de labranza en forma de anano 
moedor, individual e electromecánico ... 
Gaita e muiño como música popular é a 
moenda ou como folclore é a 
civilización,1I 

ARDENTíA 

FONSECA 
~ 

lié un grupo folk, é un grupo 
tradicional.., de amantes do 
cocido e dos chourizos, de 
bebedores de viño e 
augardente. de comedores 
de patacas, de partituras e 
de cintas onde as Ilvellas" 
cantan melodías novas e as 
"novas" cantan melodías 
vellas" 

Hamburguesería 
Raciones AZABACHES 

FU II ,\'( ' ( ·U. 2 
'1',,1 1""" f)81 68 :3:3 63 
SU lll llillh ,1(· CUlllpw~I(.lu 

Platos Combinados 

ffirrurrrrfa 
d 

Alfredo Brañas, 33 . lantiago de Compostela 
Teléfono 981 59 90 17 

internet: WWW.H·ChLLElERO.NET 
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DA TRADICION PURA Al~alia 
O 05 ÁS FORMAS EVOLUCIONADAS 

(Evolucion das forma s mu sicais no rolk lo r ga lego) 

"O simple feito de que ás portas 
do século XXI existan rapaces e 
rapazas que se interesen por esta 
música, xa nos está asegurando a 
supervivencia do saber popular", 
afirma o autor, 

~-------

A gaita en Galicia, sempre 
figurou como o instrumento máis 
representativo do folcklore, Ó igual que 
ocurre en Asturias, Irlanda, Bretaña e 
outros países. 

Nembargantes, a gaita galega 
ten sufrido algunhas alteracións co paso 
do tempo. Por exemplo, pasar de levar 
un só bordón (ronco) a utilizar dous 
dando as notas tónica e dominante, e ata 
tres. Sempre foi acompañada da 
percusión tanto para tocar misas ou 
procesións como para danzas ou 
foliadas; e esta percusión estivo suxeita Ó 

cambio evolutivo dos instrumentos, 
mesmo máis sensiblemente que a gaita. 

Así foron aparecendo distintas 
formac~ións que analizarei brevemente. 
Parece lóxico pensar, e de feito está 

Sexteto los Tremendos de Teutón. aproxhn:'ldrllllonlo no ano 1946. 
Gaita Eduardo Paz. (Arquivo Xosé M. Gil ) 

bastante constatado nos traballos de D. Casto S. mpodro y Folgar e o seu "Cancioneiro 
Popular de Galicia" • que a formación máis antig::. '/1 alida foi o dúo de gaita e tambori l. 
Existen numerosos gravados, pinturas, etc. que r pI" S ntan esta formación (exemplos: 
Estampa de gaiteiros --eastelao; Festa de S, R qll de Vigo, gravado do século XIX; 
Fotografía da danza de labradores de S. Roque el B t~U1Z0S ). Esta sería a formación máis 
antiga das que coñecemos, e probable mento i'\ e¡lI represente o noso folcklore máis puro 
en canto á música se refire. 
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(Evolucion das formas mu sicai s no fo lklo re ga legol 

"O simple feito de que ás portas 
do século XXI existan rapaces e 
rapazas que se interesen por esta 
música, xa nos está asegurando a 
supervivencia do saber popular", 
afirma o autor. 

A gaita en Galicia, sempre 
figurou como o instrumento máis 
representativo do folcklore, Ó igual que 
ocurre en Asturias, Irlanda, Bretaña e 
cutros países. 

Nembargantes, a gaita galega 
ten sufrido algunhas alteracións co paso 
do tempo. Por exemplo, pasar de levar 
un só bordón (ronco) a utilizar dous 
dando as notas tónica e dominante, e ata 

tres. Sempre foi acompañada da 
percusión tanto para tocar misas ou 
procesión s como para danzas ou 
foliadas; e esta percusión estivo suxeita Ó 

cambio evol utivo dos instrumentos, 
mesmo máis sensiblemente que agaita. 

Así foron aparecen do distintas 
formacJóns que analizarei brevemente. 
Parece lóxico pensar, e de fe ito está 

Sexteto Los Tremendos de Toutón. aproximad:uncnlo 110 ano 19'16. 
Gaita Eduardo paz. (Arquivo Xosé M. Gil) 

bastante constatado nos traballos de D. Casto Sompcdro y Folgar e o seu "Cancioneiro 
Popular de Galicia", que a formación máis ómtig:.-. n G;1 l1cb foi o dúo de gaita e tamboril. 
Existen numerosos gravados, pinturas, etc. quo reprosontan esta formación ( exemplos: 
Estampa de gaiteiros --Castelao; Festa do S. RO,!lI de Vigo, gravado do século XIX; 
Fotografía da danza de labradores de S. Roquo de Belanzos ). Esta sería a formación máis 
antiga das que coñecemos, e probable mento ;1 que r presente o noso folcklore máis puro 
en canto á música se refire. 
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lJ l11boril foi sustituido por un 
In:J ll lllllol1 to l11áis moderno, a caixa. 
ondo osta con parche de pel e corpo 

m t:\ llco (exemplo: Fotografía dos 
&nltcl ros da Catedral de Santiago l. 
Xunto con ela aparece ron pouco máis 
tard e instrumentos melódicos xa 
utilizados por bandas de música, como 
son o clarinete ou o saxofón, ó tempo 
que se incluía unha segunda gaita. E por 
último aparecería o bombo ó que máis 
tarde se Be añadiría un plato a modo de 
batería rudimentaria. 

Mentres esta formación xa moi 
evolucionada, non só pola 
instrumentación senon tamén polo 
repertorio (recordemos que a mediados 
de sécu lo todos tocaban jotas, 
muiñeiras, alboradas, pero tamén valses, 
fox-trots, boleros ou tangos); a verte nte 
máis purista buscaba a evolución doutra 
maneira. Así continuaron utilizando o 
tamboril e non a caixa. E para unha 
evolución nos instrumentos melódicos 
incluíuse unha segunda gaita, formando o 
que se de u en chamar IIcuarte to 
enxebre ll

• Este tipo de fo rmación 
incluiría no seu re pertorio ritmos 
bailables pero non de época, seno n as 
máis antigas foliadas, jotas , muiñeiras, 
pasodobles; ademáis doutro t ipo de 
repertorio como poden ser alboradas ou 
marchas procesionais. 

A primeira formación que máis 
tarde se deu en chamar IIcharangall e o 
IIcuarteto enxebre" conviviron durante 
anos, e ainda que o máis lóxico en canto á 
evolución ~ería que a IIcharangall acabara 
por face r desaparecer ó IIcuarteto 

enxebre ll
, non foi así. 

En Galicia empezaba a cobrar 
especial importancia o movemento para 
revalorar o sentimento de cultura 
própia, de pobo coas súas raices 
diferentes ás do resto do estado español. 

Desta forma dáseBe máis valor 
ó aparentemente máis da terra, máis 
galego. Se organizan concursos para 
IIcuartetos enxebres", nos xornais da 
época ternos algunha referencia destes 
concursos (exemplo: IIAmonteirall

). 

Este movemento nacionalista deixou ás 
"charangas ll nun segundo plano, a esto 
tamén contribuiu a aparición de 

orquestas nas festas, os medios de 
comunicación ( sobre todo a radio l. que 
ocuparon a función real das IIcharangas ll 

que era animar os bailes e as festas 
populares. 

Así chegamos á situación de 
finais deste século na que os "cuartetos 
enxebres" se contratan para pasarrúas, 
alboradas, procesións .... pero non para 
as festas, os bailes, ande aparecen as 
orquestas tocando a música de moda. E 
as "charangas ll desaparecen. 

Os IIcuartetos enxebres ll
, ainda 

que se conservaron ata actualidade, en 
ocasións aumentaron en número de 
instrumentistas, pero nun principio 

Rancho de Reis de Guláns, Ponteareas. 
Finais do século XIX. (Arquivo de Xosé M. Gil) 
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uunboril foi sustituido por un 
IntH'lIIllonro máis moderno, a caixa. 
olido eS la con parche de pel e carpo 

ll1olMlco (exemplo: Fotografía dos 
galtclros da Catedral de Santiago ). 
XUl1to con ela aparece ron pouco máis 
ta rd e instrumentos melódicos xa 
utilizados por bandas de música, como 
son o clarinete ou o saxofón. ó tempo 
que se incluía unha segunda gaita. E por 
último aparecería o bombo ó que máis 
tarde se lIe añadiría un plato a modo de 
batería rudimentaria. 

Mentres esta formación xa moi 
evolucionada, non só pala 
instrumentación senon tamén polo 
repertorio (recordemos que a mediados 
de século todos tocaban jotas, 
muiñeiras, alboradas, pero tamén valses, 
fox-trots, boleros ou tangos); a vertente 
máis purista buscaba a evolución doutra 
maneira. Así continuaron utilizando o 
tamboril e non a caixa. E para unha 
evolución nos instrumentos melódicos 
incluíuse unha segunda gaita, formando o 
que se deu e n chamar "cuarteto 
enxebre". Este tipo de fo rmación 
incluiría no seu repertorio ritmos 
bailables pero non de época, seno n as 
máis ant igas foliadas. jotas, muiñeiras, 
pasodobles: ademáis doutro tipo de 
repertorio como poden ser alboradas ou 
marchas procesionais. 

A primeira formación que máis 
tarde se deu en chamar "charanga" e o 
"cuarteto enxebre" conviviron durante 
anos, e ainda que o máis lóxico en canto á 
evolución ~ería que a "charanga" acabara 
por facer desaparecer ó "cuarteto 

enxebre'\ non foi así. 

En Galicia empezaba a cobrar 
especial importancia o movemento para 
revalorar o sentimento de cultura 
própia, de pobo coas súas raices 
diferentes ás do resto do estado español. 

Desta forma dáselle máis valor 
ó aparentemente máis da terra, máis 
galego. Se organizan concursos para 
"cuartetos enxebres'" nos xornais da 
época ternos algunha referencia destes 
concursos (exemplo: ItAmonteiratl

). 

Este movemento nacionalista deixou ás 
"charangas" nun segundo plano. a esto 
tamé n contribu iu a aparición de 

orquestas nas festas, os medios de 
comunicación ( sobre todo a radio ). que 
ocuparon a función real das "charangas" 
que era animar os bailes e as festas 
populares. 

Así chegamos á situación de 
finais deste século na que os "cuartetos 
enxebres" se contratan para pasarrúas, 
alboradas, procesión s .... pero non para 
as festas, os bailes, onde aparecen as 
orquestas tocando a música de moda. E 
as "charangas" desaparecen. 

Os "cuartetos enxebres", ainda 
que se conservaron ata actualidade, en 
ocasións aumentaron en número de 
instrumentistas, pero nun principio 

Rancho de Reis de Guláns , Ponteareas. 
Finais do século XIX. (Arquivo de Xosé M. Gil) 
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mantendo a mesma instrumentación . Esto, axudado pola (ormación de escolas de 
gaiteiros que necesitaban dar saida ós seus alumnos, derivou nunha formación que se deu 
en chamar "banda de gaitas ll

, que ainda que nunca foi tradicional en Galicia, nos últimos 
anos estase a convertir nunha das (ormacións máis populares, ainda que na maioría dos 
casos non pasa de ser unha mera copia sobre todo estéticamente do tipo de (ormacións 
propias doutras culturas onde si é tradicional a "banda de gaitas". 

Xa hai bastantes anos que a preocupaclon principal de toda aqueja xente 
interesada no folcklore é basicamente a conservación. E a única (orma de coñecer como 
xurdían e que fu ncións t iñan as músicas e danzas tradicionais era preguntarlle as persoas 
maiores polos seus recordos sobre este tipo de acontecementos. Desta (orma aparece 
unha serie de xente que se adica a facer traballos de campo con máis ou menos 
coñecementos, axudas, medios .... 

Actualmente podemos dicir que volven a convivir "charanga" e "cuarteto 
enxebre", ou polo menos as súas representacións por parte de asociacións culturais e 
folcklóricas, que fan un espectáculo baseado nas informacións dos traballos de campo, e 
que poñen como premisa a vericidade. Sin embargo, in tentando ser obxectivos, casi 
parece máis importante o (eito de estudiarfolcklore que os resul tados obtidos do estudio, 
porque estes non serán representados no seu estado puro de nde o momento en que os 
sacamos da aldea e os poñemos nun esceario. Polo tanto toda representación de esas 
danzas e esas músicas terá un caracter persoal, tal e como 110 daban as persoas maiores 
que nolo ensinaron , ou o director do grupo que o rcprcsenta. lj r"110 S que ter claro que 
en cada transmisión de xeración a xeraci6n, existe lInha modificación, e precisamente 
esto é o grandioso do folck lore. E ten maior importancia se (alamos dllnha Terra onde por 
numerosas circunstancias houbo (ortes influencias exte rnas. 

o simple feito de que ás portas do século XXI existan rapaces e rapazas que se 
interesen por esta música, xa nos está asegurando a supervivencia do saber popular, e tal 
vez sería necesario un estudio introspectivo para conocer ata qué punto nós mesmos. 
influimos no folcklore. 

Carnicería 

I Jose Miguez Rey 
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mantendo a mesma instrumentación. Esto, axudado pola formación de escolas de 
gaiteiros que necesitaban dar saida ós seus alumnos, derivou nunha formación que se deu 
en chamar "banda de gaitas ll

, que ainda que nunca foi tradicional en Galicia, nos últimos 
anos estase a convertir nunha das formacións máis populares, ainda que na majoría dos 
casos non pasa de ser unha mera copia sobre todo estéticamente do tipo de formación s 
propias doutras culturas onde si é tradicional a II banda de gaitas". 

Xa hai bastantes anos que a preocupación principal de toda aquela xente 
interesada no folcklore é basicamente a conservación. E a única forma de coñecer como 
xurdían e que funcións tiñan as músicas e danzas tradicionais era preguntarlle as persoas 
maiores polos seus recordos sobre este tipo de acontecementos. Desta forma aparece 
unha serie de xente que se adica a facer traballos de campo con máis ou menos 
coñecementos, axudas, medios .... 

Actualmente podemos dicir que volven a convivir IIcharangall e "cuarteto 
enxebre ll

, ou polo menos as súas representacións por parte de asociacións culturais e 
folcklóricas, que fan un espectáculo baseado nas informacións dos traballos de campo, e 
que poñen como premisa a vericidade. Sin embargo, intentando ser obxectivos, casi 
parece máis importante o feito de estudiar folcklore que os resultados obtidos do estudio, 
porque estes non serán representados no seu estado puro dende o momento en que os 
sacamos da aldea e os poñemos nun esceario. Polo tanto toda representación de esas 
danzas e esas músicas terá un caracter persoal, tal e como 110 dnban as pcrsoas maiores 
que nolo ensinaron , ou o director do grupo que o rcprcscnt:t. "Ti mos quo ter claro que 
en cada transmisión de xeración a xeración, existe un ha modificación, e precisamente 
esto é o grandioso do folcklore. E ten maior importancia se falamos dllnha Terra onde por 
numerosas circunstancias houbo fortes influencias externas. 

o simple feito de que ás portas do século XXI existan rapaces e rapazas que se 
interesen por esta música, xa nos está asegurando a supervivencia do saber popular, e tal 
vez sería necesario un estudio introspectivo para conocer ata qué punto nós mesmos, 
influimos no folcklore. 
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~-------
o pasado mes de marzo no 

primeiro encontro 110 Son da memoria, 
o patrimonio oral e a música popular", 
propúxose comezar a escoitar todalas 
voces do problema. 

A polémica está servida. Crear 
o arquivo sonoro: sí, ningunha voz se alza 

na sua contra . Crealo con qué 
patrimonio: alí reside o problema. Uns 
queren aproveita-Io material que 
permanece en mans privadas; o de que 
ata agora traballou silenciosamente por 
recompilar, no seu estado máis puro, a 
tradición e cultura galegas. Os grupos 
folclóricos amósanse. O proxecto ten 
que ser adecuado a tódalas partes 
implicadas. O traballo ten que pasar por 
respectar o traballo de cada quen. O 
traba l lo ten que recoñecer 
adecuadamente o feita ata agora. 

IICantigas está aberta a unha 
iniciativa teita con cabeza. 9frecer un 

~-------

Luis Costa V ásq uez Mariño 
PATRIMONIO COLECTIVO 

Ademáis de ver un ambiente 
cada vez máis propicio e aberto para o 
desenvolvemento desta idea, o 
investigador Costa Vázquez di que se 
trata dun traballo particular de persoas 
que se esforzaron no traballo de 
recollida, poñendo cartos e tempo pero 
que. "á parte de ser un patrimonio seu, 
h~1 que te r en conta que pertence ó 
patrimoni o cu ltural. 6 colectivo". 
Ad máls ~nrma que á parte de tratarse 
dun (ro bollo de recollida para a 
r r" 16n dos grupos, debe garantirse a 
sú. 11$ rv.' 16n. 

P nl n qll o Con se llo da 
Cullu r,. d6b f r pI' p stas para crear 
un ~rq ulvo Io n 10 pUl!' milt riais que 
estón 0 /1 " ~'o " 01 1)l lvfl los qu son 
suscopllbl ! el l"loH" Ión ILUdlo. A 
vla pod rlnn , I (llIV ni I do 
doaclón, . ll11l1 rorol (j! I IHl lll lo! lit P"'! 
Vasco ou n ill. Ill(ht , 110 1 (111 I\/IIIP' 11 

condic i6ns I I'nOlll íll g (011 10 p OI 

UN ARQUIVO SONORO PARA GALleIA 

Moitos son os países que contan cun arquivo 
sonoro que preserve a propia identidade, transmitida poi a 
boca dos seu s representantes máis tradicionais. Galicia é 
unha excepción non existe aínda o proxectado arquivo 
sonoro de Galicia, sen embargo hay buenas noticias. 

plan de catalogación que ti podas 
consultar e estea todo conservado e 
clasificado; onde o baile estea reflectido 
porque tamén é parte da riqueza do 
pobo; ter posibi l idades de 
funcionamiento e para escoitar. Para 
cedelos e non contar con eles é mellor 
telos na casa", di Montse Rivera, 
directora de Cantigas e Agarimos. 
Explica que os grupos viven .do material 
que poden atopar no seu traballo de 
campo , "entón, debe haber un 
achegamento entre ambas posturas, algo 
flexible que se adapte ás distintas 
circunstancias. 

No primeiro encontro "O Son 
da Memoria", xurdiú entre os máis de 
cen asistentes, a necesidade de crear 
unha institución forte, de investigación 
do folclore que dispoña de presupostos 
oficiais para desenvolver as súas propias 
investigacións, 6 tempo que tamén poida 

nutrirse de traballos xa feitos; a 
necesidade de asesoramento para o 
desenvolvemento de reco llidas 
tecnoloxicamente adecuadas, con 
sentido para o estudio 
etnomusicolóxico; elaboración dun 
directorio de centros e estudios de 
investigación, así como a arbitraxe 
coordinada de centros públicos e 
privados que traballan co patrimonio 
oral , entre outras importantes 
conclusións. 

Pola outra banda, entre os 
promotores da pro posta falaron persoas 
como Xosé Rivas, do Grupo A Quenlla: 
"Dáme pena que moitas recollidas sexan 
feitas por afeccionados que usan estes 
materiais para fins persoais. cando temos 
que entender que en definitiva somos un 
mesmopaís" 

Por Eurídice Castillo 

---------------------------------~ 

exemplo, a publicación da fonte que "é a 
máis elemental ética do investigador" e 
que permita avantaxes 6s grupos para a 
consulta doutras fontes de recollida. "O 
primeiro e ter unha toma de contacto 

cos grupos para saber qué materiais 
teñen e que lIes pode interesar. O que 
está claro é que o depósito de materiais 
' perse ' . non serve para nada". 

-------~ 
~~~,:::.~X~u!!!¡;!;!,o Fernández e Xabier Groba 

CONSELLO DA CULTURA GALEG 

~-------
o pasado mes de marzo no 

primeiro encontro tia Son da memoria, 
o patrimonio oral e a música popular", 
propúxose comezar a escoltar todalas 
voces do problema, 

A polémica está servida. Crear 
o arquivo sonoro: sí, ningunha voz se alza 

na sua contra . Crealo con qué 
patrimonio: alí reside o problema. Uns 
queren aproveita-Io material que 
permanece en mans privadas; o de que 
ata agora traballou silenciosamente por 
recompilar, no seu estado máis puro, a 
tradición e cultura galegas. Os grupos 
folclóricos amósanse. O proxecto ten 
que ser adecuado a tódalas partes 
implicadas, O traballo ten que pasar por 
respectar o traballo de cada quen, O 
traballo ten que recoñecer 
adecuadamente o feíto ata agora. 

"Cantigas está aberta a unha 
iniciativa feíta con cabeza. 9frecer un 

~-------

Luis Costa Vásquez Mariño 
PATRIMONIO COLECTIVO 

Ademáis de ver un ambiente 
cada vez máis propicio e aberto para o 
desenvolvemento desta idea , o 
investigador Costa Vázquez di que se 
trata dun traballo particular de persoas 
que se esforzaron no trabal lo de 
recollida, poñendo cartos e tempo pero 
que, "á parte de ser un patrimonio seu, 
hal que ter en conta que pertence 6 
patrlrno ni o cu ltural, 6 colectivo". 
Ad 111:\/5 :lnrll13 que á parte de tratarse 
dun II'nbnllo de recoltida para a 
l ' 1' " 16n dos grupos, debe garantirse a 
SÚ¡¡ 0 11 urvrl 16n. 
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UN ARQUIVO SONORO PARA GALICIA 

Moitos son os países que contan cun arquivo 
sonoro que preserve a propia identidade, transmitida pola 
boca dos seu s representantes máis tradicionais, Galicia é 
unha excepción non existe aínda o proxectado arquivo 
sonoro de Galicia, sen embargo hay buenas noticias, 

plan de catalogación que ti podas 
consultar e estea todo conservado e 
clasificado; onde o baile estea reflectido 
porque tamén é parte da riqueza do 
pobo; ter posibi l idades de 
funcionamiento e para escoitar. Para 
cedelos e non contar con eles é mellor 
te los na casa", di Montse Rivera, 
directora de Cantigas e Agarimos, 
Explica que os grupos viven ,do material 
que poden atopar no seu traballo de 
campo, "ent6n , debe haber un 
achegamento entre ambas posturas, algo 
flexible que se adapte ás distintas 
circunstancias. 

No primeiro encontro "0 Son 
da Memoria·" xurdiú entre os máis de 
cen asistentes, a necesidade de crear 
unha instituci6n forte, de investigación 
do folclore que dispoña de presupostos 
oficiais para desenvolver as súas propias 
investigaci6ns, 6 tempo que tamén poida 

nutrirse de trabal/os xa feitos; a 
necesidade de asesoramento para o 
desenvolvemento de recollidas 
tecnoloxicamente adecuadas, con 
sentido para o estudio 
etnomusicolóxico ; elaboración dun 
directorio de centros e estudios de 
investigación, asi como a arbitraxe 
coordinada de centros públicos e 
privados que traballan co patrimonio 
oral, entre outras importantes 
conclusións. 

Pola outra banda, entre os 
promotores da pro posta falaron persoas 
como Xosé Rivas, do Grupo A Quenlla: 
"Dáme pena que moitas recollidas sexan 
feitas por afeccionados que usan estes 
materiais para fins persoais, cando temos 
que entender que en definitiva somos un 
mesmopaís" 

Por Eu rídi ce Castillo 

---------------------------------~ 

exemplo, a publicación da fonte que "é a 
máis elemental ética do investigador" e 
que permita avantaxes ós grupos para a 
consulta doutras (ontes de recollida. "O 
primeiro e ter unha toma de contacto 

cos grupos para saber qué matenalS 
teñen e que lles pode interesar. O que 
está claro é que o depósito de materiais 
' perse ' , non serve para nada". 

-------~ 
~~~~X~U:I ¡~O Fernández e Xabier Groba 

CONSELLO DA CULTURA GALEG 



~-------

Xabier Groba González 
DOCUMENTARO MATERIAL 

o etnomusicólogo Xabier 
Greba, presento u unha ponencia sobre 
as características metodolóxicas 
necesarias para a validez dos arquivos 
sonoros. Estima indispensable iniciar xa 
unha avaliación do material existente. 
pois moitos poderían perderse por falta 
de datos de recolección. "A música e 
unha arte que funciona cunha materia 
que é o son, e que é abstracta e depende 
de cómo cada intérprete organiza as suas 
escalas, melodías ou letras. Se mañá se 
grava a un intérprete cunha canción que 
se estima moi antiga, pode que esa 
canción teña unha certa tradición, pero 
non deixa de ser unha canción gravada 
mañáll,di. 

Advirte que a música lié un proceso 
dinámico e como tal, é necesaria a 
documentación exacta de cada 
manifestación a fin de poder comparar 
enlaces, tipos de melodías que perviven, 
qué enlaces desaparece ron e qué ritmos 
se foron incorporando". De acordo con 
isto considera que o que urxe antes que 
se perdan as gravacións, é coñecelas e 
aínda máis, perservalas. 

Poder dicir, "isto foi o que fixo 
fulano de tal con seus prexuizos, as súas 
metodoloxías e desta forma, a base de 
coñecer diferentes enfoques poderemos 
avanzarll

, afirma. Estima que moito 
material gardado que se ten como 
valioso, non ten valor por la escasa 
calidade da recollida. 

~-------

Atfonzo 
V ásq uez-Mon txa rdín 
SATISFEITO DO ENCONTRO 

IIVivimos unha situación 
minifundista neste xeito, lcómo se fai a 
concentración do material? E o que hai 
que abordar con coidado, porque non se 
pode atentar con~ra o traballo que leva 
feito cada un, é a exclusividade do 
traballo. Agora, desde aquí sabemos que 
a cultura popular e unha, e canto maís 
coñecemento temos, mellor podemos 
traballar". Así o afirmou o coordinador 
do encontro e do proxecto do arquivo. 
Amosouse satisfeito da receptividade 
que mostraron os asiste;ntes. 
Montxardín establece matices en torno ó 
tema do patrimonio cultural e fai as súas 
reflexións ó redor da validez das 
recollidas: "¿Hai que ter un carné de 
antropólogo para facer unha entrevista 
de recollida? Unha cousa é o mundo da 
arqueoloxía. e outra a destrucción de 
fontes , pero nos non matamos a persoa 
despois de entrevistala. Entón, todo iso 
non ten tipificación de patrimonio 
cultural, porque é unha conversa que 
pertence a esfera privada". 
No Arquivo Sonoro, estase pensando na 
posibilidade de ofrecer a duplicación de 
copias en soporte dixital, que podería 
non estar ó acceso público. Pero polo 
menos avanzar na preservación e 
catalogación do que xa existe. Para 
alcanzar o obxectivo xa existe un 
proxecto do Consello da Cultura Galega, 
e é necesario facer realidade. O sinxelo e 
contar con los medios tecnológicos, 11 a 
dificultade maior consiste en elaborar un 
proxectocomún". 

~----

Henriq ue Peón 
de Xacaranclaind 

Al®"alia 
O 09 

PRODUCTO DO ESFORZO PROPIO 

Unha postura dende a óptica 
dos grupos apórtaa o director de 
Xacarandaina, cando afirma: "a idea 
paréceme ben , e debería terse feito hai 
moito tempo, pero non somos os grupos 
os que debemos aportar os materiaisll

• 

As cintas gravadas polo grupo, feitas en 
excursións apañadas con bocatas, 
transportes en autobús e con gravadoras 
de uso corrente, son coidados polo 
grupo como "ouro en panoli. IIEstamos 
tentando facer cousas novedosas, con 
esforzo propio para que despois as poida 
copiar calquerall

• 

IIHoubo que facer un traballo moi grande 
v para lograr a recuperación das formas 
tradicionais na danza e na música. Hai 
quince non había panderetelras, estaba 
esquecido. O traballo base estaba sen 
facer. Facíanse auténticas aberracións", 
"Entón, -afirma Peón- despois de ter 
levantado o folclore tradicional e de 
demostrar que se gañen festivais no 
exterior coa música galega, non poden 
pretender que ti deas o material", 
Peón amósase partidario de que este 
traballo o fagan profesionais, e que os 
grupos brinden a súa cooperación na 
identificación de fontes importantes ou 
no traballo delicado da recollida, co 
apolo económico e tecnoló 
xico dun organismo de investigación e 
folclore. 

Casa especia/'zaJa en 

la enmarcación para cuadros 

FUNDADA EN 1945 

Alberto Gelpi 

Atención al público: 

Rúa do Horne Santo, 21 
Teléf. 981 562 197 

Rúa do Horne Santo, 22 
Teléf. y Fax 981 562 998 
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~-------

Xabier Groba Gon zález 
DOCUMENTAR O MATERIAL 

O etnomusicólogo Xabier 
Greba, presentou unha ponencia sobre 
as características metodolóxicas 
necesarias para a validez dos arquivos 
sonoros. Estima indispensable iniciar xa 
unha avaliación do material existente, 
poi s moltos pode rían perderse por falta 
de datos de recolección. "A música e 
unha arte que funciona cunha materia 
que é o son, e que é abstracta e depende 
de cómo cada intérprete organiza as suas 
escalas, melodías ou letras. Se mañá se 
grava a un intérprete cunha canción que 
se estima moi antiga, pode que esa 
canción teña unha certa tradición, pero 
non deixa de ser unha canción gravada 
mañátl,di . 
Advirte que a música lié un proceso 
dinámico e como tal, é necesaria a 
documentación exacta de cada 
manifestación a fin de poder comparar 
enlaces, t ipos de melodías que perviven, 
qué enlaces desapareceron e qué ritmos 
se foron incorporando". De acordo con 
¡sto considera que o que urxe antes que 
se perdan as gravacións, é coñecelas e 
aínda máis, perservalas. 

Poder dicir, "isto foi o que fixo 
fulano de tal con seu s prexuizos, as súas 
metodoloxías e desta forma, a base de 
coñecer diferentes enfoques poderemos 
avanzar", afirma. Estima que moito 
material gardado que se ten como 
valioso, non ten valor por la escasa 
calidad e da recollida. 

~--------------

Alfonzo 
Vásq uez-Mon txardín 
SATISFEITO DO ENCONTRO 

"Vivimos unha situación 
minifundista neste xeito, kómo se fai a 
concentración do material? E o que hai 
que abordar con coi dado, porque non se 
pode atentar con~ra o trabaHo que leva 
feito cada un, é a exclusividad e do 
traballo. Agora, desde aquí sabemos que 
a cultura popular e unha, e canto maís 
coñecemento ternos, mellor podemos 
traballar". Así o afirmou o coordinador 
do encontro e do proxecto do arquivo. 
Amosouse satisfeito da receptividad e 
que mostraron os asistentes. 
Montxardín establece matices en torno ó 
tema do patrimonio cultural e fal as súas 
reflexión s ó redor da validez das 
recollidas: "¿Hai que ter un carné de 
antropólogo para facer unha entrevista 
de recollida? Unha cousa é o mundo da 
arqueoloxía, e outra a destrucción de 
fontes, pero nos non matamos a persoa 
despois de entrevistala. Entón, todo iso 
non ten tipificación de patrimonio 
cultural, porque é unha conversa que 
pertence a esfera privada", 
No Arquivo Sonoro, estase pensando na 
posibilidade de ofrecer a duplicación de 
copias en soporte dixital , que podería 
non estar ó acceso público, Pero polo 
menos avanzar na preservación e 
catalogación do que xa existe. Para 
alcanzar o obxectivo xa existe un 
proxecto do Consello da Cultura Galega, 
e é necesario facer realidade, O sinxelo e 
contar con los medios tecnológicos, " a 
dificultade maior consiste en elaborar un 
proxecto común", 

~----

Henriq ue Peón 
de Xa carandainu 

Al@"alia 
O 09 

PRODUCTO DO ESFORZO PROPIO 

Unha postura dende a óptica 
dos grupos apórtaa o director de 
Xacarandaina, cando afirma : "a idea 
paréceme ben, e debería terse feito hai 
moito tempo, pero non somos os grupos 
os que debemos aportar os materiais", 
As cintas gravadas polo grupo, feitas en 
excursións apañadas con bocatas , 
transportes en autobús e con gravadoras 
de uso corrente, son coidados polo 
grupo como "ouro en pano", "Estamos 
tentando facer cousas novedosas, con 
esforzo propio para que despois as poi da 
copiar calquera", 
"Houbo que facer un traballo moi grande 

. para lograr a recuperación das formas 
tradicionais na danza e na música, Hai 
quince non había pandereteiras, estaba 
esquecido. O traballo base estaba sen 
facer. Facíanse auténticas aberracións", 
"Entón, -afirma Peón- despois de ter 
levantado o folclore tradicional e de 
demostrar que se gañen festivais no 
exterior coa música galega. non poden 
pretender que ti deas o material". 
Peón amósase partidario de que este 
traballo o fagan profesionais. e que os 
grupos brinden a súa cooperación na 
identificación de fontes importantes ou 
no traballo delicado da recollida, co 
apoio económico e tecno ló 
xico dun organismo de investigación e 
folclore . 

Casa especia/'zala en 

la enmarcación para cuadros 

FUNDADA EN 1945 

Alberto Gelpi 

Atención al público: 

Rúa do Horne Santo, 21 
Teléf. 981 562 197 
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MENSAXES SECRETAS 
DA MUSrCA EN GALlCrA 

Al~alia 
O II 

A música recollida durante 
anos e a través de infinidade de 
poboados de Galicia e toda Europa, 
pola destacada profesora revela ás 
seus ollos as inmemoriais influencias 
dos Balcáns na sociedade galega, 

~---------------------------------
L amentab l emente n on 

podemos saber cómo cantaban e 
bailaban os nosos tataravós, Podemos 
coñecer aspectos da sua historia, 
descifrar a súa vida cotiá a través dos 
obxectos que quedaron afundidos na 
terra, pero as súas voces quedaron 
caladas. Pauces exemplos como o do 
Canto Gregoriano quizais o achado mais 
antigo: lIás veces envexo os arqueólogos 
porque non podemos ir ata o sécu lo X I 
ou o X II para descifrar documentos 
escritos", comentaba no Encontro "0 
Son da Memoria" a profesora de orixe 
alemán Dorothea Shubart, coñecida 
ampl ament e nos medios culturais 
galegos por facer unha das máis extensas 
investigacions ó redor da tradición oral 
do país, 
Os seus estudios remóntanse ó ano 1986 
cando desenvolveu un traballo de 
recoll ida pola comarca oriental de Lugo. 
No encontro participou coa ponencia "0 
canto popular galego no contexto do 
canto popular europeo". As súas 
afirmacións revelan importantes pistas 
para .encontrar afinidades da música 
galega, coas de outras rexións de 
Europa. "Hai moitas cousas que se eren 
moi típicas dunha etnia e mirando un 
pouco, atópanse moitos paralelismos 
con outros países, e canto máis arcaica é 
a música, atópanse máis paralelismos". 
Esta severación (oi apoiada por un 
exemplo que encontrou "alucinante, e 
que mostra o incrible parecido entre 
unha Xeitura da Mezquita de Bulgaria e 
uns cantos romances galegos", 
Atopa Dorothea Shu bart, actual 
pr o fesora e decano do (amaso 
Conservatorio de Basilea, importantes 
paralelismos entre pezas de estratos moi 
arcaicos de Galicia e algunhas da mesma 
condición de toda a zona dos Balcáns, e 
tamén con música de Oriente Próximo, 
particularmente de Siria. 
En relación a certo tipo de melodías que 
se atopan moito en Galicia, como son as 
da "quinta descendente", encontrou 

important s ror ,'on los on , rnbitos máis 
amplos, d o lwv!) O Oll !\Vrl media, 
particu larrn nto on l~ unl :'\I)f. , "AIí 
aparece tam n \t , n ,blto I'oclll Ido de 
cinco e seis nOlJS, on nm s el mOI·te 
(eitas por rnullúrU$ (¡U .,r"drt h xc, 
cantan 6s scus r.,mll lrlr s". 
Igualmentc atol 0 11 ",11 1l1l111l I " d PO¡¡' ~ 

de construccl6n cll sllnlil, dfl llll'rsl n ll lUl 
contida no Canto I'UilOI I.U10 un bll l,l (1rh 

nórdicas, de Suc In: mm mnnu.§ IllO flu ll 

Monxe de Salzbul'So (1IulIl)II. ), ¡lOI' 
suposto en Gallcla, 
Explicou a prorcsol"J hubllll (Ju IHl 

t oma en conta qu xlst n d li t. . INl 11H\1.4 

melódicos, nun dolos, SISI Itl ll (1, 

escalas, aparece n t6d31as n tll Ullultl lI~, 

e é o usado en Gallcl" oglln(1 01111 01 

sistemas, existe unha 1" 1m (ltI ",10 

naso sen ti mento pal' qll Inpl 
(alta unha notall

, sl O ~ 1.UHlm 

pentat6nico, 

Dorothea Shubart, 
unha vida de Investigación. 

IIEste dato é interesante, porque se se 
pregunta cáles son as afinidades con 
países celtas, vese que o sistema galego 
n on pertence a este sistema 
pentat6nico", di. 
"Con estes (eitos para dar unha res posta 
á pregunta de 6nde vén o canto galego, 
penso que hai que tomar dúas 
posibi lidades: 
Q ue pode ser coma unha sorte de 
"rCjllctipo que xorde como un ben de 
;Id., un, 

O UlI'., posibilidade é pensar que por 
rol tos hlst6ricos, houbo un intercambio 
do tl l)O d migracions que levaban a 
)( nlO n X rusnlén e a Galicia, e que alí 

" ub molta Innllcncia, 
"POI'O S ,) COU::15 que no se deixan 
ti S lIbrlr ,. Ilrn "te, O canto dun país 
11 1) unhn OllS" lII::1da, senón que hai 
III 11II.8 1'01;-, I nS e ramiliaridades con 

II l l S pnrsos ll
, 
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MENSAXES SECRETAS 
DA MUSICA EN GALICIA 

Al~alia 
O I I 

A música recollida durante 
anos e a través de infinidade de 
poboados de Galicia e toda Europa, 
pola destacada profesora revela ás 
seus ollos as inmemoriais influencias 
dos Balcáns na sociedade galega. 

~----------------------------------
Lament a blemen te non 

podemos saber cómo cantaban e 
bailaban os nosos tataravós, Podemos 
coñecer aspectos da sua historia, 
descifrar a súa vida catiá a t ravés dos 
obxectos que quedaron afundidos na 
terra, pero as súas voces quedaron 
caladas. Pauces exemplos como o do 
Canto Gregoriano quizais o achado mais 
antigo : "ás veces envexo os arqueólogos 
porque non podemos ir ata o século X I 
ou o X II para descifrar documentos 
escritos", comentaba no Encontro "0 
Son da Memoria" a profesora de orixe 
alemán Dorothea Shubart, coñecida 
amplamente nos medios culturais 
galegos por facer unha das máis extensas 
investigacions ó redor da tradición oral 
do país. 
Os seus estudios remóntanse ó ano 1986 
cando desenvolveu un traballo de 
recollida pala comarca oriental de Lugo. 
No encontro participou coa ponencia "0 
canto popular galego no contexto do 
canto popular e uropeo". As súas 
afirm acións revelan importantes pistas 
para ~encontrar afinidades da música 
galega, coas de outras rexións de 
Europa. "Hai moitas causas que se eren 
moi típicas dunha etnia e mirando un 
pouco, atópanse moitos parale lismos 
con outros países, e canto máis arcaica é 
a música, atópanse máis paralelismos". 
Esta severación fo i apoiada por un 
exemplo que encontrou "alucinante, e 
que mostra o incrible parecido entre 
unha Xeitura da Mezquita de Bulgaria e 
uns cantos romances galegos". 
Atopa Dorothea Shubart , actual 
profesora e decano do famoso 
Conservatorio de Basilea, importantes 
paralelismos entre pezas de estratos moi 
arcaicos de Galicia e algunhas da mesma 
condición de toda a zona dos Balcáns, e 
tamén con música de Oriente Próximo, 
particularmente de Siria. 
En relación a certo tipo de melodías que 
se atopan moito en Galida, como son as 
da "quinta descendente", encontrou 

impo rtantos roforo" 1 1l~ on ~mbitos máis 
amplos, do OiUlVil O ol lnvf\ rnedia, 
particularm nlú on I'~U I11f\ nf. . "AH 
aparece tam n ~to. 1l1bllO ,'edil Ido de 
cinco e seis nows, on , nl el mo,·te 
feitas por n"lulh)1 ~ C¡lI t !lfnd., hoxc. 
cantan ÓS SCllS f;1mlll .\I Oil" , 

Igualmente :"IlOpOll sir nll ltudu 'i <.lu 1) I\'\~ 

de construcci6n lI ~ l ¡ "lit 1'1 thl lllllsl .1 lll lit 
contida no Canto ruftOI I,1I10 U'I b, l l fld, ,~ 

nórdicas , de Suo 1:'1; 111111 Il HUlll8 rilO d Wl 

Monxe de Salzbul'go (1IlIl1110111), po, 
suposto en Gallcia. 
Explicou a pl'or SO l" h"bo" ¡¡II' ~( 
toma en conta que mdsl n IOllli ~ I s t , 11 , t ~ 

melódicos, nun dolos, o S l ~ l 1 11 ~ , du 
escalas, aparecen t6dalas " l . l~ UHuld ll~ . 
e é o usado en Gall la. 0M"nda 01111 (), 
sistemas, existe unh:l os ni!! mI <t" "n 
noso sent imento p:1 r q u Jtl l1lp l l 

fal ta unha no ta", esto Q !JII8wmll 
pentatónico. 

Dorothea Shubal't, 
ullha vida de Investigación. 

"Este dato é interesante, porque se se 
pregunta cáles son as afinidades con 
países celtas, vese que o sistema galego 
n on pertence a es te sistema 
pentatónico", di. 
"Con estes fe itos para dar unha resposta 
á pregunta de ó nde vén o canto galego, 
pe nso q ue hai qu e tomar dúas 
posibilidades: 
Q ue pode ser coma unha sorte de 
:WClllc tipo que xorde como un ben de 

l'\d:l un. 
O utr;1 posibilidade é pensar que por 
rollOS hlst6 ricos, ho ubo un intercambio 
d tipo do rnigradons que levaban a 
)( ni. n Xorusalén e a Galida, e que alí 
I/oubo 11101 la Influoncla. 
"P r'O son COl!:lS Cjlle no se de ixan 
dc S lIbrlr ro IImanto. o canto dun país 
11 11 unhn OUSl'\ litada, senón que hai 
In It.". r 01:1 16ns e familiaridades con 
outl O palsos", 

---------------~ 



1\1 ';"111 id DE ARIZKUN ÓS ANCARES 
1/ (Ou a es tratexia da ti ntura) 

"V6s tendes un reto moito máis forte do que nós tivemos que 
• (rontar: o voso folclore non está tan vivo a nivel de pobo, convertido 
, so exclusivamente en patrimonio de avós e avoas e de grupos de 

danza, e os anos pasan inexorablemente". 

~------------------------
As culturas funcionan coma tinturas de tea. Cada unha 

ten unha cor diferente: algunhas, eores estrañas, froito de quen 
sabe que mesturas ocorridas no pasado, outras. eores dentro 
dunha gama, aínda que nunca idé nticas ás demáis, outras, eores 
destinguidas ... a cuestión é que cada cultura, cada tintura, é capaz 
de tingui-Ias accións universais para darlles unha forma máis ou 
menos peculiar, unha cor peculiar. Así, non é o mesmo unha voda 
nos Ancares que en Arizkun, anque, se buscamos detidamente 
baixo a cor, e nos fixamos no tecido, atoparemos lJn substrato 
común que nos axudará, con seguridade, a comprende-los nosos 
costumes e o xeito de afronta-lo día a día dos nosos devanceiros, 
porque unha voda é unha voda, ainda que sexa a 1.000 kilómetros 
de distancia. 

A primeira vez que tiven contacto con Cantigas, este foi 
o efecto que experimentei, o de descubrir unha parte da cor, 
algunhas pezas tinguidas: unha forma de bailar, unha gama de 
danzas diferentes ás que habitualmente se coñecen deste folclore 
tan mal coñecido, que non descoñecido, q~e é o galego. Tamén 
comecei a interesarme (defecto profesional, supoño) por 
coñecer algún dos compoñentes da vosa tintura especial. Era 
inevitable tomar como punto de referencia o folclore que máis 
coñecía, o vasco, que é o que vivo, amo e desenvolvo. 

A miña primeira conclusión foi que o folclore galego 
está· neste momento nun punto que se me fai coñecido: 
recuperación de cancións, músicas, danzas e costumes mediante 
recollidas; desenvolvemento da música folk; organización, aínda 
que un pouco en precario, dos grupos de danzas entre si; 
importancia do aspecto externo do folclore máis que do interno 
(importa máis o tecido final que a tintura coa que se tingue) ... Isto 
é, o punto no que nos atopabamos en Euskal Herria faí 25 años. 

Non é que sexamos máis guapos, máis eficientes ou 
mello res na nosa tarefa de recuperar e preservar, senón que fai 
25 años, un forte movemento nacionalista promoveu a 
recuperación sistemática de todo aquilo que pudiese ser 
considerado un sinal de identidade. Pese a que nalgúns aspectos 
este proceso fose máis que criticable, este movemento 
conseguiu que hoxe en día quede moi pouco por recuperar a 
nivel de pobo. 
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Ademáis o folclore en Euskal Herria, en grande medida, 
non compre recuperarlo, porque está, para a nosa sorte, todavía 
vivo. O'folclore (no que a danza se refiere) báilase en calquera 
resta de pobo. Por ¡so, tódolos nosos esforzos se centran agora 
na divulgaci6n dese folclore por parte dos grupos de danza: 
cursiños para a xente da rúa e espectáculos. algúns de nova 
creación, experimentando co folclore (usa-la tintura con novos 
tecides), e, como é o meu caso, a investigación sobre o 
significado de todo aq uilo que estivemos bailando 
sistemáticamente durante estes últimos 25 años. 

Vós tendes un reto moito máis farte do que nós t¡vemos 
que afrontar: o veso folclore non está tan vivo a nivel de pobo, 
convertido case exclusivamente en patrimonio de avós e avoas y 
de grupos de danza, e os anos pasan inexorablemente. Estades 
inmersos nunha carreira contra o tempo porque cando un avó 
morre, leva consigo pasos, melodías, que probablemente 
outros non lembrarán. Vós tendes que preme-Io acelerador a 
fondo sabendo que, moi probablemente, nunca chegaredes a 
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gaña-Ia carreira, porque sodes poucos e o traballo é demasiado 
extenso. Pero é apaixonante, e só por iso merece a pena. 

Atoparédesvos perante unha encrucillada de camiños: 
facer do folclore unha peza de museo (é e será o que foi, e nada 
máis), ou ben devolvelo ás prazas que o perderon, conseguir que 
a xente o viva na rúa, nas súas diferentes formas: danza, cancións, 
música, costumes ... Non debemos caer no erro de pensar que o 
folclore é patrimonio dos grupos de danza. N6s temos unha 
funci6n no folclore, pero este, afortunadamente, sobrepásanos, 
está moi por riba das nosas miserias e das nosas virtudes. N6s 
somos o pao que introduce o tecido na tintura, nada máis nin nada 
menos. 

Cada un destes caminos require unha estratexia 
diferente e hai moitos pasos que dar en cada sentido. Non é 
cuesti6n de ensinar nada a ninguén. As circunstancias, as formas e 
os camiños son, por suposto , diferentes, mais tódalas pistas 
poden valer. 

Con humildade 

Patxi Laborda La rrea 
DUGUNA FOLKLORE TALDEA 

Carnaval y Corpus Christi, Navarra 
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A CASA DE TODOS NÓS 

~~----------------------
É inevitable que ó citar a unha institución da nosa cultura 

popular como é aAgrupación Folclórica "Cantigas e Agarimos" ós 
compostelanos non se nos debuxe o respecto na expresión da 
cara. E é que dicir "Cantigas e Agarimos" é, ante todo e sobre 
todo, falar de tradición e historia ininterrompidas dende os 
albores do rexurdimento cultural galego; é falar tamén de casa de 
galeguismo probado, construída por xeracións de mestres que 
hoxe teñen merecido lugar nos libros da nosa historia local. 
Bernardo del Río, Crisanto San martín, Xoán Viaño, Rodolfo 
López-Veiga, o gran gaiteiro Mallou e tantos outros ... velaquí 
parte dos al icerces nos que descansa a sana e o prestixio desta 
agrupación folclórica que, por todo o dito e por máis, é para 
Santiago e para Galicia moito máis ca unha agrupación. 
Non é de estrañar, pois, que os que tivemos a honra de pertencer 
nalgún momento ó cadro dos membros de "Cantigas" lembremos 
ese tempo con especial emoción e levemos o seu selo no peito 
con orgullo e cariño. 
O meu paso polos locais da Algalia de Arriba pode cualificarse de 
breve (pola súa escasa prolongación no tempo: a penas tres anos 
aproveitados, ISO si, con intensidade) e de discreto, xa que nese 
tempo non me distinguín nin polo meu bo facer na danza 
tradicional nin por un ha particular participación na vida interna da 
agrupación. Para un rapaz tímido e calado coma min, desexoso de 
aprender pero tamén coutado polas recoñecidas incapacidades 
para unha arte que sempre admirei e admirarei, a posibilidade de 
formar parte da gran familia de "Cantigas e Agarimos" ofreceu 
moito máis ca actividade lúdica para encher horas de lecer. 
En primeiro lugar, permitiu o meu encontro cara a cara con parte 
da memoria da miña cidade que ou coñeda de oídas ou 
simplemente intuíra a través dalgunha conversa debullada ás 
presas. Nunca esquecerei, por exemplo, a primeira vez que 
entrei na sala de ensaios, aínda baleira e en penumbra, a porta do 
patio entornada, e as últimas raiolas do sol do serán a identificar 
os períís dos cad ros doutrora, das bandeiras conservadas tralos 
cristais, das ringleiras de trofeos e recoñecementos, dos paneis 
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pintados ó óleo por Díaz Baliño -aqueloutro bo e xeneroso
pendurados do teito... Nunca esquecerei, non, a emoción 
contida, e a consciencia de estar a compartir un ámbito común co 
pasado e, por suposto, cos que habitaron e deron sentido a ese 
pasado. 
A carón desa tradición, e renovándoa día a día, chegou de seguido 
a información e, con ela, a lección de amor a Galicia (á nasa lingua, 
música, literatura popular, usos e costumes ... ) que supuña de seu 
a aprendizaxe dos puntos dun novo baile rescatado do saber do 
pobo. Foi dese xeito, entre suores e brincadeiras, como aprendín 
a distinguir unha danza doutra, como empecei a entender a 
linguaxe da pan dei reta e da gaita, como fun sabendo máis e máis 
coplas recollidas nos beizos dos vellos e das vellas que agora xa 
non son, xa non están ... Por ese tesauro impagable entregado 
con xenerosidade e franqueza eu sempre, sempre, recoñecerei a 
miña débeda de gratitude cara ós que fixeron e fan IICantigas e 
Agarimos". 
Finalmente -e non por final menos importante- está a relevancia 
que para min tivo en todo momento a calor humana que atopei 
en "Cantigas", o arrecendo a amizade que sempre me atrapou 
entre aquelas paredes. Amizade que me sigue unindo aínda hoxe, 
despois dos moitos anos pasados, cos que, coma min naquel 
tempo, ato paran en "Cantigas e Agarimos" unha canle para a 
expresión de sentimentos, de arelas de crear, de ganas de dicir e 
facer, de amor cara ó naso. 
Por todo iso, a casa da Algalia de Arriba sempre será dalgún xeito 
tamén a miña casa, a casa de todos nós. 

Xosé A. Neira Cru z 

------------------------~ 
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XII Concurso de a j ta s ' M ús ica Tradicional 
Cantigas e Agarimos 

OS GANADORES 
DA XII EDICION 

É incuestionable a labor estimulante que exercen os 
concursos de baile e música tradicional. nos grupos folclóricos de 
toda Galicia. De la confrontación xurde o esforzo por facer o 
mellor traballo, a mellor coreografía, confeccionar fermosos 
traxes para o lucimento de rapaces e rapazas, e facer un traballo 
orixinal e apegado as raíces das manifestacións culturais galegas. 

O Concurso de Gaitas e Música Tradicional Cantigas e 
Agarimos, chega a súa Décima Terceira Edición ca ambición de 
recoñecer, aún máis este esforzo feito polos grupos. 

En anteriores edicións a festa do folclore da agrupación 
compostelana gañou moitos aspirantes, e este ano espérase unha 
importante proxección do concurso e os seus resultados aínda 
mals. Como parte do recoñecemento, Cantigas recolle nas 
próximas páxinas o historial dos grupos vencedores do Décimo 
Segundo Concurso. Tamén invíta ós asistentes a completar a 
información deste ano, cos novos gañadores. 

~-------------------------
FOLlXEIRAS 
I' CATEGORíADEPANDEIRETA 
O grupo de pandeireteiras Folixeiras do Colexio Sagrado 

Corazón das Monxas Franciscanas da Coruña, está formado por rapazas 
con idades comprendidas entre os seis e os trece anos. Durante estes 
anos tamén participaron na busca e recollida polas diferentes aldeas de 
Galicia das pezas que interpretan. 

Teñen actuacións realizadas nos programas Luar, Galicia Terra 
Única e Veciñas , todos eles da Televisión de Galicia. Entre os premios 
obtidos en concursos están os seguintes: primeiros premios nos 
concursos de Baile e Música Tradicional Cantigas e Agarimos e 
Xacarandaina (1.994); l····· premios nos concursos de Música Tradicional 
Xacarandaina, Xalgarete (Vigo) e Padrón (1.995-1.996); 3° premio no 
concurso de Xalgarete (1.997). e I eros premios nos concursos de 
Xalgarete e Cantigas e Agarimos. 
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toda Galicia. De la confrontación xurde o esforzo por facer o 
mellor traballo, a mellor coreografía, confeccionar fermosos 
traxes para o lucimento de rapaces e rapazas, e facer un traballo 
orixinal e apegado as raíces das manifestacións culturais galegas. 

O Concurso de Gaitas e Música Tradicional Cantigas e 
Agarimos. chega a súa Décima Terceira Edición ca ambición de 
recoñecer, aún máis este esforzo feito polos grupos. 

En anteriores edicións a festa do folclore da agrupación 
compostelana gañou moitos aspirantes, e este ano espérase unha 
importante proxección do concurso e os seus resultados aínda 
mals. Como parte do recoñecemento, Cantigas reealle n~ 
próximas páxinas o historial dos grupos vencedores do Décimo 
Segundo Concurso. Tamén invíta ós asistentes a completar a 
información deste ano, cos novos gañadores . 

~---------------------------
FOLlXEIRAS 
I ' CATEGORíA DE PANDEIRETA 
O grupo de pandeireteiras Folixeiras do Colexio Sagrado 

Coraz6n das Monxas Franciscanas da Coruña, está formado por rapazas 
con idades comprendidas entre os seis e os trece anos. Durante estes 
anos tamén participaron na busca e recollida polas diferentes aldeas de 
Galicia das pezas que interpretan. 

Teñen actuaci6ns realizadas nos programas Luar, Galicia Terra 
Única e Veciñas, todos eles da Televisión de Galicia. Entre os premios 
obtidos en concursos están os seguintes: primeiros premios nos 
concursos de Baile e Música Tradicional Cantigas e Agarimos e 
Xacarandaina (1.994); 1 .. ··· premios nos concursos de Música Tradicional 
Xacarandaina, Xalgarete (Vigo) e Padrón (1.995-1.996); 3° premio no 
concurso de Xalgarete (1.997), e I eros premios nos concursos de 
Xalgarete e Cantigas e Agarimos. 
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~-----------------------
AZOUGUE 
2' CATEGORíA DE PANDEIRETA 
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Este grupo de pandeireteiras empezou a súa andaina no ano 1993 dentro do 

grupo de Baile Tradicional Azougue da Escola Municipal de Folclore de Betanzos. 
Dende aquela levan acadado numerosos éxi tos dentro e f6ra de Galicia. Teñen 
participado en festivais, programas radiofónicos, etc., e o ano 1998 foi un ano 
fructífero en actuacións, dentro das que cabe destaca- la participaci6n no festival de 

pandeireteiras organizado polo grupo Terra Meiga de Ferrol En premios, conseguen 

no concurso organizado pola Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos: 1° premio na 

segunda categoría de pandeireteiras, o premio ó mellor grupo de acompañamento, e 

o premio á autenticidade. 

~---------------------------------
ASOCIACiÓN FOLCLÓRICA LEMBRANZAS DO TAMBRE 
10 PREMIO CUARTETOS TRADICIONAIS 
Esta asociación folclórica creouse en Sigüeiro no ano 1.983 coa finalidade de 

facilitar ós mozos do Concello de Oroso a iniciación na aprendizaxe tanto da danza como 

da música tradicional de Galicia. O obxectivo desta asociación é contribuIr á difusión e 

dignificación da cultura tradicional galega. 

Deste xeito e despois de dezaseis anos de andaina, a escola conta xa con máis de 

douscentos alumnos repartidos en tres seccións: baile, cantareiras e gaiteiros. Estes 

rapaces, a pesar da súa xuventude, xa contan con algúns premios no seu currículum 
como, o 10 premio no apartado de cuartetos tradicionais no Concurso de Baile e Música 
Tradicional Cantigas e Agarimos (anos 1. 994 e 1. 998). 

~---------------------------
Grupo de Baile do LICEO DE NOIA 
I ' CATEGORíA BAILE 
O grupo creouse no ano 1.987, co fin de dar a coñece-Ias rafees da nosa 

música e baile tradicionais. N a actualidade as persoas que se acheguen ó Liceo 

de Noia poden aprender a toca-la gaita e a percusión da man de Xaquín 

Xesteira, pan dei reta e canto con Felisa Segado e baile tradicional con Montse 

Rivera. 

Teñen participado no Día da Muitle/ro de Santiago; actuación no 
programa Ga/eguidade da Televisión de Gallcla; participación nas festas do 
Concello de Noia asl como en numerosas festas do vllns e rClmas, actuacións 

en Peralta (Navarra) . 
No tocante ós galardóns obtidos cómpr s. lIonta-los sogulnt s: 

segundo premio na categoría B e terceiro premio na O no C on lll"SO d B. 11 

Música Tradicional Cantigas e Agarimos ( 1.997) ; segundo promlo un alOg da A 
do Concurso de Baile e Música Tradicional de Cerdldo ( 1.997) ; tor olr prom lo 
na categoría A e segundo premio na B no 111 Concllrso d B.II · 11. di I nnl 
Concello de Ames ( 1.998), e primeiro premio na catogorla Al" Ir 11. 

categoría C no Concurso de Baile e Música Tradicional C. I1Ilg. Agnrlmos 
( 1.998). 

~---------------------------------
ASOCIACiÓN X UVENILXACARANDAINA 
2' CAT RIA D BAILE 
En 1.979 onstllúCSC n~ Coruña co fin de "educar para o mellor disfrute do vagar", 

e divideuso 11 dú seccl6ns: o Circulo de Actividades de Tempo Libre e o Grupo de 
Bailes Tradlclonnls X . . 1" ndalna. A primeira conta con 1.800 alumnos, distribuídos en 

diversas actividad s: pintura (óleo, acuarela, ... ), teatro, guitarra, bailes de salón, gaita, 
pandalr ta, tambor, boll trndicional, xadrez, etc. 

Con cnr. ctor nberto, convócanse anualmente: Concurso de Baile Tradicional 
Ga/ego, conmndo con 230 grupos na XVII edición, Concurso de Música Tradicional, e o Día 
da MlI /, e/ra. xhlblcl6n na que participan os grupos que o desexen. 

R spocto da labor de difusión da cultura tradicional queremos salienta·lo traballo 
Os se LIS mostrcs de baile e música que imparten clases a máis de 4 .500 alumnos da 
provincia. 

Pola súa banda, o Grupo de Bailes Tradicionais Xacarandaina participa en 

actuación s en Galicia, España e no estranxeiro. Ten como obxectivo fundamental a 
investigación e difusión da cultura tradicional, recollendo o folclore de cada lugar con toda 

fidelidade. 

~-----------------------
AZOUGUE 
2' CATEGORíA DE PANDEIRETA 
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Este grupo de pandeireteiras empezou a súa andaina no ano 1993 dentro do 

grupo de Baile Tradicional Azougue da Escola Municipal de Folclore de Betanzos. 
Dende aquela levan 3cadado numerosos éxitos dentro e f6ra de Galicia. Teñen 
participado en festivais, programas radiofónicos, etc., e o ano 1998 (oi un ano 
fructífero en actuación s, dentro das que cabe destaca-la particlpacl6n no festival de 
pandeireteiras organizado polo grupo Terro Meiga de Ferrol En premios, conseguen 
no concurso organizado pala Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos: 1° premio na 

segunda categoría de pandeireteiras, o premio ó mellor grupo de acompañamento, e 

o premio á autenticidade. 

~---------------------------------
ASOCIACiÓN FOLCLÓRICA LEMBRANZAS DO TAMBRE 
10 PREMIO CUARTETOS TRADICIONAIS 
Esta asociación folclórica creouse en Sigüeiro no ano 1.983 coa finalidade de 

facilitar ós mozos do Concello de Oroso a iniciación na aprendizaxe tanto da danza como 

da música tradicional de Galicia. O obxectivo desta asociación é contribuír á difusión e 

dignificación da cultura tradicional galega. 

Deste xeito e despois de dezaseis anos de andaina, a escola conta xa con máis de 

douscentos alumnos repartidos en tres seccións: baile, cantareiras e gaiteiros. Estes 

rapaces, a pesar da súa xuventude, xa contan con algúns premios no seu currículum 

como, o 10 premio no apartado de cuartetos tradicionais no Concurso de Baife e Música 
Tradicional Cantigas e Agorimos (anos 1.994 el . 998). 

~---------------------------
Grupo de Baile do LICEO DE NOIA 
I 'CATEGORíA BAILE 
O grupo creouse no ano 1.987, co fin de dar a coñece-Ias raíces da nosa 

música e baile tradicionais. Na actualidade as persoas que se acheguen ó Liceo 

de Noia poden aprender a toca- la gaita e a percusión da man de Xaquín 

Xesteira, pandeireta e canto con Felisa Segade e baile tradicional con Montse 

Rivera. 

Teñen participado no Día da Muiñclra de Santiago; actuaci6n no 

programa Goleguidode da Televisión de Gallcla; participación nas festas do 
Concello de Noia así como en numerosas festas do vII, ccrC~l1as , e 3ctuaci6ns 

en Peralta (Navarra). 
No tocante ós galardóns obtidos cómprc sallol1t. -los s gulntos; 

segundo premio na categoría B e terceiro premio na D no Con urso d Bailo O 

Música Tradicional Cantigas e Agarimos (1 .997) ; segundo p'. mio n3 c~t gorla A 
do Concurso de Baile e Música Tradicional de Cerd ldo ( 1 .997); Ler elro p" emlo 
na categoría A e segundo premio na B no 111 Concurso d Bailo Tmdl 10, .. 1 
Concello de Ames (1.998). e primeiro premio na catogorl. A o ter Iro n. 
categoría C no Concurso de Baile e Música Tradicional Cantlsas Agarlmos 
( 1.998). 

~---------------------------------
ASOCIACiÓN X UVENILXACARANDAINA 
2' CAT GordAD BAILE 
En 1.979 onstlll¡ $ na Coruña co fin de "educar para o mellor disfrute do vagar", 

e divideuso on cIú .. s cclóns: o Circulo de Actividades de Tempo Libre e o Grupo de 
Bai les Tradicional. X acarnndalna. A primeira conta con 1.800 alumnos, distribuídos en 
diversas a tlvldad . : pintura (óleo, acuarela •... ), teatro, guitarra, bailes de salón. gaita, 
pandelrota , wmbor, baile tradicional, xadrez, etc, 

C on c~ meter aberto. convócanse anualmente: Concurso de Baile Tradicional 
Golego. cont. ndo con 230 grupos na XVII edición, Concurso de Músico Tradicional, e o Día 
do Muiiiclro. o.hlblclón na que participan os grupos que o dese.en. 

Rosp Cto da labor de difusión da cultura tradicional queremos salienta-Io traballo 
O s SClIS mestres de baile e música que imparten clases a máis de 4.500 alumnos da 
provincia, 

Pola sLJa banda, o Grupo de Bailes Tradicionais Xaearandaina participa en 

aetuaci6ns en Galicia, España e no estranxeiro. Ten como obxectivo fundamental a 

investigaci6n e difusión da cultura tradicional , recollendo o folclore de cada lugar con toda 

fidelidade. 
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* Anote eiquí os resu ltados .. . 

~------------------------
A.C. SANTA MARíA DE TORÁS 
3'e4'CATEGORíAS DE BAILE 
Naceu en 1.981, co fin de poder recupera- los bai les 

típicos da zona. Ó ano seguinte abriuse a escola de música, onde 
se imparten clases de gaita, tambor, pandeireta, pandeiro e 
bombo. Os ensaios realízanse no patio do Colexio Otero 
Pedrayo de Laracha. Teñen organizados exposicións de traxes 
galegos, e a organización anual dun festival aniversario da 
Asociación. 

Os grupos de baile e música participan nas festas do pobo 
e de concellos de Galicia, (estivais benéficos, concursos de baile 
tradicional, encontros folclóricos organizados por asociacións 
veciñais e tamén intercambios culturais. 

Nos últimos 3 anos participou tamén nos concursos de 
Cantigas e Agarimos (dous premios), de Xacarandaina e do 
concello de Cerdido. ( 10 premio na categoría de baile). 

Pretende esta asociación realizar unha labor etnográfica 
recollendo bailes, músicas e traxes das zonas da comarca e ir 
ampliando o seu traballo en zonas e comarcas do resto de Galicia. 

~------------------------
SECUNDINO PUENTES LÓPEZ 
I er Premio Gaiteiro Solista 
E membro da Asociación Cultural Os Muiños de Oliveira. 

Dende o ano 1993 ata o día de hoxe recibe clases do mestre de 
gaita e percusión Antonio Gutiérrez Pereira. D ende entón 
conseguiu o l er premio na modalidad e Gaiteiro Solista, no 
Concurso de Xacarandaina os anos 1994, 1995 e 1996.No ano 
1997 obtuvo o 2° premio no Concurso de Xacarandaina, na 
modalidade Gaiteiro Solista e o IO do Concurso Cantigas e 
Agarimos na modalidade Cuartetos. 

1998 foi I er premio na modalidade Gaiteiro Solista por 
Cantigas e Agarimos e Xacarandaina. Na actualidade ten 17 anos. 

XIII CONCURSO DE GAITAS E MÚSICA TRADICIONAL CANTIGAS E AGARIMOS MlbSON======== 
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~------------------------
A.C. SANTA MARíA DE TORÁS 
3' e 4' CATEGORíAS DE BAILE 
Naceu en 1.981 , co fin de poder recupera-los bailes 

típicos da zona. Ó ano seguinte abriuse a escola de música, ende 
se imparten clases de gaita, tambor, pandeireta, pan dei ro e 
bombo. Os ensaios realízanse no patio do Colexio Otero 
Pedrayo de Laracha. Teñen organizados exposicións de traxes 
galegos, e a organización anual dun festival aniversario da 
Asociación. 

Os grupos de baile e música participan nas restas do pobo 
e de concellas de Galicia, festivais benéficos, concursos de baile 
tradicional, encontrcs folclóricos organizados por asociacións 
veciñais e tamén intercambios culturais. 

Nos últimos 3 anos participou tamén nos concursos de 
Cantigas e Agarimos (dous premios), de Xacarandaina e do 
concello de Cerdido. (1 0 premio na categoría de baile). 

Pretende esta asociación realizar unha labor etnográfica 
recollendo bailes, músicas e traxes das zonas da comarca e ir 
ampliando o seu traballo en zonas e comarcas do resto de Galicia. 

~--------------------------
SECUNDINO PUENTES LÓPEZ 
I er Premio Gaiteiro Solista 
E membro da Asociación Cultural Os Muiños de Oliveira. 

Dende o ano 1993 ata o día de hoxe recibe clases do mestre de 
gaita e percusión Antonio Gutiérrez Pereira. Dende entón 
conseguiu o ter premio na modalidade Gaiteiro Solista, no 
Concurso de X.carandaina os anos 1994, 1995 e 1996.No ano 
1997 obtuvo o 20 premio no Concurso de Xacarandaina, na 
modalidad e Gaiteiro Solista e o IOdo Concurso Cantigas e 
Agarimos na modalidade Cuartetos. 

1998 roi I er premio na modalidad e Gaiteiro Solista por 
Cantigas e Agarimos e Xacarandaina. Na actualidade ten I 7 anos. 

XIII CONCURSO DE GAITAS E MÚSICA TRADICIONAL CANTIGAS E AGARIMOS MlhSON======== 
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TRAXES TRADIC IONAIS 
LIBROS ETNOC¡RÁFICOS 

MVCICA C¡ALEC¡A 
INSTRVMENTOS 

Al~alia 
o 19 

EXPOSICIÓNS 
ETNOC¡RÁFICAS 

Confeccionamos todIo 
Upo dIe prendas: Material para vestuario 

• 

• 

Camisas, 
enguas, 
cirolas, 
Teffaixos, 
mantelos, 
xustillos, 
dengues, 
chaquetiñas, 
cofias, 
pantalons, 
polainas, 
almillas, 
chaleques 
monteiras, 
puchos ... 

Telas: 
veludos, 
ESTAMEÑAS, 
BAlETAS, 
PICOTEs, 
IlROCADOS, 
PANOS, 
SAllAS DE UÑO E 
TELAS ANTIC¡A S. 

Complementos 
FAIXAS 
FAIXAS BORDADAS 
PAÑOLETAS 
ESCARPINS 
MED IAS 
ZOCOS E ZOCAS 

VESTIDOS E FRECOS PARA C¡AITAS EN LIÑO, TINXIDO, TORZAL... 
PANDEIRETAS, CASTAÑOLAS, PITOS, TARRAÑOLAS, CVLLERES ... 

Aderezos 
BOLAS PARA COLARES 

PENDENTES, SAPOS, 
PASAMANERIA E 

ABELORIOS 

TRAXES TRADICIONAIS 
LIBROS ETNOqRÁFICOS 

MÚCICA qALEqA 
INSTRVMENTOS 

Al~alia 
o 19 

EXPOSICIÓNS 
ETNOqRÁFICAS 

Confecciolllamos to O 

tipo die prendas: Material para vestuario 

• 

• 

Camisas, 
enguas, 
ciro las, 
reffaixos, 
mantelos, 
xustillos, 
dengues, 
ch aqu etii'ías, 
cofias, 
pa nta lons, 
polainas, 
almillas, 
cha leques 
monte ira s, 
puchos ... 

Telas: 
veludos, 
ESTAMEÑAS, 
BI\IETAS, 
PI COTEs, 
BROCI\DOS, 
PI\NOS, 
SI\BI\S DE uÑa E 
TELI\S I\NTIC¡I\S . 

Complementos 
F/\IXAS 
F/\IXAS BORDADAS 
PAÑOLETAS 
ESCARPINS 
MEDIAS 
ZOCOS E ZOCAS 

VESTIDOS E FRECOS PARA C¡AITAS EN LI ÑO, TINXIDO, TORZAL... 
PANDEIRETAS, CASTAÑOLAS, PITOS, TARRAÑOLAS, CVLLERES .. . 

Aderezos 
BOLAS PARA COLARES 

PENDENTES, SA POS, 
PASAMANERIA E 

ABELORIOS 



XII[ Co ncu rso ele Baile e Música tradicionais 
"CANTIGAS E AGARIMOS" 

~---------------
A - APARTADO DE BAILE 
TRADICIONAL 

CATEGORíAS 
I a Categoría, ata os 9 anos. 
2' Categoría, nenos de 10, I I e 12 
anos. 
3' Categoría, de I 3 a 15 anos. 
4 3 Categoría, dende os 16 anos en 

diante. 

(As idades que se especifican en cada 

categoría refírense á idad,e media do 
grupo, e non pode ter o grupo ningún 

compoñente que supere en tres (3) 
anos a idade da súa categoría. 

BASES 
O grupo de baile estará formado por 
un mínimo de catro (4) parellas, a non 
ser que as características do baile 

requiran outro tipo de formación. 

O grupo de acompañamento debe 

situarse no escenario de xeito que sexa 

visible para os menbros do X urado. 

PREMIOS 
En cada u~ha das categorías 
entregarase: 

* Un primeiro premio de 50.000 
pesetas e trofeo. 

* Un segundo premio de 25.000 
pesetas e trofeo. 
.. Un terceiro premio o que se lIe 

corresponderá un trofeo. 
.. T ódolos finalistas recibirán un 
diploma acreditativo. 

Para a concesión destes galardóns, o 

xurado terá en conta: a autenticidad e 
da peza. a sua interpretación e 

dificul tade. Tamén se aval iará o 

vestuario o grupo de 

acomp;ul:l l1,onto. Se o Xurado o estima 

oportuno. pod d conceder dous 

premios d cit r. t r spedal á mellar 

vestimenta e 6 111011 r grLlpO de 

acompañamel1 to, dowdo$ e n 15.000 
pesetas e diploma. 

Co obxecto de enaltercer e promocionar o Flolclore Tradicional Galego 
convócaseo: 
XIII Concurso de Baile e Música tradicionais "Cantigas e Agarimos" 

Este é un concurso aberto, sen cota de inscripción, no que poderán 
participar tódolos grupos que o desexen dentro dos seguintes apartados. 

~---------------
B - APARTADO DE 
PANDERETElRAS/OS 

CATEGORíAS 
I a Categoría, ata os 13 anos. 

2a Categoría, máis de I 3 anos. 

BASES 
Cada agrupación deberá achegar un 

corte de cinta (casete ou video VHS) na 
que aparezca a peza ou pezas que o 

grupo vai interpretar, cantada ou 

tocada polos informantes da recollida. 

A cinta deberá ser presentada con once 

(1 1) días de antelación á data da 
celebración do concurso. 

PREMIOS 
Un primeiro premio para a primeira 

categoría de 30.000 pesetas e trofeo. 
Un segundo premio, dotado con 

trofeo. 

Un primeiro premio para a segunda 

categoría de 30.000 pesetas e trofeo. 
Un segundo premio, dotado con 

trofeo. 

Todos os finalístas recibirán un diploma 

acreditativo. 

Establécese un premio especial dotado 

con 15.000 pesetas e diploma ó grupo 
que mellar conserve as características 

do corte da cinta que presenten. 

~-------

C - APARTADO DE 
CUARTETO TRADICIONAL 

CATEGORíAS 
Establécese unha única categoría cun 

límite de idade de 18 anos. 

BASES 
Os grupos participantes constarán de: 2 

gaitas, tambor e bombo. Poderán 
interpretar pezas tradicionais recollidas 

ou de autor, sempre que sexan galegas, 
non se admitirá ningún tipo de música 

ou interpretación foránea. 

PREMIOS 
Un primeiro premio de 40.000 pesetas 
e trofeo. 

Un segundo premio dotado con trofeo. 

Tódolos finalistas recibirán un diploma. 

O Xurado valorará a afinación, 

interpretación e compenetración. 

~---------------
D - APARTADO DE 
GAITEIROS SOLISTAS 

CATEGORíAS 
Hai unha única categoría, e o límite de 

idade do gaiteiro participante será de 

dezaoito ( 18) anos . 

BASES 
O gaiteiro poderá ir acompañado de 

tambor ou caixa tradicional. 

As pezas a interpretar teñen que ser 

recollidas ou de autor. 

Os temas han dde ser galegos e 
interpretados con dixitación galega. 

PREMIOS 
Un primeiro premio de 30.000 pesetas 
e trofeo. 

Un segundo premio dotado con trofeo. 

Tódolos finalistas recibirán un diploma. 

O Xurado terá en conta a conservación 

da melodía, o emprego dunha 

dixitación axeitada á peza e a afinación. 

XII[ Co ncu rso de Baile e Música tradicionais 
"CANTIGAS E AGARIMOS" 

~---------------
A - APARTADO DE BAILE 
TRADICIONAL 

CATEGORíAS 
I a Categoría, ata os 9 anos. 
2' Categoría, nenos de 10, I I e 12 
anos. 
3' Categoría, de I 3 a 15 anos. 
4a Categoría, dende os 16 anos en 

diante. 

(As idades que se especifican en cada 

categoría refírense á idad,e media do 

grupo, e non pode ter o grupo ningún 

compoñente que supere en tres (3) 
anos a idade da súa categoría. 

BASES 
O grupo de baile estará formado por 
un mínimo de catro (4) parellas, a non 
ser que as características do baile 

requiran outro tipo de formación. 

O grupo de acompañamento debe 
situarse no escenario de xeito que sexa 

visible para os menbros do Xurado. 

PREMIOS 
En cada u~ha das categorías 
entregarase: 
* Un primeiro premio de 50.000 
pesetas e trofeo. 
* Un segundo premio de 25.000 
pesetas e trofeo. 
• Un terceiro premio o que se lIe 

corresponderá un trofeo. 

• T ódolos finalistas recibirán un 
diploma acreditativo. 

Para a concesión destes galardóns, o 

xurado terá en conta: a autenticidad e 
da peza. a sua interpretación e 

djflcultade. Tarnén se avaliará o 

vestuario e o grupo de 

acompatlamonto. Se o Xurado o estima 

oportuno. pod rf¡ conceder dous 

premios de c"r~ ct r especial á mellor 

vestimenta e 6 mollor 8nlpo de 
acompa.íamento, dOl, dos con 15.000 
pesetas e diploma, 

Co obxecto de enaltercer e promocionar o Flolclore Tradicional Galego 
convócaseo: 
XIII Concurso de Baile e Música tradicionais "Cantigas e Agarimos" 

Este é un concurso aberto, sen cota de inscripción, no que poderán 
participar tódolos grupos que o desexen dentro dos seguintes apartados. 

~---------------
B - APARTADO DE 
PANDERETEIRAS/OS 

CATEGORíAS 
I a Categoría, ata os 13 anos. 

2a Categoría, máis de I 3 anos. 

BASES 
Cada agrupación deberá achegar un 
corte de cinta (casete ou video VHS) na 
que aparezca a peza ou pezas que o 

grupo vai interpretar, cantada ou 

tocada polos informantes da recollida. 

A cinta deberá ser presentada con once 

( 1 1) días de antelación á data da 
celebración do concurso. 

PREMIOS 
Un primeiro premio para a primeira 

categoría de 30.000 pesetas e trofeo. 
Un segundo premio, dotado con 

trofeo. 

Un primeiro premio para a segunda 

categoría de 30.000 pesetas e trofeo. 
Un segundo premio, dotado con 

trofeo. 

Todos os finalístas recibirán un diploma 

acreditativo. 

Establécese un premio especial dotado 

con 15.000 pesetas e diploma ó grupo 
que mellor conserve as características 

do corte da cinta que presenten. 

~--------------

C - APARTADO DE 
CUARTETO TRADICIONAL 

CATEGORíAS 
Establécese unha única categoría cun 

límite de idade de 18 anos. 

BASES 
Os grupos participantes constarán de: 2 

gaitas, tambor e bombo. Poderán 
interpretar pezas tradicionais recollidas 

ou de autor, sempre que sexan galegas, 
non se admitirá ningún tipo de música 

ou interpretación foránea. 

PREMIOS 
Un primeiro premio de 40.000 pesetas 
e trofeo. 

Un segundo premio dotado con trofeo. 

Tódolos finalistas recibirán un diploma. 

O Xurado valorará a afinación, 

interpretación e compenetración. 

~---------------
D - APARTADO DE 
GAITEIROS SOLISTAS 

CATEGORíAS 
Hai unha única categoría, e o límite de 

idade do gaiteiro participante será de 

dezaoito ( 18) anos. 

BASES 
O gaiteiro poderá ir acompañado de 

tambor ou caixa tradicional. 

As pezas a interpretar teñen que ser 

recollidas ou de autor. 

Os temas han dde ser galegos e 
interpretados con dixitación galega. 

PREMIOS 
Un primeiro premio de 30.000 pesetas 
e trofeo. 

Un segundo premio dotado con trofeo. 

T ódolos finalistas recibirán un diploma. 

O Xurado terá en canta a conservación 

da melodía, o emprego dunha 

dixitación axeitada á peza e a afinación. 



~-------

BASES DE CARÁCTER 
XERAL 

Tódolos participantes dos 
distintos apartados deberán levar o traxe 
tradicional (incluídos os grupos de 
acompañamento). 

Ninguha persoa poderá formar 
parte de máis dun grupo dentro do 
mesmo apartado, agás os grupos de 
acompañamento, que poderán intevir en 
máisdunha. 

o número de grupos inscritos 
en cada categoría deberán ser como 
mínimo de cinco (5). Reservandose a 
agrupación a decisión de suprimir dita 
categoría. 

En cada apartado disporán dun 
tempo máximo de cinco (S) minutos. No 
caso de superar este límite. queda a 
criterio do Xurado aplicar a oportuna 
penalización. 

o Xurado será nomeado por 
Cantigas e Agarimos, e o deu dictamen 
será inapelable. 

As cintas serán devoltas o día da 
e liminatoria que corresponda a cada 
grupo. 

o Xurado poderá descalificar a 
calquera grupo, asociación ou interprete 
solista _que non se ateña as bases aquí 
expostas. 

A organización poderá esixir o 
DNI ou libro de familia no caso de que, 
por requerimento do Xurado ou dalguha 
das agrupacións participantes, exista 
alguha dúbida na idade dalgún dos 
concursantes. 

En caso de ne garse a 
presentalo, o X urado poderá descalificar 
ógrupo. 

FASE ELIMINATORIA 
Domingo, 23 de Maio, 
Domingo 30 de Maio e 
Sábado S de X uño as S da tarde. 

FINAL 
Domingo 13 de X uño. 

PASATIEMPOS 

Al~alia 
O 21 

10 _ Os coros chegan a ter peso da man pioneira de Perfecto Feijoo e: 
a- Manuel Rilo Pardo. 
b- Nazafrio González Iglesias. 
c- Avelino Cachafeiro. 
d- Ricardo Portela. 

20 
- O sepulcro do Apóstol Santiago descubriouse no ano: 

a-827 
b- 813 
c- 131 3 
d- 1274 

30 O It - S versos ... me mostró sus estatuas y relieves, primorosos, encanto del 
artista; y del gran Hospital la incomparable ... " pertenece a Rosalía de Castro 
quien lIe canta a: 

a- O Portal de la Gloria. 
b- A Capilla das Ánimas. 
c- San Martfn Pinado. 
d- O Colexio de San Xerónimo. 

4° - A muiñeira dos catro ventos o muiñeira da cruz é: 
a- A muiñeira punteada. 
b- A muiñeira riberiana. 
c- A xota. 
d- A rabela. 

5° - O nacemento da cultura castrexa sitúase: 
a- Na idade de pedra 
b- No calcolítico 2.000 a 1800 a. e. 
c- No mesolítico 8.000 a 4.000 a. e. 
d- No bronce 1.000 a 500 a.e. 

6° - A música galega ten fortes semellanzas coa música: 
a- Coa música dos Balcanes. 
b- Coa música sahariana. 
c- Coa do exe atlántico. 
d- Co flamenco. 

7° - Na zona de Fonsagrada a danza ten a tendencia a erguer máis o xeonllo 
por: 
a- Herencia dos vellos. 
b- Antes bailaron moito en zocas. 
c- Utilizan máis a planta que a punta do pé. 
d- Era un xesto ritual. 

8° - O traxe tradicional galego que se coñece hoxe combina usos de distintos 
momentos: 
a- Home século XVIII , muller século XVIII . 
b- Home século XVII , muller século XVIII. 
c- Muller século X IX, home século XVIII. 
d- Mulle,. século, XVIII , home século XVIII. 

.::l ·S :¡¡ ·L V ·9 :p ·S 
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~------
BASES DE CARÁCTER 
XERAL 

T ódo los participantes dos 
distintos apartados deberán levar o traxe 

tradicional (inclu ídos os grupos de 
acompañamento) . 

Ninguha persoa poderá formar 
parte de m~is dun grupo dentro do 
mesmo apartado, agás os grupos de 
acompañamento, que poderán ¡nteviren 
máisdunha. 

o número de grupos inscritos 
en cada categoría deberán ser como 
mínimo de cinco (5). Reservandose a 
agrupación a decisión de suprimir dita 
categoría. 

En cada apartado disporán dun 
tempo máximo de cinco (5) minutos. No 
caso de superar este límite, queda a 
criterio do Xurado aplicar a oportuna 
penalización. 

o Xurado será nomeado por 
Cantigas e Agarimos, e o deu dictamen 
será inapelable. 

As cintas serán devoltas o día da 
eliminatoria que corresponda a cada 
grupo. 

o Xurado poderá descalificar a 
calquera grupo, asociación ou interprete 
solista que non se ateña as bases aquí 
expostas. 

A organización poderá esixir o 
DNI ou libro de familia no caso de que, 
por requerimento do Xurado ou dalguha 
das agrupacións participantes, exista 
alguha dúbida na idade dalgún dos 
concursantes. 

En caso de negarse a 
presentalo, o Xurado poderá descalificar 
ógrupo. 

FASE ELIMINATORIA 
Domingo, 23 de Maio, 
Domingo 30 de Maio e 
Sábado 5 de Xuño as 5 da tarde. 

FINAL 
Domingo I 3 de Xuño. 

PASATIEMPOS 

Al~alia 
O 21 

1° - Os coros chegan a ter peso da man pioneira de Perfecto Feijoo e: 
a- Manuel Rilo Pardo. 
b- Nazafrio González Iglesias. 
c- Avelino Cachafeiro. 
d- Ricardo Portela. 

2° - O sepulcro do Apóstol Santiago descubriouse no ano: 
a- 827 
b- 8 13 
c- 13 13 
d- 1274 

3° - Os versos " ... me mostró sus estatuas y relieves, primorosos, encanto del 
artista: y del gran Hospital la incomparable ... " pertenece a Rosalía de Castro 
quien lIe canta a: 
a- O Portal de la Gloria . 
b- A Capilla das Ánimas. 
c- San Martín Pinado. 
d- O Colexio de San Xer6nimo. 

4° - A muiñeira dos catro ventos o muiñeira da cruz é: 
a- A muiñeira punteada. 
b- A muiñeira riberiana. 
c- A xota. 
d- A rabela. 

5° - O nacemento da cultura castrexa sitúase: 
a- Na idade de pedra 
b- No calcolítico 2.000 a 1800 a. e. 
c- No mesolítico 8.000 a 4.000 a. e. 
d- No bronce 1.000 a 500 a.e. 

6° - A música galega ten fortes semellanzas coa música: 
a- Coa música dos Balcanes. 
b- Coa música sahariana. 
c- Coa do exe atlántico. 
d- Co fiamenco. 

7° - Na zona de Fonsagrada a danza ten a tendencia a erguer máis o xeonllo 
por: 
a- Herencia dos vellos. 
b- Antes bailaron moito en zocas. 
c- Utilizan máis a planta que a punta do pé. 
d- Era un xesto ritual. 

8° - O traxe tradicional galego que se coñece hoxe combina usos de distintos 
momentos: 
a- Home séclllo XVII I, muller século XVIII. 
b- Horne século X VII , muller século XVIII. 
c- Muller século XIX , home século XVIII. 
d- Mulle .. século. XVIII , home século XVIII. 
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II nbullo de Perfecto Feijoo 
nd eu as súas propias 

nt Iras, e as súas sementes 
{¡ti d aron nos grupos que 
xurdiron coa súa mesma filosofí 
a: representar na súa esencia a 
herencia musical deixada polos 
nosos vellos. 

Esforzado cabaleiro 
Da ergueitanova cruzada 
Que limpou de aire extranxeiro 
A música do turreiro 
Da nosa terra adourada 

Este verso forma parte dun 
poema de eabanillas que foi lido na 
homenaxe que os coros galegos lIe 
dedicaron a Perfecto Feijoo en 
Pontevedra o 3 1 de agosto de 19 19. 
Homenaxe impulsada polo coro (erralán 

"Toxas e Froles ll
, e na que participaron os 

coros galegos formados entre 1916 e 
19 19. Aqueles coros que fixeron escola a 
partir do traballo de Feijoo foron: 
'Texos e froles" de Ferrol, "Cantigas da 
terra" da Coruña, "Cantigas e aturuxos" 
de Lugo, "Agarimos da terra ll de 
Mondariz, -"Foliadas e cantigas" de 

Ai n. dd Tcn-a 
ALi COMEZOU TODO 

o primeiro coro, "Aires da Terra", precedido por Perfecto Feijoo. 

Pontevedra e "De Ruada ll de Ourense. 
Foliadas, alalas, cantos de sega, de 
arriero ou de pandeiro, alborad~s, 

ru adas e muiñeiras compoñe n os 
repertorios dos coros asistentes, a 
seme ll anza do s rep erto rios 
interpretados por Aires da Terra nos 
seus trinta e un anos de existencia. 
En poucos anos formaríanse outras 
agrupacións que seguirían a trad ición do 
coro fundado por Feijoo, nos que cabería 
no mear a: tlAiriños do mar", "Airiños do 
ulla", "Cantigas e agarimos", "Agrupación 
Rosalía de Castro" e "Queixume dos 

pinos". 
Perefcto Feijoo e "Aires da Terra" 
supuxeron o principio dun xeito de 
interpretar a música galega que aínda 
perdura a través dos catro coros que, 
fu ndados no primeiro carto de século 
seguen coas súas actividades: 'Toxos e 
Froles", "Cantigas da Terra", "De Ruada" e 
"Cantigas e Agari mos". 

CAFE - CHURRERRIA 

GALICIA 
¡SOMOS ESPECIALISTAS EN CHURROS! 

San Pedro Mezonzo, 15 - Teléfono 98159 1780- SANTIAGO 
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( Irnbnllo de Perfecto Feijoo 
ti' s nd eu as súas propias 
rl'Oll telras , e as súas sementes 
queda ron nos grupos que 
xurdiron coa súa mesma filosofí 
a: representar na súa esencia a 
herencia musical deixada polos 
nosos vellos. 

Esforzado cabaleiro 
Da ergueitanova cruzada 
Que limpou de aire extranxeiro 
A música do turreiro 
Da nosa terra adourada 

Este verso forma parte dun 
poema de eabanillas que foi lido na 
homenaxe que os coros galegos lIe 
dedicaron a Perfecto Feijoo en 
Pontevedra o 31 de agosto de 191 9. 
Homenaxe impulsada polo coro (erralán 
'Toxas e Froles ll

, e na que participaron os 
coros galegos formados entre 1916 e 
19 19. Aqueles coros que fixeron escola a 
partir do traballo de Feijoo foron: 
"Toxos e froles" de Ferrol, "Cantigas da 
terra" da Coruña, IICantigas e aturuxos" 
de Lugo, IIAgarimos da terra" de 
Mondariz, -"Foliadas e cantigas" de 

!\i l"t S eL] Tc rra 
!\Li COMEZOU TODO 

o primeiro coro, "Aires da Terra", precedido por Perfecto Feijoo. 

Pontevedra e "De Ruada ll de Ourense. 
Foliadas, alalas, cantos de sega, de 
arriero ou de pandeiro, alborad~s, 

ruadas e muiñeiras compoñen os 
repertorios dos coros asistentes, a 
semellanza dos repertorios 
interpretados por Aires da Terra nos 
seus trinta e un anos de existencia. 
En poucos anos formaríanse outras 
agrupacións que seguirían a tradición do 
coro fundado por Feijoo, nos que cabería 
no mear a: "Airiños do marll

, IIAiriños do 
ullall

, IICantigas e agarimos'" IIAgrupación 
Resalía de Castro" e IIQueixume dos 

pinos ll
• 

Perefcto Feijoo e "Aires da Terra ll 

supuxeron o principio dun xeito de 
interpretar a música galega que aínda 
perdura a través dos catro coros que, 
fundados no primeiro carto de século 
seguen ceas súas actividades: IIToxos e 
Froles ll

, IICantigas da Terra", IIDe Ruadall e 
IICantigas e Agari mosll

• 

CAFE - CHURRERRIA 

GALICIA 
¡SOMOS ESPECIALISTAS EN CHURROS! 

San Pedro Mezonzo, 15 - Teléfono 981591780- SANTIAGO 



GÉNESIS DE CANTIGAS 
Por orden de antigüidade "Cantigas e Agarimos ll ocupa o 
cuarto lugar entre as colectividades artísticas fundadas 
en Galicia para seguir a liña trazada con singular exemplo 
polo famoso boticario D. Perfecto Feijoo Poncet. Así 
o sinalou D. Adolfo Anta Seoane, músico e director de 
coros de música tradicional galega. Contaba en ocasión 
das Vodas de Ouro da agrupación, que o lonxano 
Orfeón Valverde, surxido en 1885, foi o predecesor de 
"Queixume dos Pinos", Así se chamaba o grupo ori xinal 
que despois daría lugar a "Cantigas e Agarimos" después Born;'wdo Dcl Rfo Parada 
de superada a crise gripal de 1918 (o neme Queixume Oll'cclor . Fundador de 
fue apropiado por un coro vigués, Queixume pasó a "CANTIGAS E AGARIMOS" 

llamarse "Cantigas e Agarimos"). 
A mesma versión {oi contada no libro das Vedas de Ouro, no <¡ll rolata: IIAxiña 
agromaron vizosos "Toxos e Froles", IICantigas da Torra", "D Ruada" ' outros que 
no tiveron tanta pervivencia. Con eles xurdla tarn n "Qu Ixull1 dos Pinos", en 
Santiago, bajo a dirección dun rapaz novo: Born. "clo d I Rlo... fO"m~raso con 
xente nova e algúns elemento dos or(e6n5 tlVa lv rd 11 do "AI'ds tlc~I II , Cando se 
dispoñía sair ás rúas, o gripo do ano la lovou n cova . 111, Is d. nilt. do dos 
compoñentes", 
Paga a pena lembrar a modo de anécdota qll "OS cor'OS galegos qllO comezar. no 
seu labor con ha mes sós, deron entrada ás rapazas nos conxuntos, porque as! o 
esixían as cantigas e os bailes. O coro santiagués fi xo outro tanto. Máis o IIClrculo 
Católico" non permitiu esta mestura, que naque les tempos era un escándalo e un 
pecado grave". 
O principio chegaron a presentarse con roupas arrecadadas en tódalas aldeas dos 
arrededores de Santiago, cando arnda e ra doado ollar a vestimenta enxebre nos 
labregos. 
Os repertorios dos coros esg6tanse e moitos deles repetían os mesmos cantos. 
IIBernardo del Río non quixo que fose as í e deu en percorrer aldeas e lugares 
apartados en busca de material novo, chegando a (acerse con un repertorio propio 
evariadd', 
Desta maneira e ó longo da súa historia que xa se aproxima ós 80 años, la 
agrupación santiaguesa desenvolveu un labor de volta ás súas raíces que continúa os 
trazos marcados por D. Perfecto Feijoo. 

Al@Jalia 
O 23 

EL ORGULLO DE 
LO PROPIO 
O apego ó carácter orixinal da música da 
súa terra, tal como saía IIdos gaiteiros 
inxenuos das nosas montañas ll

, foi unha 
característica revolucionaria da obra 
artística de Feijoo. Entendía que a súa 
obra, tiña un profundo carácter de 
acción social. De reivindicación da 
cultura galega e así, levou o traxe 
tradicional, a gaita, ós máis elegantes 
salóns de Madrid onde foi aplaudido por 
los Reis. Escribíao mesmo Feijoo: 
"El terruño gallego había conquistado los 
alcázares del arte y de la Realeza. No 
habíamos puesto en ridículo a Galicia 
como aquellos tímidos e incomprensivos 
temieron. Y cuando vieron que bajo la 
monteira y o chaleque de grana 
palpitaban el talento y la hidalguía, la 
cultura y el arte ( ... ) se inició un 
m ov imiento de reivindicación 
consiguiéndose por el mágico poder de 
una gaita y de la música de nuestros 
campos lo que no habían logrado 
centenares de artículos periodísticos que 
durante varios años lo venían ensalzando 
en todos los tonos (sic)". (1) 

OSEUARQU IVO 
A obra de Perfecto Feijoo quedou 
plasmada nun importantísimo arquivo 
que el mismo (oi re unindo e que hoxe é 
un legado de incalculab le valor. 
Suscribiuse ás partirturas como único 
elemento capaz de preservarlo para o 
futuro, sen embargo, impulsou a 
expresión máis natural e espontánea das 
pezas de seu repertorio. 

SIO/MEDIC GALICIA, S.L. 
~ "D." .m "'-Tf(l:li:,,¡ :cx. Alpha-Bio 

Avda. Vjllagarcía, 28 bajo 
15706 SANTIA O 
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GÉNESIS DE CANTIGAS 
Por orden de antigüidade "Cantigas e Agarimosll ocupa o 
cuarto lugar entre as colectividades artísticas fundadas 
en Galicia para seguir a liña trazada con singular exemplo 
polo famoso boticario D. Perfecto Feijoo Poncet. Así 
o sinalou D. Adolfo Anta Seoane, músico e director de 
coros de música tradicional galega. Contaba en ocasión 
das Vodas de Ouro da agrupación, que o lonxano 
Orfeón Valverde, surxido en 1885, foi o predecesor de 
"Queixume dos Pinostl

, Así se chamaba o grupo orixinal 
que despois daría lugar a ItCantigas e Agarimos" después Bernardo Del Rro Parada 
de superada a crise gripal de 19 18 (o neme Queixume Director ~ Fundador de 
fue apropiado por un coro vigués, Queixume pasó a "CANTIGAS E AGARIMOS" 

llamarse "Cantigas e Agarimos"). 
A mesma versión foi contada no libro das Vedas do Ouro, no qllO rolata: IIAxiña 
agromaron vizosos "Toxos e Froles", "Cantigas da Torra", 11 0 RUt da'" Outros que 
no tiveron tanta pervivencia. Con eles xurcHa tarn n "Quolxum dos Pinos", en 
Santiago, bajo a dirección dun rapaz novo: Born:'\I'do dol Rlo .. , o fOl'mftmso con 
xente nova e algúns elemento dos or(eóns lIValv rd 11 c!" IIA,'tlstlc:¡II , Cando se 
dispoñía sair ás rúas, o gripo do ano 10 I vou a cov, n m.ls da mltado dos 
compoñentes". 
Paga a pena lembrar a modo de an6cdota qll "os COfOS galegos que comozaran o 
seu labor con homes sós, derol1 entrada ás rapazas nos conxuntos, porque asl o 
esixían as cantigas e os bailes, O coro santl<lgu6s fi xo outro tanto, Máis o "eh'culo 
Católico" non permitiu esta mestura, que naque les tempos era un escándalo e un 
pecado grave", 
O principio chegaron a presentarse con roupas arrecadadas en tódalas aldeas dos 
arrededores de Santiago, cando alnda era doado ollar a vestimenta enxebre nos 
labregos. 
Os repertorios dos coros esg6tanse e moitos deles repetían os mesmos cantos, 
II Bernardo del Río non quixo que fose as í e deu en percorrer aldeas e lugares 
apartados en busca de material novo, chegando a (acerse con un repertorio propio 
evariado", 
Desta maneira e ó longo da súa historia que xa se aproxima ós 80 años, la 
agrupación santiaguesa desenvolveu un labor de volta ás súas raíces que continúa os 
trazos marcados por D. Perfecto Feijoo, 
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EL ORGULLO DE 
LO PROPIO 
O apego ó carácter orixinal da música da 
súa terra, tal como saía "dos gaiteiros 
inxenuos das nosas montañas", foi unha 
característica revolucionaria da obra 
artística de Feijoo, Entendía que a súa 
obra, t iña un profundo carácter de 
acción social. De re ivindicación da 
cultura galega e así, levou o traxe 
tradicional , a gaita, ós máis elegantes 
salóns de Madrid onde foi aplaudido por 
los Reis. Escribíao mesmo Feijoo: 
"El terruño gallego había conquistado los 
alcázares del arte y de la Realeza. No 
habíamos puesto en ridículo a Galicia 
como aquellos tímidos e incomprensivos 
temieron. Y cuando vieron que bajo la 
monteira y o chaleque de grana 
palpitaban el talento y la hidalguía, la 
cultura y el arte ( ... ) se inició un 
movimie nt o de rei v indicación 
consiguiéndose por el mágico poder de 
una gaita y de la música de nuestros 
campos lo que no habían logrado 
centenares de artículos periodísticos que 
durante varios años lo venían ensalzando 
en todos los tonos (sic)" . (1) 

OSEUARQU IVO 
A obra de Perfecto Feijoo quedou 
plasmada nun importantísimo arquivo 
que el mismo (oi reunindo e que hoxe é 
un legado de incalculable va lor. 
Suscribiuse ás partirturas como único 
elemento capaz de preservarlo para o 
futuro , sen embargo, impulsou a 
expresión máis natural e espontánea das 
pezas de seu repertorio, 

BIO/MEDIC GALICIA, S.L. 
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Avda. Vjllagarcía, 28 bajo 
15706 SANTIAGO 
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As pezas foron recollidas por el, de oídas e das 
memorias das súas andanzas polas montañas de 
Galicia; e no foron "amañadas maxistralmente". O seu 
enorme respecto pola música vida do pobo. "folc
lóricall como a chamaba, impedíalle facer o que se 
adoitaba nos seus tempos, como era encher de 
adornos estes cantos para facelos lIaptos ll para festas e 
salóns. 
Frente á moda do orfeón que se estendía por toda 
Europa, Feijoo escribía en 1919. 

'Todavía hoy, a cuarenta años de distancia de la 
creación del primer coro gallego. hay maestros 
músicos gallegos que se figuran que yo pretendí crear 
orfeones, y no saben distinguir. en su propio olímpico 
orgullo profesional, lo que es una masa coral y lo que 
una docena de rapaces y rapazas cantando una ruada al 
son de la gaita y aturuxando espontáneamente, no a 
ritmo ni a compás señalados en la partitura (sic)".(2) 

A escola deixada por Feijoo supuxo unha nova 
maneira de entender o feito folclórico, con apego a 
súas expresións auténticas. Os seguidores directos do 
gaiteiro foron aqueles que en 1919 participaron nasúa 
homenaxe, interpretando os temas de seu repertorio. 
Sen embargo, a pegada de Feijoo está impresa por 
todas partes, onde o facer dos grupos culturais volven 
ás raíces enxebres e interpretan a súa música con aires 
da terra. 

Xavier Ca lvo Garda 

-------------------~ 
Esta reseña está extraída do libro AIRES DA TERRA, 
LA POESIA MUSICAL DE GALlCIA, de José Luis 
Calle, 1993. Nota 1, pág. ; Nota 2 pág. 

CANTIGAS E AGARJMOS - 1923 · 

~~~~~ 
../ p~{ 111~k~utll 

-.7 c~{ ~~M)-r~ 
--------

CI franco, 30 - Teléfono 981 58 29 8 1 
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

51\12 
CELEBRA O CUMPREANOS, SANTO 

fin de CURSO ou mesmo calquer acontecemento, 
nun local para tí só. 

Praza de San Fiz 
T lé fono 981 575779 

SANTIAGO 

¡\ 1~':.lliLl 
24 O 
As pezas foron reeollidas por el, de oídas e das 
memorias das súas andanzas polas montañas de 
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lórica" como a chamaba, impedíal le facer o que se 
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una docena de rapaces y rapazas cantando una ruada al 
son de la gaita y aturuxando espontáneamente, no a 
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A escola deixada por Feijoo supuxo unha nova 
maneira de entender o feito folclórico, con apego a 
súas expresións auténticas. Os seguidores directos do 
gaiteiro foron aqueles que en 1919 participaron nasúa 
homenaxe, interpretando os temas de seu repertorio. 
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todas partes, onde o facer dos grupos culturais volven 
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Qulroga Palacios. 55 bajo 

Teléfono 981 58 95 08 
981 588842 

VERDADE E FANTASJ/\ 
NO TRAXE TRADICIONAL GALEC( 

Síntese e evolución da vestiment. 
e dos bailes en calo nos século 
XVIII . X IXe principios do XX. 

~-------------------------
No século XVIII , para os estudiosos deste tema, existe 

unha lagoa no tocante á vestimenta, país non se sabe con 
seguridade o que caracterizaba o vestir das mulleres nesa época. A 
pauca información que hai, débese a diversos factores, como por 
exemplo: a inexistencia de documentación fotográfica, a escaseza 
de escritos -por mor dos séculas escuros- e de pinturas, a exigua 
conservación de pezas, pela sua antigüidade, .. , 

A pesar das paucas fcntes existentes, a 
comparación con outros lugares xunto cunha evolución ó longo de 
SO anos que non se produce de xeito brusco, permítennos saber, no 
tocante á composición do vestir -eores e materiais á parte-, que se 
usaban: cofia, saias (ata 3), basqu iñas (case en toda Europa), dengue, 
corpiños... e en definitiva, os derradeiros vestixios do vestir 
medieval. 

Por outr~ banda, as xoias teñen unha orixe ibera e non 
celta, como habitualmente se pensa. Isto pódese deducir das 
simil itudes que hai cos aderezos doutras comunidades -
especialmente a portuguesa- e, sobre todo, coa filigrana e adornos 
dos restos das xoias que se conservan do pobo ibero. 
Posteriormente tamén se usarían cruces e rosarios de filigrana traí 
dos de Toledo, traballador desta técnica por excelencia; esta técnica 
estableceuse despois en Padrón. 

A vestimenta do home aseméllase moito ó traxe 
tradicional que coñecemos hoxe en día, e permaneceu así, case 
como por norma, ata o primeiro cuarto do século XIX. 

Comezado o século XIX a muller vestía como se coñece 
agora, e foi a mediados dese século cando o traxe femin ino adquiriu 
o seu esplendor. Cómpre facer tres distinción s: en primeiro lugar 
témo-Io traxe de gala, o máis vistoso -de unha a sete enaguas, 
maletón ou refaixo, basquiña ou saia ,mantelo, mand il- e 
empregado exclusivamente en vodas ou grandes festas; en segundo 
lugar está o traxe de diario, de menor condición que o anterior - 1 
ou 2 enaguas, 2 saias, mandil, chambra, mantón de merino e ou 
caxemira-, utilizado como traxe de domingo, de misa ou de feira; e 
por último, o traxe de cotío, similar ó de diario anque de inferior 
calidade e destinado ó trabal lo no campo, na casa,etc. 

Entre as características do traxe femin ino en Calo pódese 
salienta-Io uso do veludo castaño, sajas plisadas (características na 
Amahía), mantóns de vistosas e innumerables cores, dengue verde, 
mantelo castaño, sajas de percal -estas tres últimas pezas 
combinadas-; e conforme avanza o século a cofia é desprazada pola 
pañoleta e o dengue polo mantó n. 

o home pasa a vestir con pantalón longo, practicamente a 
partir do primeiro tercio do século XIX, quedando prendas do 
século XVllI como as cirolas, a camisa, a faixa ou o chaleque, e 
sustitúese a monteira polo sombreiro. Nalgúns casos o home podía 
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pouca información que hai, débese a diversos factores, como por 
exemplo: a inexistencia de documentación fotográfica, a escaseza 
de escritos -por mor dos séculos escuros- e de pinturas, a exigua 
conservación de pezas, po la sua antigüidade,." 

A pesar das poucas (entes existentes, a 
comparación con outros lugares xunto cunha evolución ó longo de 
SO anos que non se produce de xeito brusco, permítennos saber, no 
tocante á composición do vestir -cores e materiais á parte-, que se 
usaban: cofia, saias (ata 3), basquiñas (case en toda Europa), dengue, 
corpiños... e en definitiva, os derradeiros vestixios do vestir 
medieval. 

Por outr~ banda, as xoias teñen unha orixe ibera e non 
celta, como habitualmente se pensa. Isto pódese deducir das 
simili tudes que hai cos aderezos doutras comunidades -
especialmente a portuguesa- e, sobre todo, coa filigrana e adornos 
dos restos das xoias que se conservan do pobo ibero. 
Posteriormente tamén se usarían cruces e rosarios de filigrana traí 
dos de Toledo. traballador desta técnica por excelencia; esta técnica 
estableceuse despois en Padrón . 

A vestimenta do home aseméllase moito ó traxe 
tradicional que coñecemos hoxe en día, e permaneceu así, case 
como por norma, ata o primeiro cuarto do século XIX. 

Comezado o século XIX a muller vestía como se coñece 
agora, e foi a mediados dese século cando o traxe feminino adquiriu 
o seu esplendor. Cómpre facer tres distinción s: en primeiro lugar 
témo-Io t raxe de gala, o máis vistoso -de unha a sete enaguas, 
maletón ou refaixo, basquiña ou saia ,mantelo, mandil- e 
empregado exclusivamente en vodas ou grandes festas; en segundo 
lugar está o traxe de diario, de menor condición que o anterior - 1 
ou 2 enaguas, 2 saias, mandil, chambra, mantón de merino e ou 
caxemira-, utilizado como traxe de domingo, de misa ou de feira; e 
por último, o traxe de cotío, similar ó de diario anque de inferior 
calidade e destinado ó trabal lo no campo, na casa,etc. 

Entre as características do traxe feminino en Calo pódese 
salienta-Io uso do veludo castaño, saias plisadas (características na 
Amahía), mantóns de vistosas e innumerables cores, dengue verde, 
mantelo castaño, saias de percal -estas tres últimas pezas 
combinadas-; e conforme avanza o século a cofia é desprazada pola 
pañoleta e o dengue polo mantó n. 

o home pasa a vestir con pantalón longo. practicamente a 
partir do primeiro tercio do século XIX, quedando prendas do 
século XVIII como as cirolas, a camisa, a faixa ou o chaleque, e 
sustitúese a monteira polo sombreiro. Nalgúns casos o home podía 
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vestir co traxe do século pasado a gusto 
propio e por algún motivo especial. Son 
os gaiteiros os que perpetúan este tipo 
detraxe. 

Cando na actualidad e se xunta 
un home vestido cun traxe do século 
XVIII e unha muller co do século XIX 
estáse a establecer unha relación 
equívoca. Apenas ambos traxes 
conviviron xuntos. Isto ocorre así por 
seren os máis representativos do país. 

Con isto, agárdase que quede 
clara a idea do xeito de vestir dos nosos 
devanceiros, influenciad.o por unha serie 
de factores, non sendo o estético o máis 
importante. Por iso se queremos 
reproducir un traxe determinado 
teremos que adaptarnos a eles. Todo o 
que se saia de aí é fantasía, o cal non é 
malo senón que, polo contrario, é o sinal 
de que o noso pobo segue a pensar, de 
que segue vivo, pero icoidado!, a fantasía 
non étradición. 

~-------
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importante . Por iso se queremos 
reproducir un traxe determinado 
teremos que adaptarnos a eles. Todo o 
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É un luthier de novo tipo, quen 
XlIl1to á búsqueda do coiro ideal, e o estilo 
p, ti lIl ~ r, Intúe que hai un futuro novo para 
, p, nd Ir ta 

~-----------------------
Cos seus pouquísimos 17 ano$, JrwIOI' Il'Is P mbo 111 1 

"Iuthier de pandeiretasu
• Diríase que ten n Idnd 1. si fI p.ll ,1 [\. 

guitarras e léctricas, as baterías e o rock dUl'O, on ombr\1 R I un 
dos moitos militantes da música tradicional, un ItlfO Indl rtd r 
de que trátase dunha música con descende r)t :s . 
"Unha cousa que me achegou ó mundo dfl }tn1 l f\ ( , , I O 
concursos, onde descubrín que non era eu O (¡nI O <lll LO 111m 
así a gaita, senon que tamén había máis galt Iro , In IlI ~ () (¡w 

os habíamoi bos e incluso melloresll
• 

Comezou a tocar a gaita ós 8 eu 9 anos CUIl gr'up (1 Hulwli <In 

que quedaron poueos. Hoxe estudia 10 de bach !'OI.IlO tl ll Amm: 
e ademáis, asiste ó conservatorio a estudiar 4° d sol( 0, I u (11 

fl auta e 4° de piano. 
-Empecei nun taller de pandeiretas. Cando rern~U1b. n ¡Uj ( hhlt1' 

e empezaban as vacacions ia por alí para gañar uns {ti uno .. , 
máis ad iante montei o meu pro pio taller. 
-¿Tiveches algún apoio para empezar a tr:-\b:l lh", n d ~ l . 

pandeiretas? 
-Non, ningunha. Empecei pola miña conta. 11 \ ug 11111. 
dexáronme o sitio. Empecei no taller facendo mol l • .s ( 1I Ci jl ~, I 

son un licenciado en ferreñas. 
-¿Fas, aparte de pande iretas, outro tipo de instrum nl081 
-Non , pero teño en mente facer tambores que tollon IIloltll 
saída. 
-<Bombos? 
-Non, necesítase un molde moi grande para que non ¡,11m 
ovalados, senon sairía bombos coma os de antes. 
-¿Qué di ferencias hai das túas pan dei retas as dos lIU o. 
artesáns? 
-Básicamente a estética. Hai artesáns que redondean mol lO o. 
bordes da madeira, outros que as deixan sen rematar, 011 rtlHO 

unha cousa inte rmedia que queda máis bonito. Ata par <ltI 
queda máis suave. En canto a pel. eu teño o defecto d t n rlh'4 
moito. E bueno, despois a forma de facelas pan de i retas lodrl 
estándar. 
Eiris amañase de diferentes formas, o xeito de facelas. as p I 
cómpraas curtidas, as ferreñas consíguelas unhas dourrtdn 
outras plateadas nunha conserveira de Vigo e a rnade lr;, IllUl 

aserradero, preto da sua casa. 
-lInnovas algo na pandeireta? 
-Non, porque por ahora no teño tempo, estou estudiando nOtl 

lIe podo adicar moito tempo, o que lago son as pand ¡rOl, 
tradicionais de Galicia. Estou probando a facer pandeira5 p " 
teño o problema dos moldes, igual que os bombos. 
-¿Veslle saída ó mundo da pandeireta? 
-Pois aínda que parezca que non, agora esto do folclore 05l:\ tul 

pouquiño de moda. Agora nas asociacions hai maís CatlOS 

entón os pais pódenlle comprar unha pandeireta ós fi llos n1 I 
facilmente . 

-¿Pensas que pode haber unha evolución na pandeireta? 
-No n, a non ser que saia un Hevia da pandeireta que faga unha 
pande ireta MIDI porque a pandeireta é un instrumento de 
p rcusión, e nunca sai rá do que é en si, acompañar outro 
Instrumento. 

sigue traballando como artesán, o seu obxectivo é acabar 
(n ondo instrumentos como gaitas. Agora ven de (o rmar un 

. E.!"upo fo lc chamado Ma;mónides pero que aínda non se estreou 
tl lH1 oscenario. Integrando xente do conservatorio e se chegan a 

bl r algo de fama, van donar os cartos acadados nos concertos, 
~ bononcencia. 

J vlc r Elris Pamba, gañou o primer premio no renglón de 
HQltr, do Concurso Cantigas e Agarirnos, no ano 1997, 

Javier Eiris 
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máis adiante montei o meu propio taller. 
-¿Tiveches algún apoio para empezar a trabnll ru no (11' . 

pandeiretas? 
-Non, ningunha. Empecei poi a miña conta, rnmll' IlItl. 
dexáronme o sitio. Empecei no taller facendo moltnJl f 1I "1\11 '-, 
son un licenciado en ferreñas. 
-¿Fas, aparte de pandeiretas, outro tipo de instrum nt s7 
-Non, pero teño en mente facer tambores que lO" n 1l 1011 ~ ' 

saída. 
-<Bombos? 
-Non, necesítase un molde moi grande para qu 11 n IH,1 1I 1l 

ovalados, seno n sairía bombos coma os de antes. 
-¿Qué diferencias hai das túas pandeiretas as dos ll l l OIll 

artesáns? 
-Básicamente a estética. Hai artesáns que redondean rnollo oc 
bordes da madeira, outros que as deixan sen rematar, 011 fr'HO 
unha cousa intermedia que queda máis bonito. Ata prwc <¡lit 

queda máis suave. En canto a pel, eu teño o defecto de tonslI l Ij 

moito. E bueno, despois a forma de facetas pandeiretas l (/" 
estándar. 
Eiris amañase de diferentes formas, o xeito de facelas , as poi , 
cómpraas curtidas, as ferreñas consíguelas unhas dOlIl';)d, 
outras plateadas nunha conserveira de Vigo e a mad Ira rlllll 

aserradero, preto da sua casa. 
-tlnnovas algo na pandeireta? 
-Non, porque por ahora no teño tempo, estou estudiando o 11 n 
lIe podo adicar moito tempo, o que fago son as pandolrOl fl" 
tradicionais de Galicia. Estou probando a facer pandelrfls p Ol O 

teño o problema dos moldes, igual que os bombos. 
-iVeslle saída ó mundo da pandeireta? 
-Pois aínda que parezca que non , agora esto do foldo re CSl. un 
pouquiño de moda. Agora nas asociacions hai mals corlOS O 
entón os pais pódenlle comprar unha pandeireta ós fillos In I 
facilmente. 

-lPensas que pode haber unha evolución na pan dei reta? 
-Non, a non ser que saia un Hevia da pandeireta que faga unha 
pandeireta MIDI porque a pandeireta é un instrumento de 
p reusió n, e nunca sairá do que é en si, acompañar outro 
Instrumento. 
S sigue trabal/ando como artesán, o seu obxectivo é acabar 

. rocondo instrumentos como gaitas. Agora ven de formar un 
HI"lIPO fole chamado Maimónides pero que aínda non se estreou 
IIlIII scenario. Integrando xente do conservatorio e se chegan a 

bt r algo de fama, van donar os cartos acadados nos concertos, 
, bon ncencia. 

J ~vlcr Elrl. Pombo, gañou o primer premio no renglón de 
K~lt~ do Concurso Cantigas e Agarimos, no ano 1997. 

Javier Eiris 



CALENDARIO 
DE CONCURSOS 
1999 
~ Concurso de Ames 

Datas: Eliminatorias 29, 30 (pola mañán) de maio. 
Final: 6 de X uño . 

Lugar: Pabellón Polideportivo municipal 

. ~ Concurso de Xacarandaina 
CA Coruña) 
Datas: Música o 16 de Maio 

Baile: Eliminatorias 23 de Maio, 6 de Xuño 
Final: 13 de Xuño 

Lugar: Teatro Colón 

~ Con curso de Cabanas 
"Parellas de Salto" 
Datas: I I de Xuño 
Organiza: 
Lugar: 

Concello de Cabanas 
Borneiro 

~ Concurso d e baile e día 
da muiñeira 
En Negre ira 

Data: 
Organiza: 

Lugar: 

6 de Xuño 
Agrupación "Veiga do Cotón" 
de Negreira 
Vila de Negreira 

~ Concurso d e Gaitas 
de Puenteareas 
Datas: Setembro 

~ Día da m uiñeira d 
Cantiga s e Agarimos 
Data: I I de X uño 
Lugar: Área Central 

CALENDARIO 
DE CONCURSOS 
1999 
~ Concurso de Ames 

Datas: Eliminatorias 29, 30 (pola mañán) de maio. 
Final: 6 de X uño 

Lugar: Pabellón Poli deportivo municipal 

. ~ Concurso de Xacarandaina 
(A Coruña) 
Datas: Música o 16 de Maio 

Bai le: Eliminatorias 23 de Maio, 6 de X uño 
Final: I 3 de Xuño 

Lugar: Teatro Colón 

~ Concurso de Cabanas 
"Parellas de Salto" 
Datas: I I de X uño 
Organiza: 
Lugar: . 

Concello de Cabanas 
Borneiro 

~ Concurso de baile e d ía 
da muiñeira 
En Negreira 

Data: 
Organiza: 

Lugar: 

6 de Xuño 
Agrupación "Veiga do Cotónll 

de N egreira 
Vila de Negreira 

~ Concurso de Gaitas 
d e Puenteareas 
Datas: Setembro 

~ Día da muiñeira de 
Cantigas e Agarimos 
Data: I I de X uño 
Lugar: Área Central 



"O Pozo do Pego" 

~---------------------------------
Esta len da pertence a ese fato 

de contos dos mouros dos que a nosa 

tradición é tan forte; mouros que posúen 
tescuros agochados en castros, mámoas 
e, como no caso deste, debaixo das augas 
dun río, o río Barcala, na zona de 
Negreira, concretamente nas aldeas de 

Coínle e Vilachán onde a escoitei por 
primeira vez na boca do meu av6, 
enchendo o tempo das tardes do inverno 
na cociña da casa. 
Hai que facer mención ó curioso neme 

co que se designa eiquí ó mouro, co 
neme de pego, e é que na zona a palabra 
mouro non se usa con mesmo significado 
que adquire cáseque no resto da nosa 
xeografía galega. Un exemplo está no 
caso do millo; é sabido que nas mazorcas 
de millo ás veces aparecen granos negros 
e a estes chamanselle millo mouro. mais 
nestas zonas reciben o neme de millo 
pego. 
A lenda di que na noite de San Xoán, 
aquel que teña a ocasión de ir ata o lugar 

de Vilas, onde o río faí un recodo, terá a 

ocasión de se facer cunha grande 
riqueza, de facer o que se ha de facer. En 
dita noite deberáse ir a Vilas, ábeira do 

río xunto o lugar onde lIe dín "0 poso do 

pegho", un pozo que hai dentro do río, 

que disca nun ten fondo. Unha vez alá, 

teremos que empezar a ler o Ciprianillo 

(libro de San Ciprián) de cabo a rabo. 

AsOgl11l so vala len do, do pozo virá saíndo 

o te OllfO do pego. mais se por calquera 
d plst • vista so apartara do libro, o 
t SOUI'O rl rundlr:\ non sairá máis ata 

pnso.do un ¡mo, nrl s gulnte Iloite de San 

Xo. n. S s ,'omr!t:t d ler o libro sen se 

d toralO nl1al, do pozo salrán dous bois 
rolbos un )tuMo un :J,rro de ouro, e 

onrribn d rr' unh3 galiña con sete 

plll OH. m 11 d l ll'O. 
OUl"" vo,'lo"l donl " da zOl1a fala de 
qll IIb, () d 011 . II rl:\" s6 se lIe 
ap. " n l" iI,rr d pozo (110 día 
mOI1l d) O~lI 111 P r 11 d ' tinada a 
obt . 10 l o'" O, 

Fos 0 1110 101', 110 1"8"" 6 snbldo que 
a"lnn , M n[" Ibl1 ~ 1 6 na 11 Il "d boitar 
os m IflOI " lIl1 I1dll o libro e 
probllblll1 .. dlll" l , O,' l que 
r rrmlllndo ",. U IH Ilt!\Wi fn "' . lumleira 

do Snn X n no IUM"" , . b 1m do rlo, 
xunLÓnd • M l1l ¡I LO oldeos e 
fae "d ni ( ('" 

nl bll ll 0 1 V 11 
D Oll $ m n(fI nd p 
compa~" el IU' r H!J O ( , llll1do xa 
canSO$ dl,nhn I nn" vi M , pll" II,'on a 
dllnnlr nUnlH) 11 ll~ IH I " , 

D us $, b ho ' (1 ,(1 p,lr, 11)1 6 n" o, 
sab ndo qu l. IlO" Nlld Ir ,. II mili xonlo 
e qll logo hallla (1 Ill' ,11' 11 un't o 
mallar nol 8 pO,' 110 NI 11' n ' 1I"ldo m 1, 
cedo, b l I UI onlt i\ O lU lllI1 h dn 
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cama, xa que sabía que a muller só lIe ía 

zoscar ó que estivese máis contra a 

esquina. San Pedro erguiuse quente esa 

mañá. 

Ó cabo do día de andaren por toda a 
comarca voltaron dar na mesma pousada 

para pasala nuite, mais San Pedro roi con 

medo para a cama e Deus díxo!le que se 

quería durmir no curruncho para non 

levar dous días malleira que lIe cedía o 
sitio. Deus durmiu na esquina e San 

Pedro no curruncho pasando a nuite 

tranquilo. 
A mañá seguinte a muller entrou na 

habitación: 
Preghiseiros do demo! Heivos de ergher 
eu! Mais, non !le vou dar sempre ó da 

esquina, tamén terá que levar algunha 
ves o do curruncho! 

Deus sabecho todo .... 

Recollida en Vilachán 
a Gloria Negreira 

--------~ 

Teléfono 981 56 43 79 
San Roque, 13 - Santiago de Compostela 

"O Pozo do Pego" 

~---------------------------------
Esta lenda pertence a ese fato 

de contos dos mauros dos que a nosa 
tradición é tan forte; mauros que posúen 

tescuros agachados en castros, mámoas 
e, como no caso deste, debaixo das augas 
dun río, o río Barcala, na zona de 
Negreira, concretamente nas aldeas de 
Coínle e Yilachán ende a escoitei por 
primeira vez na boca do meu av6, 
enchendo o tempo das tardes do inverno 

na cociña da casa. 
Hai que facer mención ó curioso name 
co que se designa eiquí ó mauro, co 
name de pego, e é que na zona a palabra 

mauro non se usa con mesmo significado 
que adquire cáseque no resto da nosa 
xeografía galega. Un exemplo está no 
caso do millo; é sabido que nas mazorcas 
de millo ás veces aparecen granos negros 
e a estes chamanselle millo mauro, mais 
nestas zonas reciben o na me de millo 

pego. 
A len da di que na noite de San Xoán, 
aquel que teña a ocasión de ir ata o lugar 
de Vilas, onde o río fai un recodo, terá a 

ocasión de se facer cunha grande 

riqueza, de facer o que se ha de facer. En 

dita noite deberáse ir a Vilas, ábeira do 
río xunto o lugar onde Ile din "0 poso do 

pegho", un pozo que hai dentro do río, 

que disca nun ten fondo. Unha vez alá, 

teremos que empezar a ler o Ciprianillo 

(libro de San Ciprián) de cabo a rabo. 

AsOglll1 so val a Ion do, do pozo virá saíndo 

o toSOlU"O do pogo, mais se por calquera 

dos piste n vista so apartara do libro, o 
tesouro ~ rllndlr:\ non sairá máis ata 

I)rlsnd un al) . no s glllnte noite de San 
Xo. n, S ,'o/'n~ tit de ler o libro sen se 

det r oto o 01"101, do pozo solrán dous bois 
!"olbos un )(U80 un carro de ouro, e 

onrrlbn d 1','0 lInha galiña con sete 

pltlRos t, m n el OU,'O, 
Q utrfl V,II'IArI LO d IIU'O d3 zona rala de 

quo O IIb,'o ¡I on ~lp,'lnn s6 se lIe 
apor no '''11111' el pozo (no día 
mOl1lod) " {ju lo l' r n d stlnada a 
obt -1 ' O'Ol!! 0 , 
Foso omo lor, no IUflo r sabido que 
;u'llnno Il ><onl Ihn I n, lIolto lid boitar 

as rn IHII 11 un "dI! o libro e 

probob,,,, ,\C1i1l18Ú" l orto que 
f f'nL ulI1do 1'" 1 ( Ilt il llvw'. (1\ 'o n Illln leira 

de Snn X 11 11 0 !tI",,, , ' b 11'3 do rlo, 
xUl1lánd 10 " K '" d I tns nlde", e 
rae nel 01 I . l~ , 

con",b"" o v II I d ql' andaba 
Dous ni l1ell ,1(1 p I ,nundo na 
compa , ti SIII' ¡l 111 O , I lOndo xo 
cansos d,,"lm IUI1H" vl"~ , p I'I1ron a 
durmlr l1ul1l 111 p ull.(I" , 
Deus s, b h 10(1 , elo p"" Iplo 6 On 0, 

sab ntl quo" pOli'." 11 ,1 tln. mnl x nlo 

e qu 10R hnhl ti · "" M 110 "'" to 
mallan , lu. p '"0 'n t , " n, fluid m 1$ 
cedo, bOL " ' 110 f\ O 111 11111 h dn 
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cama, xa que sabía que a muller só He ía 
zoscar ó que estivese máis contra a 

esquina. San Pedro erguiuse quente esa 

mañá. 

Ó cabo do día de andaren por toda a 
comarca voltaron dar na mesma pousada 

para pasala nuite, mais San Pedro roi con 

medo para a cama e Deus díxolle que se 

quería durmir no curruncho para non 

levar dous días malle ira que lIe cedía o 
sitio. Deus durmiu na esquina e San 

Pedro no curruncho pasando a nuite 
tranquilo, 
A mañá seguinte a muller entrou na 
habitación: 

Preghiseiros do demo! Heivos de ergher 
eu! Mais, non lIe vou dar sempre ó da 

esquina, tamén terá que levar algunha 

ves o do curruncho! 

Deus sabecho todo .... 

Reeollida en Vilaehán 
a Gloria Negreira 

-------------~ 

Teléfono 981 56 43 79 
San Roque, 13 - Santiago de Compostela 
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