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EDITORIAL 

Ho la. Por fin . E é quc o Ic rce iro l1I'II 11(:ro dc A lga lia 
sa íunos algo lento dc scu . I' íxos' ti ' 1'0 'ur e vén de 

• demorarse uns mescs na slla Sil Ida , I'lIrH os que 
pensan mal: non, o atraso non roi unha USll'n lCx in de mcr
cado pam crear certas espectativas nos n e is I 'clores da 
publicación. O atraso veu da man de ICl11pOS de eombio. 
Poñede por caso. Acaba o verán e comcza a mlldul' () lem
po. O aire arrefría e a primeira humidadc nas pudras 1;li 
que Compostela recen da distinto. Acaba o ve 1'(1 11 , Ou as 
vacacións. E todo volve ó que chamamos nOl'll1alidllt!c, 
Pero sempre paseniñamente. Andamos po la rll tl CIIII'O o 
ceo e a terra. Entre o verán e o outono, arraslrÚll1 )- Ios p6s 
nas mañás de Setembro. Renegamos dos luns de ol'hllllo. 
entre uo tempo e outro. Iso pasou con A lga li a . u ' ll ll 
Cantigas. Mudamos. Xa non é o mesmo, pe ro s igue sendo 
o mesmo. Xa non somos os mesmos, pero seguimos se ll
do os mesmos. De vagariño recuperamos o noso I'ilmo do 
vida e un novo ritmo de v ida . De todos é sab ido que os 
cambios recíbense con medo e expectaci ón, ilusión . Así 
pode sentirse Cantigas e Agarimos. E así e laboramos cs le 
novo número de A lga lia. O fin e ó cabo, qucrcmos que 
isto sexades vós e a cultura tradic ional. Nada m6is, Xli 
estamos aquí, nas túas ma ns, nun ano no que al1l igas e 
Agarimos cumpre 80 anos de traba llo: un pasa I impor
tante, un punto de inncx ión, o futuro. 
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80 Aniversario 
Cantigas e Agarimos 

o que somo .... ' debémosl/o e ll gl'(lIule medü!a á Iz erdall za ,la,,,' 
1l11llterOsa.'· pCJ'.'wa,\· lfue, eDil máis 011 mellos dellicacióll, deixa roll 

a slÍa pegada en Call figas e Agarimos. Gracias. 

e allfigmij e Agariwo", nlcrrou como 

coro !leste 11l~lI1do hai oitcnta ano,S. 
¿Os seus p," s? Bernardo del R 10 

Parada, Salvador Cabeza de León, En rique 
S. Guerra e Ca mi lo Díaz Baliño. E ser 
oetoxenaria dá ll e a categoría de agrupac ión 
histórica do fo lclore ga lego, unha das catro 
que xurdiron da necesidad e da expresión do 
que se vén chamando "nacionalismo popu
lar". O Teatro Principal nas festas do 
Apóstolo de 192 1 foi O nada despreciable 
marco para a verdadeira presentación en 
sociedade. Xa o fundador Bernardo del Río 
Parada se preocupou de recoller certo mate
ria l do pobo coa idea de poñelo en escea. 
De Santiago a toda Gal icia, e de Ga licia ... a 
1936. A Guerra Civil truncou a posibi lidade 
de viaxar a Barcelona e Sevi lla e interrom
peu o desenvolvemento de "Cantigas e 
Agarimos". O retorno fo i en 1940. Pero a 
posguerra non foi doada para ninguén. Pero 
baixo Ilomes burocráticalllente correctos 
(Coral Ga llega de Educación y Descanso e, 
máis tarde, Rosalía de Castro) chcgou a 
Gal icia, Asturi as e Mad rid. Na invernía da 
Guerra Civil e no pequeno esperta r da pos
guerra as agrupacións folclóricas como 
"Cantigas e Agarill1as" tiveron un papel 
esencia l para o futuro da lingua galega. 
Falar galego de portas para fóra era só posi
ble en certos grupos cu lturais. 

Chega o 1957. Cantigas xa ten casa pro
pia. Algalia de Arriba, 11 converteuse na sé 
de ensaios e vida da fami lia. Dende 1959 
mantivo un grupo permanente de teatro di ri
xido por Rodo lfo López Veiga. Castelao, 
CaI·ballo Ca lero e Álvaro Cunqueiro foron 
algún dos autores representados, nuns tem-

pos nos que comezaba o lento e decidido 
tmba llo pola norma lización da lingua e da 
cultura galego en tódolos eidos . 

Os anos sesenta viron xermolar o grupo 
de baile. Nun principio era algo subsidiario 
nas actutlcións do coro ata que pOllCO a pou
ca foi avanzando cunha iclenticlade propia. 

Tamén as ga itas comezaron a soar máis 

acompasadas na Alga lia de A rriba nesta 

década. 
Nos anos sesenta nace o grupo de teatro 

da man de Rodolfo López Veiga 
Chega Portugal e América (xa nos anos 

70), cando Bos Aires e Montevideo vo lve
ron nas capitais espiritua is da Galicia do 
éxodo voluntario ou invo luntario. 

Cando a base da recuperación e conser
vación comezaba a ter unhas directrices cIa

ras, chegou o tempo da transmisión. A Es
cala de Cantigas e Agarimos fundou se a 
comezos da década dos oitenta consc ientes 
do baldeiro ex istente neste tipo de cnsino. 
Un esfo rzo desinteresado dos compoñentes 
da agrupación que actúan como mestres e 

coord inadores da escala, perm iten que 300 
alumnos por ano asistan a cal ses de bai le, 
pandeireta, ga ita e percusión. 

"Can.tigas e Agarill1as" ten presente a 
recuperación conservación e transmisión 

de formas da cultura tradiciona l, ca grupo, 
coa escola e co traball o de investigación 
etnográfico dos seu s membros buscando a 
memoria da Galicia que vive nos nosos 
maiores. Buscando, dignificando, normal i

zando, traball ando. E pasándoo mo i bell 
durante nada máis e nada menos que oiten
ta anos seguidos. 



Pau/ino Novo 
Secretario do Arquivo Sonoro de Galicia 

I 

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

X
a é a terceira vez que Algalia afonda no A/galia.- ¿Que SUpÓII (1 l úa chegada COIltO 

tema do Arquivo Sonoro de Galicia. E é coordinador eOIl respecto á época (l l/terior dirix i-
que non nos podemos csquecer (/a pOI' Alonso Vázt¡lI ez-Mollx(lJ'{f¡u ? 

dunha referencia importantísima na ..... ,,--...... Paulino.- Afonso é un historiador 
Galic ia Sonora, na que Cantigas que puxo a andar todo isto totalmente cn-
len o seu post iño de honra. 1I.~mos ¡regado. Ocupousc do descnvolvcmcnto 
adcmais cousas novas que,c?t1tar das infraestructuras e conseguiu por si só material 
porque á frante da Gahela sonoro históri co que nos permite descansar no tra-
sonora hai un home que, bailo diac rónico. Podemos agora centrarnos na 
coma quen di , acaba de at~- ~ rccolleita sincrónica, isto e, tódolos sons que se 
rrar no c~rgo d~ Secretano ~ "- están a producir e que son susceptibles de ter 
do ASG. E Paulmo Novo, ~ interese agora ou no futuro. 
que hai menos dUB 

A.- ¿Fa/amos /ogo flun x ;ro /Jos ano engadiu un novo 
.~ " ~ obxecr;vos? cammo a sua cone-

cida andaina profesio- P_ Non, a xestiól1 varia pero a esen-
na\. Asesor Lingüístico cia e a mesma. O Arquivo Sonoro de 
da Radio Galega, Coordi- Galicia ten como obxectivo converterse en 
nadar de Edicións Lea, referencia dos Arquivos Sonoros de Ga-
Secretario da Fundación licia. Si que vou cambiar algul1has cousas. 
Premios da Crítica de I\la agora, o material do Arquivo estaba 
Galicia, ac1e mais de coordi- limitado a xcntc que eoñecia o que temos e que 
nador de numerosas publica- s<lbía tanto coma nós. Queremos da r a coñece-Io 
cións, Paulina Novo vén de material de forma milis divulgativa c que o acceso 
recalle-Ia testemuila de Afonso Vázquez-Mon- sexa universal. 
xardín , primeiro secretario e primeiro alento do 
Arquivo Sonoro de Gal icia. 

• 

Surlido ell pasamanería e galóns 

Rtm do Vi lar. 24 Teléfono 981581055 

SI\N 11 1\(;0 DE COMPOSTELA 
Sallliago de Compos/e/a 



A.- A tlivlIlgaL'iólI atlqllil'e así 1111 papel pl'i
mo/'t/it'¡. 

P.- A catalogación e a divulgación son as ta re
fas que a frontamos na nova etapa. Por exemplo, a 
través de publicacións atractivas para todos como 
Os 50lls das Comarcas. Buscamos que a xentc 
recoñeza e dea valor a sons naturais e que forman 
parte do seu entorno que é a comarca. Son sons de 
todo tipo: antropolóx ico, etnográfico, lingüístico, 
biolóxico, etc. 

A. - S abemos que o groso do patrimonio etIJo
lIl11sicolóxico de GlIlicia e::-,-tlÍ en IIlllUS im/ividllais 
e que se leila Xli tempo tellflllll/o achegar pOStllrtlS. 
¿ Cara onde VlIl1 os 1100'OS e!Jforzos do ASG "este 
seuso? 

P.- O Arqu ivo Sonoro non ten vocac ión de 
aglutinar. Pero si a obriga de tcr un coiicccmento o 
máis exhaustivo posible, tratar de ser un punto de 
referencia e enlace para tódalas co leccións particu
lares, investigadores e cidadúns. 

A. - EIlIÓU, como enteudes a política de tulqlli
sició" de " ovo material 

p - Nós non temos capacidad e para andar 
comprando. Admítense doazóns, saben do e facen
do saber que iso vai ter un uso público. O que si se 
poden contemplar son fórmulas intermedias, C0l110 

becas para llnha boa catalogación. Non nos corres
ponde a nós sos dictar un ha polít ica, o que si 
dcbcmos é estar atcntos e receptivos ás indica
cións e sll xcsti úns da xente que ten arquivos parti
culares. Non poclcmos ent rar no xogo de pagar 
material , salvo que f,demos de algo de importan
ci" transccndental. 

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



I l'am !,edir {/ l'e}Jlleifa 

I/";'w/',\' lisellsia pido 

pUI'I/ qlle /W/I digal/ despois 

pícam es atrevido 

A.-EsIOII/lle pOIielldo morado 

casi COIIIO IIII/m /JIora 

se 1101/ leiiell califal" de dellflV 

se 1/01/ feilen hablo jóra 

A.-Válgwl/e Dios l1Ieu amigo 

fallche mirando P/vs pés 

dime lago de allde és 

A. - Válgame Dios lIIel/ amigo, 

lIálgame Dios de lo .... sie!os 

{/ lena 1101/ che é /l/O; boa 

porque ahí haiclte os mfems 

1f REGUEIFA 

A. -Boas I/oires pOI'({ rodos 

/l/eu divino .wcramenlo 

01/ málldelll/ola reglleifa 

01/ pOlian callfor de del/1m 

A.-Dal/do \'oltas arredor 

polo medio e poJa beim 

tamé" lile 1'(11/ (1 dese/' 

se a //ladrilla e solreim 

B. -Vallel/(J dist'1' de cOI/lado 

de mllltll' p%,\' ClIllli!iO,l' 

SOI/ da / el'HI dI.! Car!Jal/o 

de .I'erClI de l1elgmllilios 

IJ. - /"(11/ ('110 des;!' ago/'{/ 

pulo /l/edio e 1}(Jla Iwim 

.nI fe estrín (lvisol/do 

fen n,;t!w/o CI)(1 ( '(I/"/"inl 

B.~EII:w eSlollfacelldo eso 

reiio gallos de mirar 

o -'"eiro que hei dejase!' 

pra esta mall amarrar 

11. ~ TrI paresel/do mell !tome 

que te /l/e las algo pillo 

11011 se; se 1101/ estarás 

me/elido (/ 111(/11 IIU bolsillo 

A. -Válgame Dios /l/el! amigo 

agora val/che llisir 

xa ;mos medio cal/sados 

hai que ver de reponi/" 

B.~Pois dálle por al/de qlleiras 

po/a volta de arredor 

a ver se ti fes aM 

alg/llíll bo repartidor 

B.~ l/al/che a dis ir agora 

e q/le 1/011 se pase o recado 

eu quedo da miiia parte 

voullombrando a Eduardo 

A. ~Pois eu felio 1111 aqlli 

que che Pll{lía valer 

e ti buscas 0/111'0 

para podelo ¡acere 

A . ~Pois eu faméll \'0/1 {lisir 

e 1101/ che se; como é 
do I/Ieu lado \'01/ pOJiel' 

a aquel amigho José 

, 



Francisco Javier Fe(joo "CH/SCO" 

F
ranc isco .lav ier I'"c iioó 
" CII¡''''cn'' lid:-1 CO I1l :1 Illoi ln 
da xcntc que tl':1bíl lla ;', 

busca dos 5011 5 do pobo. I lomes 
e lTIu l1 eres novos que sabel! Illui 
lo do ve llo. E ¡so sC1l1c lla impri
mi-la seguridade do que sabe que 
está a raeer algo importante. Ha
mes e ITIu lleres novos e galegos 
que saben moi lo do ve llo e gaJe
go. E ¡so fai recoñecer ós seus 
poetas. E é que el di 
ter entrado na músi
ca tradic ional antes 
de ra lar e acórdase 
das restas cantadas 
de Sober, que em
pezaban ás dez da 
noite e remataban ás 
dez da maliá. Leva 
lempo á procura do 
que fo i a llosa músi
ca. E tamén lempo 
procurando que non 
se esqueza. Cll isco 
fa launos así nOI1 SÓ 

da súa relación cos 
50115 lradic ionais e co 
Canto Popular, scnón 
tamén da súa activ i
dade transmisora no 
Conservatorio de 
Música Tradicional 
da Universidade Po
pular de Vigo, que 
di rixe Rodrigo Ro
maní. Porque igual 
que escoi tou, quere 
que mltros escoiten 
e fagan escoi tar. 

Algalia.- Ti es prof esor de 
Cauto POPUlfl l' IW U"illersidmle 
POPIl!m: ¿ Como entell des a túa 
di.'iciplillfl ? 

Chisco,-Panimos da ensi
nanza de canto tradicional aCOJl1-

Mest/'e do COllservatorio de M úsica 
Tradicional da Universidade de Vigo 

lJ:1 iindn d¡,; tod(l tipo de percu
siúns, gaitas, .. , /\ isto cng.hk:sclle 
u lIl lÚlisc cltlogn'lf'Íl:n das C,lIl

ciÓIIS, O \,;(mlex l¡) l,;olllplela (1 seJl 
su d¡lS pelas. 

A,-I. E COI/III e ll ( '(f;.\'IIS (1 

Cllllto POfJuhll' 11 0 cOII.\'1I1110 do 
p!ano de estudio,\''! 

e-o plano de Estudius do 
Conservatorio parécclllc idcal . 

Non se axusta a l1 ada absu]¡¡la
mente esta blecido como 1I 11 1m 
LOXSE, por cxcmplo. Aí ent ra 
o xe ito e a idea pcrsoal de cada 
profesor. Pcro sempre ex iste a 
coord inación levadn pU l' Ro
drigo ROIll:lni . tple IIWI'CH ll ll 
mínimo de lell las a trata r. Tlllhl 

isto sempre resaltando a face 
tradiciona l da música ga!ega; 
nunca, nunca, con forma s alleas 
que, aínda sendo interesantes, 
nunca se tra tan. Tamén coa ins
trt ll ll cnlación, tentamos ac tuar 
con Indo () sent imento galego 
posihk, sen ma rchar a Olltras 
hci ras C out ro tipo dc concep
eiúns de i IISt rUlIl entos. 

A.-¿ColUo é (1 p roceso de 
apremlizfl.\'e tia C Uli 

to Po/m!a/,'! 

e- En Canto 
Popular os alumnos 
veilen tres horas á 
semana e as clases 
son colecti vas, pois 
cantar Ó principi o 
prec isa certa dcs in
hibiciún e UII pri 
Illeiro allo COII 10 
persoas ó redor rc
ducc a vc rgollza, 
Dcspois vanse dim i
nuindo os grupos 
progrcsivaml.: tltc, pa
ra tiH.: ili tar UII trato 
mil is personal izado. 
En to tal son tres 
anos: un de Inicia
eiún e Perfccc iona
melllo I e 11 . Adell1ais 
de ('alllo Popular, os 
melis alul11l1os teiien 
1111 :1110 dc Etno
grana c Folclore, e 
talll ~ [\ un ano de 
CUIlX lIlltO Instru

II H.: ntal. Nas aulas de Conxun to 
Instru lIlental xÚ lltansc ga itas, 
violí ns. arpas, zanfonas e 
voces. O resultado é im presio
IIlIlI te e divértidi si l11o. 



A. -¿Deude que pel'~]Jectil'lIs 
contemplas 1I materia? 

C. -Na miña aula temos lin
guaxe musical, coa intención de 
saber interpretar mi nimamente a 
partitura, seguindo un ha melodía 
medi a que se axuste. E é que 
nunha recollida quizabes a seiío
ra cambia a melodía unhas seis 
veces, c tense que racer un com
pendio segundo lIns parámetros 
melódicos determinados. Así po
demos seguir mma certa fidelida
de na afinación e na estructura. 

Tamén facemos exercicios de 
respiración e de afi nación, para o 
cal presci ndo absolutamente de 

"O puro pode que se aca
de cando vas de [esta e 
tíraste media hora coa 

mesma peza porque hai 
xente que a baila" 

canclOns tradicionais porque 
soen ter melodías complexas con 
cambios de tonalidade e escalas 
en pequenas pasaxes de dificul
tade, sobre todo para un oido 
occidental izado pola música dos 
40 Pri nc ipais. E corno xa comen
tei analizamos a peza e inclui
mos todo tipo de perells ións: 
pandcircta , pandciro, cllllchas, 
fc rrcilas, lnws .... 

A. -Del1tro tlo IU'I/ce.m tle 1101'

maIiZlIC:ió" tllllllw música 011 

,1""fUl cultllm, /liáis allí da 
explosión mediática, i lf"e (llJor
f(I o Conservatorio tle Mti.\·icIl 
Tr(l(liciollal? 

C.-Dentro do conservatorio 
téntase scmpre e en tódalas si
tuacións aprende-lo que é a cul
tura tradicional musica l, e de fei
to, no repeI1orio de tódalas clases 
o noventa por cento das pezas 
son recollidas (por min ou por 
outra xente como as Leilía), dos 
cancioneiros de principios de 
séculos, de investigación s en ar
quivos. Sen embargo, si se in
clúe repertorio de composición 
actual para orientar ós alumnos 
respecto da existencia dunha 
música tradicional entendida co-

mo tal e da existencia de algo 
máis, distinto e ás veces anti tét i
co Ó ¡radic ional. 

A. -Noll aposfililes logo por 
1I0110S clIIllili os 

C.-Evidentemente sempre é 
interesante que a xente coileza 
que hai 1l1áis cousas. Pero sem
prc tendo claro que a nosa é 
esta. Que a xCl1te teila as bases 
claras, que a rea lidade é a reali
dade e que os panos de cociíla 
son panos de cociña e non 111al1-
tóns de cachemira. 

A.-E o gusto polo lradicio-
1l"I, é evidellte que famén se 
fmdll ce tÍs l1Iollf(lxes 

C. -Fronte Ó agromar das pan
dereteiras e dos grupos aglutina
dores da esencia da peza nunha 
estét ica e fo rma concreta , el! 
non fago montaxes de pezas. 
Cando facemos unha recollida, 
dámonos conta de que ¡so non 
ocorre, as seíloras non teilen un 
protocolo de "empezamos con 
tres golpes, bótase cantiga, cór
tase aquí , fa ise un riscado alá, 

"Tentamos actuar con 
todo o sentimento ga lego 
posible. sen marchar a 

outras beiras" 

lInha cmpeza cantando e outras 
seguen, ... ". É distinto. Vemos, 
por exemplo, que lInha risca e 
mitra non sabe, Normalmente 
cóllese o máis dificultoso por
que o consideras máis represen
tat ivo, pero tampouco se pode 
considerar como O autént ico. 

A. -EIlfÓIl, icómo fmsl"d"s o 
máis represeJJ1ativo? 

c. -I-Ioxe en día en grupos de 
pandereteiras de quince persoas 
atópaste con dúas que son un has 
máquinas e as outras fan vulto. 
Iso tamén pasaba antes. Eu o que 
rago é explicar todo o que eu vi no 
Se dunha cinta podo sacar un 
total de corenta cantigas, con esa 
música e co papel diante, locá
molas todas e con moitas va ria~ 
cións. Sen embargo, cando pasas 
a Conxunto Instrumental si que 
acordamos unhas pautas. Na c1a-

• o·oezasels 
• Casa d e Xantar • 

Rúa de Sa n Pedro, 16 
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se intento que saiban que se fada 
de forma lúdico-festiva e que non 
ex istían uns modelos estrictos. 
Non era unha causa de escenario, 
era algo que acorría así. 

A.-¿ UIlIIll mOlltaxe é uulw 
mediatización? 

c. - Sempre existe mediati za
ción cando non ex iste a' na tura li
dade da aprcndizaxe oral. É dis
tinto que un rapaz vaia aprcndcndo 
dende pequeno coa súa avoa Ol! a 
súa nai, que un rapaz de vinle 
anos que recibe os coilecell1entos 
musicais nunha clase . Semprc 
vai estar influenc iado, mediatiza
do, por exemplo, polo cal'Úcter 
do profesor. Nunca cOllscgues 
que sexa totalmente puro, e iso 
pásanos a todos. O puro pode que 

"Hoxe en día en 

grupos de quince pande

reteiras atópaste con dÚas 

que son unhas máquinas e 

as outras fan vulto" 

se acade cando vas de festa e 
tíraste media hora coa mesma 
peza porque hai xcnte que a bai
la. Aí si que me recordan {¡ xente 
maior. 

A.-¿ Cl'¡ é {f consecuencia de 
ter como x efe de jilas a Rodrigo 
ROlllllllí? 

c.- Rodrigo é un coordinador 
dun equipo mOl bo de xente . 
Como coordinador ten un sistema 
que para a Admin istración é com
plicado de entender. Pídeche que 
cumpras un horario cstlicto, ... uns 
mínimos. Pero é consciente de 
que un profesor tense que reciclar 
diariamente. É imposible que un 
profesor transmita ós alunUlos 
unha imaxe fiel da música tradi
cional, se el non está metido en 
activo na música tradicional. É o 
que se chama evolución. 

"Sempre ex iste mediati
zación cando non existe a 

naturalidade da 
aprendizaxe oral" 

A.- Porque 110 COllserl1afo/'io 
está x ellfe como Xllllllí" Xes
tei/'ll, de Tl'eixadul'll, ou Anxo 
Pililos, de Bel'rogiielto. 

C. -Tódolos profesores temas 
unha actividade tan interesante 
lo ra C0l110 a que temas dentro . 
Rodrigo ROlllaní ten a concep
c ión de que se se prescinde desa 
vida 'H.:abaríus senda un axcnte 
estéril dentro da I11Llsica tradicio
nal. Esa vida :lcliva é, e n pa rt c, a 
que !le dú nome ó Conservatorio 
da Univcrsidadc Popular, pero 
tamén fai que un profesor teña 
que ausentarse das clases varios 
días. Sen e mbargo, o 95% dos 
alumnado está contento. Para 
min a dirección de Rodrigo non 
só é ace rtada, é ideal: liberdade 
de opinión, democracia absolu
ta, e seriedade e claridade nos 
criterios. E se se dera o caso de 
non estar de acordo nalga con 
el , Rodrigo ten sempre a man 
argumen tos ven fundamentados 
e sólidos que tle fan pensar de 
determinada forma e ter unha 
d irección totalmente fiel e de 
corazón. E iso é impagable. 

A.-lE" que pUllto da .Hfa 
¡¡ida se a/opa () COllsel'tlato/'io? 

C. -Todos saben que a entida
de tivo tres anos de problemas 
pola inestabilidade do terreo 
onde se asentaba o edificio. Era 
un edi ficio precioso de 1903 
doado por García Barbó n. Pero 
Vigo estase abrindo ó mar polo 
centro. Houbo que desa loxalo 
por seguridade. Entre que se bus
Cal! un novo local houbo cin
cuenta mi l saltos dun sitio a 
outro. Había bastante traballo 
1110véndose dun sitio a ou lro e 
tras ladando, entre outras cousas , 
un taller enteiro de elaboración 
de gaitas tradiciona is. Unha vez 
asentados , xa hai múi s Ill etas. 

A. - COl1l0 a colabom ciáu 
con ofltros cOl1ser vlifol'ios. 

c. -Os proxectos de colabora
ción estiveron cOllxelados. Parece 
quc o ano pasado volveu xurdir Ó 
estar un curso entei ro no mesmo 
edifico. Temos xa a man botada ó 
Conservatorio de Música 
Trad icional de Lalín. Tamén hai 
Olltras ideas pero aíllda non pasa- . 
ron polos fil tros da Dirección 
Xeral da Universidade Popular e 
da Xunta Rectora. Adcmais hai 
que ter en canta que universida
des populares hai moitas en 
España e no estranxeiro pero o 
funciona mento de cada unha é 
totalmcnte d ispar. 

A .-l E a esfabilidllde tme 
proxecfOs II0VOS l/OS planos de 
estudios? 

C. -CUll lugar propio pénsase 
en traer materias de requinta al! 
acordeón diatónico. 

A.-¿E 'lile tipo de alul1IlIos 
tes? 

C. -Todo tipo de alumnado 
adu lto, dos dezaoito ós 72 anos 
e máis . Teilo tres alumnas da 
" tercei ra xuventude" que non sei 
o que lles Val! ensinar. Unha 
concre tamente veciila de Bustelo 
(Lalín) que ten 60 anos é pande-

"Tódolos profesores 
temos unha actividade 

tan interesante fóra como 
a que temos dentro" 

retcira de toda a vida, ou outra 
que ó segundo día tocaba todo 
porque evidentemente tiña gra
vado na memoria todo o que 
tocaba de pequen a coas súas 
irmás. Quizabes o problema é 
que os alumnos veii.en con di fe
rentes intención s, e isto complica 
a tarefa do profesor. Os CSl u 

dios non están directamcnt c en
focados a un fin profes iollu l ¡; ¡;u 
quera ir máis ~l1ó de I.! IIII'¡;I\.!I' 11 
un dete rminado sector (In pohnu 
ción e II ('111110 Popul ul' IIIlII ~ 
canlo d¡; IlIh ' 1'1111 . 
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o 10 11 Frauta Traveseira 

A
frauta é un dos instrumentos mais antigas 
que se coñecen, pais está presente na 
historia dos pobos primitivos da maioría 

das civi lizacións. Na Idade Media, xunto ca uso 
de frautas de tipo popular, aparecen xa men
cións á frauta de pico. Durante o Renacemento 
esta frauta de pico evoluciona, desenvolvéndo
se a familia con distintos tamaños de frautas, ca 
que se empeza a xogar cos distintos timbres. O 
Barroco é a época dourada da frauta. O instru
mento perfección ase, conslrLJíndose en varias 
seccións, incorpórase á orquestra barroca, e 
numerosos autores coma Vivaldi ou Telemann a 
inclúen nas súas obras. A frauta traveseira vai 
desprazando á de pico durante o século XVII I e 
cae no máis absoluto dos esquecementos du
rante o século XIX. O interese por este instru
mento volve no século XX, polo interese pala 
interpretación de obras con instrumentos orixi
nais, ademais de ser un instrumento básico na 
pedagoxía musical escolar. 

Cociña case ira 
e boas tapas 

Queixos, patés 

San Roque/13 • Santiago 

Embutidos 
Ibéricos 

E unha adega 
ben surtida 

Arqu ivo: Pablo Mato 

A frauta traveseira era xa moi utilizada na 
Idade Media, sobre todo coma instrumento mili
tar, ainda que estaba mellas va lorada que unha 
frauta de pico. No seco XVII mellórase a súa 
construcción e empeza a gañarl le terreo á frauta 
de pico ata chegar a formar parte da segunda 
sinfónica no séc. XVIII. A mediados do século 
XIX Theobald Boehm desenvolveu un complexo 
sistema de orificios e chaves para tapar estes 
orificios que mellorou substancialmente as súas 
calidades interpretativas. A principios do séc. XX 
ten lugar o último cambio na súa evolución: ain
da que tradicionalmente foi construida en ma
deira, adáptase ó metal. Ainda hoxe se inclúe 
dentro da fami lia de vento-madeira por tradición 
histórica e mais por cal idades sonoras e cons
tructivas . Está composta de 3 pezas: a cabeza, 
o carpo e o pé, que xuntos dan lugar a un tubo 
sonoro acústico duns 61 cm . de lonxitude. O 
tubo está pechado pala embocadura e aberto no 
pé. O seu son é suave e suxerinte no rexistro 
grave, e brillante e potente no agudo. ~ un ins
trumento de gran axilidade, capaz de executar 
arpexos, trinos ou grupos de notas con gran 
velocidade. 

A frauta máis comunmente util izada é a 
frauta en do, que ten un rexistro de tres oitavas 
completas. Na orquestra é frecuente o frautín , 
que soa unha oitava por riba da frauta, e que 
aínda se constrúe en madeira, e mais excepcio
nalmente, a frauta contralto en sol. As frautas 
baixo e contrabaixo son de recente aparición e 
úsanse case que exclusivamente na música de 
cámara. 

Da frauta traveseira barroca derivan instru
mentos semellantes, que non sufriron os cam
bios técnicos que desenvolveu T. Boehm, e polo 
tanto consérvanse nun estado primitivo practica
mente sen alteracións. Como exemplo des tes 
instrumentos podemos poñer a requinta e a 
frauta traveseira, esta última en dúas ou tres 
partes e coa posibilidade de ter algunha chave 
auxiliar. 

Quizais de tódalas áreas xeográficas do 
naso pais unha das máis atractivas en canto a 
fenómenos musicas máis relevantes que alí se 
rexistran sexa a comarca da Fonsagrada. 



Situada na parte oriental da nasa comuni
dade autónoma, podemos alopar dende cantos 
de interpretación libre, ó máis puro xe ito asturia
no, pala proximidade xeográfi ca con dita rexión, 
ata gaiteiros solistas Oll acordeonistas que al
gún día poboaron tamén esta basta rexión, ou 
as trompas, fenómeno tamén destacable por 
singular de dita zona . Pero a nasa curiosidad e 
desato use cando comezamos a inves tigar alá 
polo concello de Cervantes: nos pobos que se 
sitúan ó langa do limite xeográfico ca da Fon
sagrada, os nasos informantes comezaron a fa
lamas dos cuartetos integrados por unha gai ta, 
unha frauta traveseira , caixa e bombo con pra
tos, de todos é ben coñecido que o fenómeno 
das frautas travese iras ten a súa máxima expre
sión ó langa do Val do Ulla, nas coñecidas re
quintas pero que de xeito xeral foi poueo nor
malizado en toda Galicia. Quizais isto foi unha 
das causas que nos motivou a face-Ia nasa 
investigación e tecer esta tea de araña , tratando 
de unir diferentes pobos por un mesmo feito en 
común, ca que podemos entender que, dalgún 
xeito a comunicación entre áreas moi dispersas 
de poboación tamén se chegou a dar. Do mes
mo xeito podemos dicir que puido ser un fenó
meno de moda que se estendeu gracias ás fei
ras, que non eran mais que grandes eventos 
quincenais nos que se chegou a intercambiar de 
todo, incluso parte da 
c·ultura que nós agora 
atopamos, xa que 
ós lugares ós que 
imos facer 

alusión foron a 
comezos dos anos 40 grandes 
núcleos de intercambio, tanto de mer
cadoría coma de feitos culturais tanto 
no baile coma na música . oun xeito ou 
doutro a comarca da Fonsagrada, Cer
vantes, Navia , Baralla e o seu entorno 
estenderon un fenómeno que nós puidemos 
constatar. 

A frauta traveseira que se emprega ou 
se empregou na comarca da Fonsagrada 
e pobos limitrofes é unha frauta de catro corpos 
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de madeira que está na tonalidade de SOL, 
acompañada de multitude de chaves que permi
ten subir ou baixar dúas oitavas. Acompaña á 
gaita nalgún caso como podemos constatar na 
parroquia de Quindous, no concello de Cer
vantes, no mesmo pobo de Baralla , senda esta 
formación de total similitude a outras atopadas 
no Val da Cancelada, de camiño cara o concello 
de Navia de Suarna. Vemos así como se esta
blece un nexo común entre todas estas zonas 
próximas e á vez tan distantes entre si, e chega
mos a conclusión final de que as frautas son de 
orl xo francesa e que foron mercadas durante o 
servicio militar por xente que tiña algún tipo de 
inquietllCle mu lea l. asl coma palas dúas bandas 
de música qu él flnals do pasado milenio coe
xistiron na Fonsagrada, que por convivir coa 
cultura tan fonda que l'labla e l'lal nestes pobos, 
ou ben se arrima-
ron ós gaiteiros 
para 
trasla
dar 
esas 
pezas 
á tesi
tura das 
frautas ou 
ben , na 

.I os6 l "c rl1 [\ l1d ~z lk ('o /'l/ eas de /Jaleira 
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ausencia das gaitas, comezaron a xuntarse para 
animar pequenas testas do lugar no que residí
an os compoñentes das mesmas, que pouco a 
pauco toren derivando nun fenómeno con singu
lares características. Pero sucedeu que a tradi
ción do baile adoptou coma seu s estes nov~s 
instrumentos. Vemos coma de novo o importan
te era a diversión do pobo e non con que se 
divertían , senón que do que se trataba era de 
facer unha testa, a maioría das veces sen máis 
motivo que a diversión. O caso máis claro é o 
que se nos deu na aldea de Freixo, pertencente 
Ó propio cancella da Fonsagrada, onde nos 
topamos coa referencia de ata cinco persoas 
que nalgún tempo fixeran as Polavilas neste 
pobo cunha singular formación, dúas frautas 
traveseiras e unha caixa como elemento percu
tido e algunha que outra vez cun bombo, polo 
que puidemos sacar e constatar da boca dos 
nasos informantes era un felto cotiá o de face
las Polavilas da semana con este tipo de forma
ción , pretiño deste pobo da Fonsagrada está un 
dos últimos expoñentes destes músicos que 
amenizaba ditas Polavilas, del amosámosvos 
esta foto cun dos seu s bens máis prezados , a 
súa frauta. 
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~
cordO que Don Perfecto 

Anido ten ollos 11loi IlOvOS. 

en embargo, por moitu 

que o intento, non son capaz de 

lembrar de que cor son. Será que os 

ten demasiado cheos de rccordos. 
Recardos que non son recorclooS do 

vivos que están. E gústallc ¡i.lar 
dcles porque ten a valentía e hUlllil· 
darle de recoñecer que iI súa vida 
foi moi in teres;ullc. Así, va i con tan

do un ha ti unha , anécdotas que ten 
ben aprendidas porque xa non é a 

primcira llin a última vez que lIe 

veñen ft cabeza. 

Don Perfecto Anido é un dos 
Regueifeiros Maiares do Reino. Eu 
non sei moito de regucifas , pero 
cando e l me fa lol! delas, imaxinei

me unha laita de palabras e notas 

coa única regra da cspontaneidadc 

e na que só gai'ian o cnxei'io e a sor

na. Case nada. E como os xenios, 

eomo os mellares na batalla, Per

recto goza eos bos contrincantes, 

con aqueles que lIe fixeron mcdrar 

como regueifeiro. " Son dos quc 

Artesán 
e reglleifeiro 

fala con son'iso de home novo. 

COIl1U ,lquc la vez, rumba voda en 

Maz:lricos. ¿Que como acabou? 

Como acaba todo aquí, comendo." 

A inda que ten m:í is de oiten-

1,1 ariOS, os se llS reeordos de reguei

Ii.:iro chegan al a onde leñen que 

eheg.,r. isl~l é. ula onl e. E e que o 

Seiior Anido foi b Luar. Explicamc 

11 dife rcncia entre as reguciras de 

anl CS e as regueir¡¡s do Luar, medi 

das e controladas. Gustoulle ir ó 
Lua r, pero a regueifa era así, pero 

110n era así, ¿cnlcndes? 

Move as mans ó ritmo do 

que fa la, para min que non sabe o 

que é facer nada. Qucre moito ás 

súas mans porque tle axudan a faeer 

realidade o que malina. Por exem

plo cos cestos. Aprendcu mirando e 

faeendo. O primeiro saiu mal. Pero 

despois ata puido gaiiél -Iél vida. Son 

cesIos fe ilos a mano Perdón, de arte

sanía. Con varas de vimbio, por 

exemplo. Intenta exp licarme como 

cnlaza, por ande empeza, como 

remata. ¡Uf! 

A Don Perfecto gustoulle 

aprender. E gllstalle aprender. E 
gústalle matinar para aprender por 

si mesmo. Malina , matina para ra

cer formas novas e ata innovadoras. 

Na cociña da slla casa de Rial , en 

Val do Dubra, ten un cesti ilo-rroi

teiro Clln pé redondo ó que !le dei

xou varas saltas cara arriba a modo 

de raios. É do mái s feitiño. Perdón, 

de artesanía. 

Coas 1ll<1I1 S lamén fai traxes 

de xllncos. Seica an les lIs:ibansc 

conlra o rrío e a chuvia , por cxcm

pi o, para ir a cabalo. Un xunquiiio é 
unha cousa m{¡ is ben feble. Pero 

1110itos xunquiiios unidos maxistra l

mente con máis xunquii\os ben 

trenzados, ben anoados, forman 

unha coi raza impenetrable. A ver. 

Temas unha capa, lemas unhas po

lainas e temas un pucho. E dixen 

que Perfecto era innovador e dixen 

ben. Entre ourras causas, e como fai 

e l, matinando, matinando, plantou

lIe unha viseira de xuncos ó pucho. 

Conclusión. Xa dixen que a 

Don Perrecto Anido Ile gustaba 

aprender, ata de si mesmo. E a min 

gustoume aprender del. Ás veces 

dáme a impresión de que nos repe

timos ó dicir por que facemos o que 

facemos, por que traba llamas no 

que traba llamas, e por que estamos 

no que estamos. Pero se rcnwlo 

sempre na Illcsma concl usión por 

algo será. Gracias por ¡¡,lar con nós. 

Don Perfecto. 

--------- ,~~ 



¿Folclore ou espectáculo? 

A miúdo xorden conversas e confrontacións 
sobre o noso folclore e a súa posta en esccna. 

Establécense varios puntos entre diferentes 

vertentes de agrupacións que, habitualmente, 

veilen de ser cncadradas en dous grandes gru

pos. 

o primeiro é o grupo que encadra o fo l

clore tradicional ou purista e o segundo é o de 

fo lclore ar ranxado ou coreográfico. 

Ó longo de varios anos de debates c con

frontacións inda non se acadou un nivel de acor

do ou criterio comlm, o quc nos fai pensar que 

algo falla nos dous ámbit.os, pois ningunha das 

dúas vertentes aquí citadas posúe unhas caracte

rísticas propias afincadas, con claros esquemas, 
fronteiras nítidas e metodoloxías constantes. 

Como director dunha agrupación como 

"O Fiadeiro", loxicamente encadrada no grande 

grupo do "folclore tradicional" aventúrome nes

te altigo a expoñer a miña visión particular deste 

conflicto si lencioso que tanto nos ocupa e preo

cupa ós que nos dedicamos ó folclore galcgo. 

Vaia en primeiro lugar unha breve refle

xión sobre a falla de cimentas que mantén es te 

debate dende as súas orixes. Dáse o caso de 

que, segundo o meu punto de vista, é necesaria 
a coexistencia de diferentes formas de enten

demento, criterios de traballo e plena acepta

ción e consecuencia ca mesmo, mais estas cir

cunstancias danse na menor parte das veces. 

Por norma xel'a l tendemos, e me inclúo sen 
rubor, a disfrazar teorías e normas ca fin único 

de ser diferentes ou simplemente "máis autén

ticos e veraces", de tal forma que as bases que 

fundamentan os debates xurdidos caen como 

pardiñeiros ou castelos no aire. 

Por norma, cústanos separa-la faceta re

cuperadora da fllceta transmisora cando, se

gundo o meu entender, non están nin deben 

estar ligadas nos nasos casos artísticos e si 

deben estala en casos científicos. 

Os colectivos tradicionais somos respon

sables e sentí monos orgullosos de boa parte da 

investigación "afeccionado-etnográfica" que 
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lIe serve de base a outros colectivos e estudio
sos para sacar unhas conclusións veraces, pero, 

¿de verdade somos os cabale iros da conserva
ción? .. Canten vastedes que, salvo dúas au 

tres asociacións concienciadas, o resto dedi cá

monos á simp le posta en escena daquil0 que 
moitas veces recuperamos e, case scmprc, ca 

da busca de repertorio dirixido ó escenario. 

¿E as publicacións? ¿E as teses? 

¿E os estud ios sociolóxicos, antropolóxi 

cos, nlusicais, ctc ... ? Porque, saiban vostcdcs 
que son estes os que outorgan información 
veraz -Q l! máis achegada á veracidade- e (non 

nos cnganemos) non as propostas escénicas de 
vIvas eares e n cos tecidos, xogos de luces e 

equipos de son, 

Persoalmente son partidario de simplifi
ca- los debates a un OH dous temas. Sentémonos 
a debater cómo, cando e porqué recuperar e 
reeoller, que outro día nos sentaremos a debater 
cómo, cando e porqué escenificar. 

Por outl'a banda, non pertenzo ó mundo 
das agrupacións coreográficas aínda que, como 
rnoitos dos que !laxe ell día acusan con despre-
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zo a estas, form eime nunha 
del as, a cal me serviu de pon
te para o que eu considero 
unha substancial mellara tan
to persoal como colectiva. 
Aínda así, atrévome a dicir 
que os traba llos mil is admira
bles son os que se fan con 
pai xón e fe absoluta neles, e 
quc cando son acertados per
duran e cando non o son, 
ou tros traba l1 0s igual de apai
xonados e fi eis os subst itúen 
sen reparo algt'ln. Aquí é ande 
considero que fallan os chan-
zas da súa esc<lda, Ó non man

tel' un criterio constante nas slms cxccucións, e 
sacar da manga, sen ningún lipa dc rcmorcle
mento, ases expl icativos que pretenden conven
cer Ó público en xeral con medias verdades. 

¡Sexamos consecuentes! 

o meu humilde aplauso a todos aqueles 
que fa n o que queren e estiman necesario para 
a súa rea lización artística e, coa cabeza ben 
alta, berran -porque me dá e peta-, A miña crí
tica voraz a tódolos que tentan disfraza-lo seu 
traba1l0 con meigas dalgún tempo, I11uíños en 
atarclecercs lúdicos dalgunha provincia galega 
ou castelos tomados a golpe de ronco nalgún 
século que se esqueceu, coitado, de pasar os 
ana is da historia, aí nda que entendo que algún 
método hai que utilizar para facer crible a 
nive l soc ial e insti tucional unha visión que só é 
válida, e moi válida, como elemento artístico e 
nunca como elemento digno de lores axeitados 
ó doutor Livingstone supoño, 

Francisco Javier Feijoo A,I'fIl'i';: 

"( "';s('(I " , 

~:~ 



A "Música de Pouso" 

F armada por veciños das parroquias de 
Agr6n e Trasmonte, pertencentes 6 Cencello 
de Ames, a «Música de Peuso» toi unha 

banda de música moi enxebre, chegando a ter na 
sua mellar época un número de trinta e cinco 
músicos. 

Desaparecida a camezos dos anos sesenta , 
os vellos do lugar datan a súa creación a media
dos do século XIX, senda no seu comezo forma
da por paisanos sen coñecemento da música 
pautada e da lectura de partitura , formándose 
paseniñamente polo seu mentor e primeiro direc
tor, o «Pauso)). 

Esta banda amenizou tódalas testas parro
quiais da comarca, tocando en cancellos como os 
de Negreira, Santa Comba, Trazo, Brión e como 
non Ames. O estar os membros tan vence liados ÓS 

seus costumes populares, non deixaban de partici
par nas diversas ruadas que xurdian despois dos 
traballos comunais nas aldeas, dandolle un aire 
musical 6s temas populares cantados coa pandei
reta e aconpañando 6 toque tradicional dos gaitei
ros da zona como o de José 
Vilouta, Gaiteiro de Gante. 

Un día sin alado no pro
grama de actuación s da 
"Música" de Pauso era o 

o Pauso 
ca súa futura don 

día de Reis. Os Panxoleiros 
da zona, despois de facer 
reconto de viandas e cartas 
recibidos dos aguinaldos dos 
veciños, contrataban un ha 
partida de músicos (segundo 
chegaran os cartas) para 
amenizar unha ruada me
morable no ano, das que 
xurdíron namoramentos, que 
nalgún caso chegaron a 
«maiores» ,como entre ri
sos e arroibado comenta o 
meu informante. 

Ca rl os X. Vidal 

-----~ 
A "Música" faccndo un 
paSarrllaS na ¡esta patrona l en 
A grón - Ames 
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Al<Walia o 17 

A,liv;,;as fecol/idas por MOlltse Rivera en 
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PARAFARMACIA 

'"' F~RMA 

H et'boris ería 

TeU. 981 5J.IH8" " ..--. ro. 
A1~a111 d. ArrIba, 34 

" -11704 SaDdIVo dé Compo. tel.--

UVl G",Cu, ,,,ele ,IVl G"'C'" f OVl 

G",c",lo ,,,,,,rl.,Jilo, "[ue ~o lo "[ulao va 

"[ue ))iOG le lo WVlGUve vuélveto u, .~ela 

Rúa Tra.vesé:'\ , 5-b~ixo 
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UJlllUISI()N mII'l'AI. E LASlm 

11 0 '1' O (; Oltl1\ S 
IIN(;¡u)lmNAC~Ií)NS 

' Fotocopias ·Ta rxelas de visita 
·Fotocopias S/N (Dixital) 'Carteis 

·Fotocopias CQR (LA$ER) ' Servicios (lo lax 

·Fotocopias de planos 'P'csontao;;lóu do 

'Tesis e lesinos 

'Papelerla 
'Plastirocados 

InlOlIllOS 

RI Rcpllhllcn An(Qlltlnn N° 44 IJ 
['¡' lf ,/1 a ~: '111 1 '1'/ JI! ,'ti 
IV Sil !! nO{Utt: NI lJ H 
lul t./ t llll 'm i '1 1,1.1111/1 
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10 XV Concurso de Baile e Música Tradicional 

"Camtigas e Agarimos" 

1" CA TEGORfA 
DE 

PANDEIRETA 

2" CA TEGORfA 
DE 
PAN DEI RETA 

2 Q Premio 
A. F. Lembranzas da Ría 

Os gañadores da XV edición 

--

1º Premio 
FOLIXEIRAS 
C.P. Sagrado 
Corazón 

2º Premio 
VESADIÑA 
A.C. A Mámoa 
de Luou 

:;..;....--

1º Premio 
A.C. Donaire 



1" CATEGOr.íA 
DE 
BAILE 

2Q Premio 

Liceo de Noia 

2" CA TEGOr.fA 
DE 
BAILE 

1 2 Premio 
Grupo B do Liceo de Noia 

2 2 Premio 
A. P.A. 
Airavella 

3 2 Premio 

A .P.A 
Colexio Pont e 
dos Br ozos 

32 Premio 

BUXAINA 
A. C. Argazo 

lQ Premio 

Grupo A 
AA. VV. 

A Coteleira 



CUAP,TETO 
TRADICIONAL 

1" CA TEGOP,fA 
GAITEIP,O 
SOLISTA 

22 Premi 
David Cambra Veig 

1º Premio 
TREMIÑADO 

2º Premio 
OS REXUMEIROS 

aniel Bellón García 



JO CA TEGORfA 
DE 
BAILE 

22 Pre mie 
C.C . A Pon~ VII I lo/ 

PREMIO Ó MELLOR 
ACOMPAÑAMENTO 

Il1ln 

C. P. Salgado Ton ..... ILJ 
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1º Premio 
TRAFALLÁN 
A.X. Xacarandaina 

2" CA TEGORfA 
GAlTEIRO SOLISTA 

1º Premio 
gustín Sánchez Iglesias 

2 Premio 

4" CA TEGORfA 
DE 

BAILE 

2º Premio 
e.e. Pontevella de Reis 

3º Premio 
Grupo e 
A.F. Arrreixeira 

Secundino Puentes López 

Acibechería, 2 

f/3(.¡r:/I ,j. ;(I';(IIIUfllf"' n~/, 111'/"/'111"; (-' 

(I('N',;(- /'II"J Jn rlr Il'fl.I'(~,J 1'1",/'/(- n ({¡.J. yrt/r/ ll,j 

l' /IN'h; { -l'l/fUI/ P llla/·; (~ ('f/I/'f'-} lfl'liyr.v 

la ¡ '(I (1 ('('/0,,'('/(,"11 

MÁIS DE 50 ANOS Ó SEU SERVICIO 

Teléf ono 981 582045 - Fax 981 573447 
Rúa Nova de Abaixo, 1 
Teléfono 981 590277 
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PRENDAS DE RaJPADO 
TRAXE REXIattl. 
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Un conto 
o GAITEIRO E MAIS o LOBO 

ffobía onha vez on ¡¡aite.iro qoe. fora tocor o onho folioda e. 

condo re.motoo dérontte. onho boo ce..sto con doce..s e. qoe.ixo como Po¡¡O 

polo ~e.o trobotto. 

No C01'2ifío de. volto ó &60 C~o &oíotte. o lobo e. díxotte.: 

- iNon. non me. com~. hol. &e. non me. Co~ 

dooche. o qoe.ixo moilo& doce..s. 

O ¡¡oite.il'o foilte. dondo doCe..ll e. poMindo CaCho& de. qoe.ixo Ó lobo 

oto que. &e. 11e. acabaron . 

- iPoi& aflora voote. come.r l 

- iNon. non me. com~. hol. 

Pe.ro o lobo de.o me.dia voHo e. foi bo&cor Ó& ~e.o& compafíe.i

ro&. e. me.ntra~ o ¡¡aite.iro aproveitoo e. p6xo~e. a tre.par por on carbatto 

poro ver de. &olvor~e.. 

Pronto che.¡¡aron tódolo~ lobo& e. poxéron~e. a r~Car no carbatto . 

O ¡¡oite.iro ~e.¡¡oía ~obindo polo carballo arriba e. &e.n que.re.r ~onootte. a ¡¡"lita; 

o~ lobo~ o oir o chío cotte.ron me.do e. foxiron a todo correr. 

- iA:i ~i! te.de..s me.do ¿e.h? !l(o ~e.i o qoe. te.fío que. face.r . 

80ixoo do corbotto e. p6xo~e. a toca-la ¡¡oita. A:~í foi como o no&o 

IJnll'ero che.¡¡oo ó C~o .lian e. .liolvo 

SCA..UCIÓNS DE PASAT8'11P05 E ADIVINAs 

( 'hnft),.II.", l'uhUtlll l' llll. hognrdciro. parauguciro. 1-0 trompo 2-0 SOllO 3-Amasar 
IIl'1uclnr, loquciro, I.fl paleiro 4-0 sol 5-0 reloxo de bolsillo 
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