




Editorial 
80 aniños de eternidade. 

Din e sabemos que Ga licia va i v ll il . l' mo pl oblC'mns 
coa s pensións, coas prazc d r Id n la , ... P 10 o., v Ilo 
sempre a voz que es oitar n . Ala ILi o n ' 110', conl 

n Ga licia foron 
zaron a 

escasear e se conv I"teron nun val r n alz 1 de Oferta e da 
Demanda, meu. Pero xa que nos pr OCUPe mo I 01' m I1L I Lrt di ións 
culturais, podiamos de paso non esquec mo qu xp 11 ni ' un grado. 
E que as pegadas que deixa un avó non son m t rln l p In ub do lixo. En 
Galicia nunca o foi. E podiamos actuar desta forme II nL 6 iL nta anos 
cumpridos por Cantigas e Agarimos neste 2002. 

Se fose humana Cantigas iría vella cos seus olt nLn L no . t ntigas 
sería unha avoíña (ou bisavoíña) con centos de 11 to . Al lins lrl, 11 

visitar. Outros estarían espallados polo mundo, cons rv 11 In , II m moria 
o. olor da casa da yeya, o olor da Algalia de Arriba Al allo lfyo 
no aniversario que celebrou a octoxenaria Cantiga ~ n ti 
onde por certo un día comezou todo . E sab que á av BLI l 
sobre todo dúas causas, que gardou nunti~ca xiña d " l ord 
unha bágoa do Señor Mallou, un antigo mo o inf n I IU 

por ronda la coa súa gaitiña. E a se~ da, a ri a esaf g d , 
dunha nena, quizáis a máis peq~ da 
dous moinantes xogaban cunha male o escenario . 
tódolos seus filias, do vello ó . is novo: o coro, o baH , 
a escala . Despois Cantigas ise ' eitar, esgotada, m ntr 
idade de troulear ían pasa la n"oite á aH e do seu anlv r 

n trlccións, 
ndo 

pandeireta, 
11 

Ninguén se vai esque er da voa. Ou polo meno ningu n se debería 
esquecer do olor da sGa~ asa. Ó in e . cabo, é a única forma de eternidade 
que temas: a pegada do amor, das risas, dos recordo , ... Non nos 
esquezamos que, por riba de-competitividades e de individualidades, 

todos temas a mesma avo ) ¡¡uc., achendosamente contenta, viu aprender 
ós seus netos o seu primeiro punto ou a súa primeira copla. Parabéns 
para ti, Cantigas, parabéns..p.a 
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o acordeón 
en Galicia 

acordeón é un instrumento 
que aparece ligado numero
sas veces ó folclore do noso 
país, pero pensamos que se 
trata do instrumento máis 
esquecido dentro da música 
tradicional _ Pasoulle algo 
similar ó clarinete e todo 
esto por seren instrumentos 
clásicos. 

Sen embargo se anali
zamos as formacións da pri 
meira metade de século 
poderemos comprobar que 

aparece ó lado de instrumen
tos tradicionais como a gaita, 
o tamboril , bombo, etc. 

o acordeón acadou 
grande importancia entre os 
muslCOS populares, pero 
pero non chegou a acadar o 
nive l da gaita, tanto no 
número de executantes co
mo na calidade dos mesmos. 
Algúns gaiteiros trocaron de 
instrumento, atraídos po las 
grandes posibilidades que 
ofrecía. En Portugal pasou 
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iSlO, pois o acordeón chegou 
a sustituir e n moitos casos á 
chamada "gaita de foles" na 
zona de tras os Montes (nor
oeste de Portugal), poi s era 

un instrumento moito máis 
sonoro e doce , e non preci
saba doutro acompañamento 
musical, por iso , un só inter
prete podía sustituir a un 
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grupo, banda ou cuarteto_ 

(hegados a este punto 
cómpre facer un ha puntuali
zación: á hora de referi rnos 
ó acordeón facémolo en ter
mos xerais, incluíndo aparte 
do máis coñecido, o acorde
ón piano, e o acordeón dia
tónico , tamén chamado 
acordeón de botón s ou con
certina (termo que recibe en 
Portugal)_ O acordeón diató
nico é o máis antigo, moitos 
dos actuais acordeonistas, 
comezaron tocando este ins
trumento, pasando poste
riormente a tocar o acorde
ón piano (pois era máis 
doado de aprender e ti ña 
máis recursos técnicos: máis 
escalas, maior diferencia
ción de baixos , cambios, ... ) 
Aínda que a presencia do 
acordeón exténde se por 
toda Galicia, foi nas zonas 
costeiras onde tivo máis 
repercusión, traído por mari 
ñeiros e viaxeiros, e así foi 
como acadou a súa maior 

importancia na música po
pular e tradicional. 

Os acordeonistas, de 
acordo cos datos e mostras 
que nos chegaron ata hoxe 
en día, descoñecían grande
mente a técnica interpreta
tiva de instrumento, debido 
fundamentalmente á escasa 
ou errónea utilización da 
man esquerda, a encargada 
dos baixos, e que faría o 
acompañamento harmónico 
da me lodía. 

A música de acordeón 
deste século está relaciona
da fundamentalmente co 
baile do agarrado, os acor
deonistas tocaban maiorita
riamente pasodobles , val
ses, rumbas, tangos , etc., 
moitos destas pezas escoitá
banse po la radio, de aí a súa 
difusión. Pero tamén para o 
baile solto (jotas e muiñei
ras) se empregaba o acorde
ón aínda aínda que en 
me nor medida . Normal
me nte asociamos direc-
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tamente ós cegos, esmolei
ros ou mendigantes que per
corrían feiras e festas do 
país coa zanfona ou violín, 
pero os informantes ós que 
preguntamos sobre o acor
deón, refírense a estes per
sonaxes tocando este instru
mento acompañándoo coa 
voz, tantas veces como os 
violinistas e tocadores de 
zanfona cegos_ 

Outros acordeonistas 
aprenderon noutras terras 
como emigrantes en Sud áfrica 
(fundamentalmente) traendo 
importados os agarrados an
teriorrDente citados_ 

Como anécdota pode
mos comentar que a trans
misión de pais a fillos deste 
instrumento, ocasionou a 
formación de numerosas 
orquestras que chegaron ata 
hoxe en día . foi o 'caso da 
familia Mallo de Feáns ( A 
Coruña) onde o pai foi acor
deonista, fórono tamén os 
tres fillos , e os netos segui
ron a tradición musical for
mando a orquestra Mallo. 
Outras orquestras como a 
Trebol ou saratoga seguiron 
esta mesma ou similar evo
lución. 

Mercería 

Para rematar, é preci
so mencionar a grande 
importancia que ten o acor
deón por toda Europa e a 
repercusión que tivo na 
música tradicional e popular 
galega, que aínda non se ve 
reflectida actualmente po
los que adoitan recreala . 

alga Ma Kirk Martinez 

Pablo A. Diaz Carro 

(Colectivo de recolleita e música 

tradicional RUOTE) 
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scar o 
Cantigas exporta folclore 

Óscar Cobos ten por volta 
dos trinta anos. Ós 17 entrou 

en Cantigas e Agarimos. Por 
el amor de una mujer. Pero 
aquilo foi máis alá, tan alá 

como o globo terráqueo deu 
de si. Pero antes da súa par

tida a Nova York deulle 
tempo spa llar sementes 

por aquí e acolá. 

Óscar Cobos é un galego en 
Nova York. Un bailarín gale
go "criado" dende os dezase
te anos en Cantigas e 
Agarimos. Hai dous anos 
colleu a maleta e foise á 
cidade dos rañaceos (menos 
dous) atendendo a unha 
oferta para aprenderlle a 
bailar ós galegos dos Es
tados Unidos. Que os hai , e 
moitos (como fai Gayoso, 
"un saúdo dende aquí"). A 
Óscar gústalle falar do seu 
traballo, da súa vida, dos 
seus proxectos. As cousas 
claras. Polo menos iso apa
renta. Óscar é galego pero 
dos dous anos alá algo se lle 
vai pegando. E se non ¿por 
qué cita a Frank Sinatra ó 
falar da súa vida? "Eu aplíco
me aquilo que di cía Sinatra 
en New York, New York: "se 

eu podo facelo aquí podo 
facelo onde eu queira··. 

ALGALIA: Óscar 
Cobos é un emigrante 
máis ... 

ÓSCAR: A min non me 
gustaría chamarme emi
grante, prefiro o termo 
especialista. Un emigrante 
marcha por necesidade, eu 
marchei porque me chama
ron . Eu aquí tiña o meu tra
ballo, a miña vida montada, 
pero como experiencia 
pareceume moi boa e única. 

¿Cómo chegaches ali? 
Un ano antes, marchei 

quince dar un curso enviado 
pala Secretaría Xera l para as 
Relacións coas Comunidades 
Galegas no exterior, da que 
formaba parte no seu carpo 



de monitores. Xa de volta, 
en Decembro do 1998 chao 
máronme para preparar 
unha actuación para o clube 
onde eu dera as clases. 
Despois da actuación, as 
directivas de tódolos centros 
galegos fixéronme a propos· 
ta o E levo dende Setembro 
de 1999 alá. Tardei tempo 
en toma-la decisión. Non é 
unha decisión que se tome á 
lixeira e tes que asumir riso 
cos, porque sabes que dei· 
xas toda a túa vida atrás. 

¿Onde dás esas c1a -
ses? 

Dou clase en cinco 
centros galegos, os da Costa 
Este, tres na zona de Nova 
Jersey e dous na zona de 
Nova York. É unha das zonas 
máis importantes do país, 
polo menos amáis punteira. 
En Estados Unidos hai outros 
centros en California, en 
Meryland e en Baltimore, 
que non teñen grupo de 
baile como tal , aínda que sí 

xente que baila. Os cinco 
nos que estou son o setenta 
por cento dos centros que 
existen. Evidentemente non 
me podería desprazar a 
máis, as distancias alí non 
son como aquí. 

¿Es un pioneiro entón 
en levar a tradición galega 
a Estados Unidos? 

O primeiro e único 
curso de baile tradicional 
galego no país foi o meu. Eu 
non coñezo a ningúen que se 
marchara a facer o que eu 
estou facendo. Eu non sei se 
son o único ou non , non me 
importa tampouco , pero 
non coñezo a ninguén. 
Cando cheguei había outra 
persoa alí dando clases que 
aprendera algo, pero coa 
especializac ión non. Ese foi 
o argumento que se LlSOLl 

para concederm · o p rmi so 
de residencia. Islo . , 
Centros Galegos instalados 
en territorio norteam ri ca· 
no pagan contribucións ó 

Estado americano e, como 
tal, consideraron e manifes· 
taron que a miña presencia 
no centro é imprescindible 
para que o centro funcione 
e poida continuar pagando 
eses impostos. Ese foi o 
argumento que se esgrimiu 

o que pretendo é dar ese 
paso adiante, non quedarme 

soamente nun copista 

ante o Departamento de 
Inmigración para que me 
concederan o permiso de 
residencia . Isto significa 
estar legal nun país. Sen 
eles correría o risco de que 
Inmigración viñera á miña 
casa a pedirme os papeis e 
que me mandaran de volta 
para casa e que non me dei· 
xaran voltar máis . 

PREGUNTOIRO, 2 - SANTIAGO DE COMPOSTELA 



Non porque se apli-
ou un criteri o de unicida

el e: mirouse se había alguén 
máis nese país co meu curri
culum disposto a acceder a 
ese traballo, e non o hai. O 
meu traballo alí é único. 
Aínda así, espero que haxa 
un día no que isto sexa máis 
normal , que profesores que 
naceran e se formaran en 
Galicia puideran ir traballar 
con soltura ós Centros 
Galegos que hai espallados 
por todo o mundo porque 
será das poucas formas 
polas que os Centros poidan 
mellorar en algo. 

¿Por qué? 
Cada vez que un grupo 

dun Centro Galego vén bai
lar aquí, todos sabemos o 
que imos ver, con que técni
ca, con que vestiario, ... en 
xeral , "es el horror", dicindo 
as cousas como as ves. Claro 
que hai excepcións como o 
caso de Bruxelas. 

I rnercena 
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¿E cal eres que son as 
causas que cambia ches na 
súa mentalidade respecto 
do folclore? 

A base de levar mate
rial a Estados Unidos, a 
xente pode ver que o meu 
traballo se fundamenta en 
algo. Eles son estadouniden
ses cen por cen e teñen 
mentalidade de estadouni
denses. O poder abrirlles a 
mente e dicirlles que en 
Galicia estase a funcionar 
desta forma. Algúns sorprén
dense e dinme que antes 
non era o que eles coñecían, 
e usei perfectamente este 

Dende o 89 Ó 99 bailo u en 
Cantigas e foi co-director da 
escola de muiñeira . Durante 

este tempo deus clases en 
colexios e agrupacións de 

Compostela, Vigo, Ribeira, 
Lalín etc. 
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tempo verbal. Eu traballo da 
mesma forma que traballaba 
alí: co mesmo ritmo de 
ensaios, a mesma técnica á 
hora de aprenderlles, .. . Se 
aquí deu os seus froitos , alá 
ten que dalos. 

¿E o ritmo de apren
dizaxe é o mesmo? 

As cousas va n máis 
paulatinas. Evidentemente 
o nive l de intensidade é 
moito menor. Partindo xa, 
por exemplo, de que as dis
tancias son kilométricas . Eu 
teño xente que me vén 
ensaiar despois de dúas 
horas en coche. Aquí iso non 
o fai ninguén, sería como ir 
ensaiar de Coruña a Vigo. 

Cóntanos algo que 
l/es chamou a atención ó 
chegares ti. 

A primeira vez que me 
viron bailar estrañoulles o 
pouquiño que tocaba o chan. 
Tempo despois comentáron
me que a primeira impresión 

Perfumería 
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Formou parte do corpo de monitores 
da Secretaría Xeral para as Relacións 
con Comunidades Galegas no Exterior. 
Imparteu cursiños en La Rioja, 
Frankfurt e Nova Jersey. Actuou con 
Cantigas en Alemania, Pamplona, 
Lorient, Alicante, Sevilla, Barcelona, 
na Expo '92, e por toda Galicia 

que tiveren de min foi que 
bailaba como se me fose 
deslizando. Claro, a segunda 
pregunta foi: ¿Eso cansa 
mucho, verdad? 

Evidentemente terás 
moitas cousas chusqueiras 
que contar. Un exemplo 
para Algalia 

Pois por exemplo dan
do clase a pequeniños de 
ci nco anos, aprendéndolles 
a diferenciar ritmos. Po
ñíalles gravacións con gaita 
e máis ou menos ían acer
tando. Un día púxenlles 
unha muiñei ra pero con 

pandeireta. O ritmo é o 
mesmo, un seis por oito 
normal e corrente. As pan
dereteiras comezaron a 
cantar e, como en moitas 
coplas en Galicia, mesturá
base castelán e galego. 
Pregunteilles que ritmo 
era. Un levántase e di todo 
cheo de razón : "Est o es 
español, esto es español"·. 
Eu con eles e, en xera l , con 
todos, río moitísimo. 

¿E qué tal ca inglés? 
Ó principio era horri

ble, nin me entendían nin 
lles entendía. Foi moi duro. 
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Despois as causas foren in 
do, a necesidade abriga. 

¿E eles co galego? 
As clases dounas mes

tu randa linguas , pero ós 
pequenos fálolles en inglés 
que é o que saben, o que 
entenden, e para que o que 
están a facer lle guste. 
Despois cando medren, xa 
lle explicarei as causas co
mo llas teño que explicar e 
na lingua na que teño que 
explicarllas. É curioso escoi
tar un ¡5tay on the line! a 
ri tmo de pandeireta . 

¿Cal é o balance que 
fas de todo este tempo en 
terras estrañas? 

O lidiar con estas 
situacións, estar nun lugar 
alleo completament e á 
miña cultura, á miña forma 
de pensar e de entende-la 
vida, intentar sacarlle todo 
o proveito que poidas, que 
é moito, e non vo lverse to
lo, iso é un éxito. 5e podes 

·Cociii" ('i1 :'lci ra 
e hoas taJlHs 

San Roque, 13· Santiago 

·Erllbutidos 
Ibéricos 
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facelo alí, podes facelo 
onde ti queiras. 

Din que a cidade é 
dura. 

Durísima. É distinto ir 
dez días alí de turista que 
vivir día tras día. De turista 
coñeces a cara que te amo
san, a máis bonita, pero 
can do vives ves moitas 
cidades diferentes. Ves, ó 
lado do luxo máis luxoso, a 
miseria máis miserable. 
Xente durmindo nas bocas 
do metro, xente que non 
ten que levarse á boca , 
nunha cidade que é a cate
dral do mundo en canto a 
economía e sociedade. É 
unha cidade de contrastes 
infinitos na que hai que ter 
moi claras tres cousas: 
saber onde estás, saber que 

é o que estás facendo e 
saber quen es. E, finalmen
te, unha vez que teñas 
rematado o teu traballo, se 
non tes intencións de facer 
algo máis relacionado con 
ese traballo, o mellor é 
marcharse. Eu coñezo a 
xente que foi como o rei do 
mundo, e a cidade se lo 
merendó. 

¿E a ti? 
Eu marchei cunha 

idade bastante avanzada, 
vinteoito anos, coa cabeza 
bastante ben asentada, sen 
intención de facerme nin 
famoso nin rico. Eu cheguei 
para traballar. Nada máis. 
Moita xente pensa que mar
chei para facerme un nome. 
Non, o meu nome xa quedou 
escrito aquí, aquí todo o 



mundo sabe e sabía quen 
son antes de marchar. Que 
me fora, quizáis é a nota de 
color, pero no mundo dos 
grupos de baile meu nome 
xa se coñecía. 

Obxectivos persoa is 
e obxectivos para o baile 
galego 

Despois de dous anos 
alá, ¿cales son os teus 
obxectivos a nivel profe
sional? 

O primeiro pasa por 
amasar en Galicia o que 
estou facendo. E para o 
2004, coincidindo ca Xa
cobeo, crear un ha selección 
dos mellares bailaríns e 
músicos de alá, e vir actuar 
a Galicia facendo unha xira 
por diferentes concellos que 
por afinidade social identifí 
canse tos Centros Galegos 
ande traballo. Concellos 
como Sada, Bergondo, Miño, 
Muros, A Pobra, Ribeira, 
Celanova, ... e finalizar esa 

supe 

xira en Santiago de Com
postela o día 25 de Xullo no 
Teatro Principal. 

¿E cal é a intención? 
O que eu persigo non é 

mostrar bailes novas , por
que tódolos bailes van ser 
de repertorios de grupos de 
Galicia como Xacarandaina , 
Fiadeira ou Cantigas e Aga
rimos. Eu non podo alimen
tar a dezaoito grupos de 
baile a base de recollidas, e 
á parte non ten sentido. A 
labor de difusión dos grupos 
non se pode quedar só nos 
escenarios. Isto é, ¿cando se 
convirte en famosa unha 
canción? cando a canta todo 
o mundo. O caso é que se 
cante ou se baile, e que 
esta xente, toda americana, 
poida mostrar- un producto 
de ca lidade, moi digno. O 
mérito é que x nt am ri ca 
na baile cou a d aquí 
coma a xente de aquí. Vale, 
pode que non o sin tan da 
mesma forma. Pode. 

Hamburgucscría 
Racioncs 
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Aínda que para moita xente 
sexa secundario, para min é 

imprescindible. Para coñecer 
o de fóra, primeiro tes que 

coñece-Io teu . Para saber 
máis e para saber máis acer

ca de quen es". Última para
da, Nova York. 

Hai máis ... 
Pois tamén para o 

mesmo ano pero cun grupo 
de aquí , ca grupo Lem
branzas Galegas de Vigo. É 
presentar un espectáculo 
alternativo que, en síntese, 
trata de amasar en hora e 
media de espectáculo, a 
evolución do baile en Ga 
licia dende que se creo u a 
Sección Femenina. Isto é, 
en principio eran bailes de 
corte coreográfico nos que 
primaba o debuxo enriba do 
escenario pero sen funda
mento, buscando o espectá-
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illrrurrrría • Carnes 
• Embutidos 
• Frutas 
• Legumbres 
• Gran surtido en droguería y 

perfumería 
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Que me fose, quizáis é a 
nota de cor, pero no mundo 
dos grupos de baile o meu 
nome xa se coñecia 

introduciron percusións no
vas, ritmos novos, que co 
paso do tempo se irán con
vertendo en tan tradicionais 
como os que hoxe conside
ramos tradicionais. Ó fin e ó 
cabo, a tradicionalidade 
outórgaa o tempo. Eu o que 
busco é facer o mesmo pero 
no baile. Que en base a un 
traballo tradicional ti poidas 
crear. 

inventou uns puntos. Pa
sados os oitenta anos che
gamos nós e dicimos: ¡gu
au! ¡tradicional! ¡ autentici
dad cien por cien! Pero iso 
xurdiu de algo, xurdiu de 
alguén que creou. Pois eu 
quero facer o mesmo, pero 
agora, baseándome nas 
músicas que se están a 
facer agora . Coreografiar 
pero cunha base tradicio
nal, independentemente de 
onde sexan os puntos, iso é 
o de menos. 

culo e a vistosidade. Des· 
pois, a fins dos oitenta e too 
da a década dos noventa ata 
practicamente agora, pri· 
maron os grupos de corte 
tradicional , cun estudio pre· 
vio, con fundamento. Foi o 
despunte de Xacarandaina, 
de Cantigas e de moitos 
outros grupos que xurdiron 
tralos pasos destes tres. E 
finalmente, o que eu consi
dero que debe ser a transi
ción natural entre o que son 
bailes de corte tradicional 
cen por cen ó que son bailes 
coreografiados pero con 
base tradicional. É dicir, da 
mesma forma que na música 
se evoluíu e hoxe temos gru
pos de moi distinta índole 
como Berrogüeto, Luar na 
lubre, Os Cempés, ... que 

PAPELERíA E HIPER 
XAQUIN 

Prenso e revistos 
Matorlal de oficina e agasallo 

Rúa Nov d Abaixo, 10-16 
Telf. I Fox: 981 5994 51 

Telf. 98 I 59 54 87 

Pero ;50 supón un 
cambio respecto ó que se 
está a facer agora 

Durante quince anos 
dedicámonos a reproducir o 
que viamos nunha cinta de 
video ou nunha aldea da 
forma máis fiable posible. 
Iso está moi ben, estivo moi 
ben, porque se lle deu cre
dibilidade ó que faciamos. 
Pero penso que agora 
mesmo se está a castrar a 
capacidad e creativa do bai
larín ou do director do 
grupo. Un señor hai oitenta 
anos escoitou un ritmo e 

¿E será aceptado? 
Son consciente de que 

moitos tacharán o espectá
culo de bazofia, pero nesta 
terra sabemos o que ocorre, 
ó que fai algo novo, machá
cano vivo. Ó fin e ó cabo o 
que manda é o público . 
Hoxe podes mandar a cal
quera grupo de Galicia a cal
quera parte do mundo e a 
súa música é perfectamente 
asumible por ca lquera, eu o 
que quero facer é iso mesmo 

• 
Polígono Industrial de Toedo 

Parcela e-s 
Teléfono: 986 59 00 13 

Móvil: 63098 1050 
Fax: 986 59 09 98 

A Estrada (Pontevedra) 
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Rúa de San Pedro, 16 
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pero cos bailes. Introdu
cindo uns vestiarios novos, 
non teñen porque ser tradi
cionais. Hai que darse de 
conta que os grupos están a 
bailar pezas inventadas as 
máis no século vinte con 
roupas do século dezaoito. 
¿Non é iso unha incongruen
cia? Eu o que quero facer é 
algo máis coherente, algo 
novo, que non se vai titular 
nin baile tradicional ni nari
ces, vai ser baile galego por 
varias razóns. Porque vai ser 
música galega, interpretada 
por músicos galegos e baila
da por bailaríns galegos. E , 
por último, ir máis alá. 
Amosar como a nosa música 
trascende as nosas frontei
ras e faise asumible para 
todo o mundo. A idea é 
traerme bailaríns de acade
mias de Nova York a inte 
rpretar que demostren pre
cisamente iso, que aínda 
que non teñen nada que ver 
con nós , entenden e senten 
esa música e eses bailes. 

¿E por que necesitas 
a Lembranzas Galegas de 
Vigo? 

Porque hoxe creo que 
é o grupo máis aberto ás 
innovacións. Se eu lle plan
texo isto a Cantigas e Aga
rimos a resposta, aínda que 
non un non inmediato, pasa
ría por pensar que eu esto u 
como un ha regadeira . 

A primeira vez que me 
viron bailar estrañoulles 
opouquiño que tocaba 
o chan 

Porque o tipo de baile que 
fai Cantigas non se corres
ponde có que eu teño en 
mente. Pensarían que non é 
adecuado para a liña que 
eles seguen . Pero, cOidado, 
ante todo eu baseo o meu 
traballo no respeto cara os 
demais. Hai dous meses 
Lembrazas Galegas meté
ronse no corpo un ha obra de 

teatro, con elementos de 
zarzuela por el medio, ,,. E 
fixérono e ó público encan 
toulle. Porque foi algo dife
rente. 

¿Porque non hai máis 
que facer no campo do 
baile tradicional? 

Despois de falar con 
xente do gremio, cheguei á 
conclusión de que a fórmula 
de repetir aquelo que vimos 
nun pobo está esgotada. ¿De 
que te serve seguir amosan
do a muiñeira número vinte
trés da zona de Bergantiños? 
Como material de estudio 
etnográfico é incalculable o 
valor que ten. Pero a nivel 
escenario a fórmula está 
esgotada. O que pretendo é 
dar ese paso adiante, non 
quedarme soamente nun 
copista. Quero crear. Bailar é 
un ha arte, como o é a músi
ca ou escribir. Arte, artista , 
creador. Vivi r de record os 
ten o seu tempo e, para min, 
e se tempo está acabado. 

ADEREZO 
TRAXE GALEGO 

Centro Comercial Plaza de Galicia 
Telf.: 615 369 202 • e-mail : aderezo@mundo-r. com 

Santiago de Compostela 



Jay·Jay, ca'l:~III,iII 
do 

que l O 

o enunciado de estas catro 
letras que imos escribir, 
seméllanos presuntuoso se 
non fora un ha frase orixinal 
nasa, pero era o adxectivo 
polo que se cualifican os 
conxuntos de música tradi· 
cional dos que imos falar. 

No sur·oeste da comar· 
ca de Bergantiños contra o 
mar, atopamos o pobo de 
Malpica, no outro linde ó 
noroeste , está a zona de 
Dumbría, Laxe, nesta franxa 
da Costa da Morte, incluíndo 
pobos coma Corme, Cabana, 
Neaño, Outrabanda, San 
Adrián, O Couto, era o terreo 
de cuartetos como foron: 

.Gaiteiros de Neaña 
• Os da Torre , de Laxe 
·Cuarteta de Rebareda, 
de Laxe 
·Os Maravillas, de Carme 

do 
, 

palS 

Estes conxuntos coincidiron 
no tempo e en moitas máis 
cousas; sempre utilizaban o 
traxe tradicional en actua· 
cións nas roma rías máis 
sinaladas como: 

• Ramaría de Faro. Brantuas 
·San Fins do Castro. Cabana 
• Virxe da Estre{a. San 
Adrián de Carme 
• As Barquiñas. Pantecesa 
• Carmen Mariñeiro. A Groña 
• San Adrián. Ma{pica 

Nunca se pisaron 
actuacións, xa que se reparo 
t ían cranoloxica mente , e 
ata chegaban a compartir 
músicos en caso de que falo 
t ara algún para forma ·lo 
cuarteto. Afondando neste 
bo costume, podémolo como 
probar na fotografía que 



documenta este artigo, son 
Os Maravillas de Corme, 
tocando en Laxe, e cubrindo 
o posta de caixeiro un músi
co de Neaño, o inigualable 
Jay-Jay. O xermen deste 
grupo de Corme foi o matri
monio de Calisto (gaita) e 
Ramona (bombo) que sobre 

Acibecheria, 2 

todo tocaban no infernal 
inverno daquela nos salón s 
de baile ( o de Jesús de Crus 
e Borrachón en Corme e o 
Baile das Delicias en San 
Adrián) 

Tanto no repertorio 
coma no vestiario coincidían 

AL~alia 
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no xeito do uso; tocaban u 
90% de repertorio enxebre: 
pasarrúas , muiñeiras, jotas, 
foliadas e pasodobles canta
dos en galego, marchas pro
cesionais, alalás , ect. Tendo 
cada un dos conxuntos 
pezas representativas de 
cada son, coma algunhas 
das pezas do traxe. 

Para rematar gustaría
nos retomar o título de este 
artigo "Enxebres do País", 
estes grupos poden levar 
este sobrenome con fachen
da porque un grupo de músi
ca tradicional non é só un 
grupo musical, senón que 
representa e amasa o espí
rito dun país. 

@lfoátnó,~, adm<noó e 

~¡x.wa~~,~ 
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Unha familia de artesáns. 
Na vila de Merza atópase o taller desta rapaza 

que traballa no negocio familiar. 

Supoño que cos teus ante
cedentes é doado empe
zar ... 

Meu a vó xa era 
zoqueiro, meu pai é zoquei 
ro, entón para min xa foi 
moi fácil. Meu avó antes de 
empezar nesta casa apren· 
deu por aí nas casas con 
outros zoqueiros. Cando 
casou , fixo esta casa e 
comezou a traba llar na casa 
porque antes ía de porta en 
porta arreglando os zocos. 
Meu pai en vez de emigrar 
tal como facían os mozos do 
seu tempo sigueu co oficio. 
Só facía zocos e despois 
comezou a facer algún cinto 
e ía a 2 feiras a Bandeira e 
Vila de Cruces. Como os 
zocos só se vendían no 
inverno tamén tiñamos 
vacas para vivir. Ó ser 5 

irmáns tamén se dedicaba a 
vender leña cortada,un 
pouco de todo. 

Sempre andaba polo 
taller, sempre me gustou. 
Cando tiña 9-10 anos come
zei facendo pulseiras,moe
dei ros, vamos que xa me 
gustaba cravar nos zocos e 
pouco a pouco xa me fun 
metendo. Máis adiante meu 
pai comezou a ir amáis fei
ras: Lalín, Monterroso ... Con 
10 anos empezamos a ir a 
outro tipo de feiras, non 
soamente os mercados do 
mes: Semana Verde.A raíz 
de esto fómonos metendo 
en máis exposicións, festas 
gastronómicas, etc. Tra
bailamos toda a familia: 
miñas tías, meus pais, miña 
irmá, en fin, somos todos. 



Con 13-14 anos oco
rreuseme face-lo cuño: E. 
Fe rro, na escola e no 
Insti tuto fascíname encar
gos os mestres e os meus 

compañeiros :carteiras , pul
sei ras, billeteiras, ... 

E ¿qué é o que fa s? 
Cousas tradicionais 
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como zocos, polainas, 
tamé n zocos baixos que son 
máis modernos , zocos des
calzos que son de verán, 
sandalias porque os zocos 
non se vende n no verán. 
Comple me ntos: carteiras, 
bolsos, cintos, pendentes, 
pulseiras 

E demándase máis . . . 
Va i unh a cousa ca 

ou tra, se só fixeramos zocos 
non pode ri amos vivir desto 
porque non hai un ha de man
da t an grande para vivir 
todo o ano e co coiro só 
tam pouco . Os zocos chaman 
a ate nción e ntón a xente 
acé rcase a ve-lo posto . .. 

En canto ás materias 
primas . .. 

Sobre todo coiro t ra
bailado en Galicia , mercá
molo en Sofán 

Coiro de vaca para os 
zocos e de cabalo para as 
carte iras porque é máis 
fino , tamé n usamos o de 

Comienza cuando quieras A la hora que quieras En el nivel que necesites Y con tu propio nivel de aprendizaje , 
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ovella,cabra, según para 
que cousa úsase un material 
ou outro.As veces teñímolos 

¿Son clientes dos de 
sempre ou xente que se 
achega por prime ira vez a 
este tipo de productos 
artesanais? 

En mercados de por 
aquí, xente que traballa no 
campo que che merca os 
zocos para ir traballar,son 
clientes de toda a vida do 
meu pai , non é moita. Por 
exemplo na feira de 
Monterroso que se celebra o 
1 de Novembro véndense 
moitos zocos para traballar. 
Nas festas gastronómicas o 
que escapa máis rápido por· 
que é máis barato é o coi ro : 
complementos da muller .. 
Nas feiras de artesanía vai 
xente que che aprecia máis o 
traballo porque na feira nor· 
mal che regatean , véndense 
outro tipo de cousas como 
bolsos, maletíns máis elabo· 
rados, incluso banquetas 

'""' - ,...., '""' 
PARAfARMACIA 

~ 

,....." ..-., 
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Facemos cousas que 
non se salgan moito de 
prezo e que sexan útiles 

Á marxe de feiras de 
artesanía e mercados de 
sempre, ¿acudides a 
outros espacios de venda? 

Vendemos tamén en 
festas medievais. Están de 
moda pOrque a xente ve 
cousas diferentes e se fan 
actividades , vestí monos 
como na época. Isto chama 
moito ó público porque é 
novidade. Os mercados de 
toda a vida non renden 
coma sempre porque o 
labrego está de capa caída 

¿E cara ande mira o 
negocio da artesanía? 

O futuro que nos espe· 
ra é seguir sobre a marcha 
coma levamos feito ata o de 
agora. Os dous anos pasados 
foron moi bos pero neste 
levamos un baixón , véndese 
menos e polo tanto procuras 
facer máis feiras para igua· 

CONCHEIROS 
CENTRO MÉDICO· PSICOTÉCNICO 

Certificados médicos 
. Para os permisos de conducir e armas 

lar ó ano pasado para que 
non haxa tanta diferencia 

O malo deste traballo 
é o cansancio, xa que pása· 
la semana traba lIando e a 
fin de semana sales a ven· 
der. Non tes moito tempo 
libre pero nas feiras temos 
amigos, entón xa se fai 
moito máis ameno e leva· 
deiro 

Queremos seguir ca 
venta ambulante porque as 
tendas é un negocio que 
está moi saturado. O bo das 
feiras é que cambias de 
xente . Se nós tivesemos 
unha tenda non poderíamos 
vivir toda a familia inda que 
estivera nun centro turístico 
como pode ser Santiago. 

IMI'IUlSI(IN IIIXI'I·AI. Il l.ASEU 

I~O'l'O(;OI)Ii\S 

IIN(;¡\UllItNA(;I()NS 
' Fotocoplas 'Tarxelas de VISita 

Horario: 
• De luns a venres de 10 a 1:30 e de 4 a 7 
• Sábados de 10 a 1 

Concheiros. 36·38 l ' C· Telf.: 981 58 11 53 
15703 Santiago de Compostela 

·Fotocoplas S/N (OlXllal) ·Cartels 

'Fotocoplas COR (LA5ER) ·ServlCios de fax 

'Fotocoplas de planos 

·Tesls e tesinas 
' Papeleria 

' Plastlflcados 

'Presentación de 

lnfOfmeS 

·Encadernaclóns 

R! República Arxenlina N° 44 B 
Tel f./ Fax: 981 59 2b 2ó 
R/ Sall Roque N,1 31 B 

Telf.!Fax; 981 56 bB 9b 



• El novio y la novia se quieren casare 
ordenan la boda y no tienen pan_e 

• y salió la hormigha de su hormighale 
panadera soie venirme a buscare 

• Para nuestra boda pan ya lo tenemos 
nos falta el mantelo donde lo hallaremos 

• y salió la araña de su arañale 
tecelana soie venirme a buscare 

• Para nuestra boda mantelo tenemos 
nos falta la carne donde la hallaremos 

• y salió el lobo detrás de un balado 
celébrese a boda yo seré ghanado 

• Para nuestra boda carne la tenemos 
nos falta el cochillo donde lo hallaremos 

oda 
de Vi ladabade 

• y salió el ghrillo de su buratiño 
ferreiriño son_e ya teneis cochillo 

• Para nuestra boda cochillo tenemos 
nos falta el padriño donde lo hallaremos 

• E saleu o rato detrás do muiño 
se prenden o ghato eu serei padriño 

• Para nuestra boda padriño tenemos 
nos falta la madriña donde la hallaremos 

• E saleu a rana de su fuente fría 
celébrese a boda eu serei madriña 

• Ivan pra casare por detrás de muiño 
e saleu o ghato comeu ó padriño 

• Ivan pra casare pola costa arriba 
saleu a culebra comeu a madr i 
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. Artesán de instrumentos de percusión 
tradicionais galegos e instrumentos de corda. 

¿Cómo decides mer
gullarte nesta profesión? 

Comezou primeira-
mente polo gusto pala músi
ca tradicional e a ausencia 
de artesáns pala zona de 
Redondela. Así, e gracias ó 
apoio de Olimpo Xiráldez e 
Noly, artesáns de gaitas e 
palletas respectivamente, 
animeime a empezar isto. 
Empecei no 94, fai oito 
anos. Ó principio foi algo 
secundario, pero ca inten· 
ción firme de dedicarme 
plenamente a isto. 

¿Artesón con mes tres 
ou autodidacta? 

Non son autodidacta. 
Ca tempo si te fas autodi· 
dacta, inventando e descu· 
brindo porque son as cousas 

duna maneira ou doutra. 
Tiven diferentes mestres, ó 
primeiro foi Don Xosé Manuel 
Brañas, mestre da Escala da 
Deputación de Ourense. Foi 
o que me ensinou a face·los 
instrumentos de percusión 
galega. Máis tarde estiven na 
Universidade Popular de Vigo 
e ampliei os meus coñece· 
mentas na construcción de 
instrumentos como a zanfo
na, da man de Antón Corral. 
Finalmente aprendín de Don 
Jesús Reolid, luthier madri· 
leño, que constrúe zanfonas 
e moi variados instrumentos 
de corda . 

En resumo, que son 
moitos tipos de instrumen
tos os que nacen das túas 
mans 



Así é , e mpezando 
polos de percusión: castañe
tas, culleres, tarrañolas, 
pandeiretas, pandei ros, tam
bores, bombos, bombos de 
tre boada, etc. De corda: 
cabaquiños, zanfona, bouzu
ki,etc . Tamén se reparan 
instrumentos como guita
rras, baixos ou violíns. 

Os que máis de manda 
teñen, pala miña vincula
ción ca música tradicional, 
son tambores, bombos, pan 
dei retas, etc ... 

¿É importante para 
un luthier dominar musi
calmente o que constrúe? 

É necesario e impres
cindible xa que como con
structor necesitas saber o 
que buscas nese instrumen
to , e qué facer para lograr 
ese son ou esa afinación 
determinada. Tamén é im-

portante contar ca opinión 
dos museos que tamén che 
poden axudar para mellora
lo instrume nto. 

A selección dunha 
boa materia prima é 
importante. 

Si, por exemplo, en 
canto as madeiras procuro 
utilizar as autóctonas -cer
deira , fre ixo, buxo- prefe
rentemente cortada por nós, 
na primeira menguante de 
Xaneiro. Por outra banda, 
dependendo das caracterís
ticas que busques nelas, ás 
veces tes que botar man 
tamén das madeiras tropi 
cais como granadillo, coco
bolo ou o pausanto. 

En canto ás peles, 
antes curtía as eu, pero 
agora as que utili zo xa 
veñen moi ben traballadas, 
seleccionadas e ca li bradas . 

Nas pandei retas utilizo pel 
de ovella e nos tambores de 
cabra. Nas ferreñas utilizo 
folla de lata e latón. Un dos 
recursos que utilizo para 
darlle máis sonoridade é o 
te mpero . 

¿Por ande pasa o 
futuro da percusión tradi
cional? 

Hoxe en día tal como 
está, vai polo camiño das 
mellaras nos instrumentos 
como da calidade e forma 
ción dos percusionistas . 

Como artesán e mLÍsi
ca valorarás a in tr dll 
ción de per 1I I n al 
nas bandas d go/ rn 
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Cordeiro ' 

Ouvidos 

Afln"clorcs 

Bordón 

Teclas 

Tapa arolónica·/ 

Corda 3a cantante 

opción é tan vá lida coma 
outra , tan to por volu me 
como por afinación. Agora 
ben , se o que che in teresa é 
puntuar na Li ga de gaitas é 
mellor que compres tambor 
de alta tensión. 

Tamén cons trúes 
zanfonas , ¿Qué tipo de 
zanfonas constrúes? 

A zanfona que se 

Teclas. cromáticas 

Teclas diatónicas 

Cordas I a e 2a cantantes 

Cravixas 

Caixa de reson'lncia-~ 

C~~os .. ~_,.~ r:e.~ __ ')5.:.:. '..J 

ente nde como zanfona ga le 
ga. Gracias ó mest re Antón 
Corra l xa precedido por 
Fausti no Santa li ces , recupe
ramos este instrumento que 
hoxe te mos ante nós. As 
ca racterísticas pri ncipais da 
zanfona ga lega son as 
seguin tes: ten cinco cordas, 
t res de las cantantes e dous 
bordóns (bordón e bordonci
ño). Das t res cantantes, a 1a 



e a 2a van á unísono, e a 3a , 

un ha oitava por debaixo 
destas. O bordón vai unha 
oitava por debaixo da 3a 

cantante e o bordan ciño vai 
unha quinta do bordón. Isto 
dalle un son moi particular e 
moi bonito, unhas caracte
rísticas que non existen no 
resto dos países que tamén 
teñen zanfonas. 

Na lgúns casos tamén 
se util iza en Galicia a trom-

peta, que é unha corda que 
emite un son percutivo, ou 
catro cordas cantantes, 
pero xa non sería un ha zan
fona con características 
propiamente ga legas. 

¿Cómo ves o presen
te e futuro des te instru
mento? 

Agora está nun 
momento álxido, gracias á 
cantidade de cursos que se 

AUTO - ESCOLA 

Secc. 1" 
Hórreo,23 
Telf. 981 56 22 11 Santiago de Compostela 

están a impartir por Galicia 
e tamén a Asociación Ibérica 
da Zanfona que contribúe á 
divulgación deste instru
mento. Tamén resalta-la 
laboura que están a rea li zar 
zanfonistas como Óscar 
Fernández Sanjurjo no 
Conservatorio de l alín ou 
Anxo lois Pintos na Uni
versidade Popular de Vigo. 

O que falta é a pre
sencia definitiva da zanfona 
nos grupos de música tradi
cional. 

Nun futuro non moi 
lonxano estará perfecta
mente integrada nos grupos 
porque se está apostando 
forte por este instrumento, 
tanto pala parte dos músi
cos como polos artesáns, 
que están traballando por 
construír con mellar son e 
tratando de reducir os seus 
costes de fabricación. 

COOPERATIVA DE 

PROFESORES DE AUTO - ESCOlA 

DE SANTIAGO 

Secc.2" 
Santiago de Chile, 34 

Telf. 981 595859 
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Xota de Boado 
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Muiñeira do Poso 
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- Tejidos para traj es regionales 
-Mantones de Manila 
-Descuentos espaciales para grupos 

tejidos levy@teleline.es 
CI Huéljimas, 6 • 15703 • Telf. 981 5852 05 • Santiago de Compostela 
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Pancho Álvarez 

Alá polos anos oitenta anda
ba á procura, como violinista 
folk, de novas referencias en 
canto a estilo_ Violíns irlan
deses , escoceses, bretóns , 
armenios, do leste de 
Europa, árabes, americanos, 
indios, nepalís ,etc ., aporta
ban un estilo e unha técnica 
que respondía directamente 
a súa cultura e a súa maneira 
de entende-la música . Non 
podía deixar de sentirme 
orfo á hora de atopar unha 
referencia propia, algunha 
gravación ou alguen que me 
orientase á procura dun esti
lo xenuinamente galego. 

Foi entón cando a 
casualidade levoume unha 
noite a un emblemático Pub 
do centro de Lugo, 
"Clavicémbalo", rexen t ado 

rodeado de músicos e veci
ños nunha festa nun bar alá 
polas montañas lucenses . 

Era toda unha reve
lación para mino Non soa
mente aparecía o músico ou 
o inst rum e ntista , senón 
tamén o home e a súa per
sonalidade. Cantares de 
cego, pezas instrumentais, 
pezas de corte clásico 
aprendidas na súa adoles
cencia co seu mestre (Xosé 
Santamarta) , melodías 
populares do seu momento, 
chistes e outros comentarios 
que, en conxunto, sintetiza
ban a sabedoría popular de 
Galicia. 

A partir dese 
momento Florencio cqnvér
tese no meu mestre , non só 
musicalmente, senón tamén 



enriquecendo a miña aptitu
de como persoa e artista_ 

Aínda pasaron uns 
anos ata que decidín facer 
un traballo-homenaxe arre
dor do seu "legado"_ 
Primeiro, e animado por 
Carlos Núñez, comecei a 
interpretar un cantar de 
cego nos concertos que 
dábamos por toda a penín
sula e o estranxeiro onde, se 
o lugar era moi distinguido, 
comentaba que probable
mente Florencio nunca hou
bera imaxinado esta cir-
cunstancia. De conti nuar sen t i -la necesidade de 
vivo, as cousas serían moi 
distintas. 

Despois de mergu
lIarme e afondar máis nes
tas gravacións e despois de 

interpretar o seu repertorio 
decídome a gravar un disco 
animado pola compañía 
BOA-Do fol. 

LA túa tenda de ~º~O/t(l tlIadlclonaº segue na 
~úa ~mlk~ n. 26 de Compost~a. .. 

... málS dende este mes de ~o. na nosa páxlna 
web. podel!ás consuºta/! tódaºas nOllldades. 
o~tas. e todo o noso smttdo en IIIÚSIca. 
ºlbltO etnog~á~ICO e ú~ tlIadlclonaº. 

vNon esqu~ 1/1s1tal!nos. pOkque soblte todo. o~ecémoscke 
a atencIón de quen I/II/e a úadlclón gaºega 

do mesmo ~Ito ca tL 

Rúa Xelmirez. 26 15704 • Tel. 98 1 560796 • Santiago de Compostela 
www.mouga.com - e-mail : artesania@mouga.com 
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TECIDOS 
BOTONS 

!'ASIlMANER,II1S 
ANTlGAS 

zocos 
ZOútS 

MONTE/RAS 
!'UCHOS 

TELL.A.S 
ú l!'ELlNAS 

MEDIIIS 
ESCAR!'/NS 

MAN/U IS 
!'ANOS 

MANTONS 
!'AÑOLETAS 

PANDE/RETAS 
CASTAÑETAS 

TRENZAS 
OO1S 

ABALOR/OS 
M US/út 
LlOR.OS 

PANO 
[ DIM/N 1'
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Fundadorde Cantigas e Agarimos 

Hai cincuenta anos morría 
en Compostela o fundador 
de Cantigas e Agarimos 
Bernardo del Río. Músico, 
melómano e grande traba
llador, Del Río apostou den
de sempre pola música gale
ga, creada por galegos e 
interpretada por galegos. 

Bernardo del Río 
naceu en 1893 en Vilagarcía 
de Arousa. Aterrou en 
Santiago, pero non en 
Cantigas e Agarimos, senón 
na Banda Municipal compos
telana. Moi afeccionado ó 
canto, aproveita a grande 
actividade e éxito que están 
a ter os orfeóns galegos e dá 
os pasos necesarios para o 

nacemento da coral Quei 
xumes dos Pinos no 1917. 
Pero non eran tempos de 
bonanza. Xusto antes da súa 
presentación en sociedade 
en 1918, a grande epidemia 
de gripe (de gripe das de 
antes) que deixou dezmada 
a España, levou consigo a 
máis da metade dos compo
ñentes de Queixumes. O 
proxecto de Del Río queda
ba estancado. Pero din que 
a emprendedor non lle 
gañaba ninguén, así que en 
1921 revisa o seu primeiro 
intento. Nace así Can tigas 
e Agarimos. Xa nos primei
ros repertorios Bernardo del 
Río traballou con pezas tra
dicionais que el mesmo 



recolleu por Santiago adian
te. E co laborou con Camilo 
Díaz Valiño , converténdose 
en pioneiros da escenifica
ción de cantos ga legos. 
¿O utra curios idade? É o 
compositor dunha das pou
cas za rzue las ga legas, A 
lenda de Montelongo. Tal 
era a súa sona , que non 
podía face r todo o que lle 
pedían: a Unión Artística 
Composte lana, a Banda de 
Música de Ordes, . .. A Guerra 
Civil foi só un pa réntese na 
súa carrei ra. Unha vez aca
bada encomé ndanlle a reor
gan izac ión da Ba nda Mu
nicipal de Santi ago. En
trementres, segue á fronte 
de Cantigas, redenominada 
como Masa Coral Ga llega, 

por "recomendación" do Ré
xime, e xa máis ta r-d (ime 
nos mali) como Rosa lía de 
Castro . O resto da histori a 
xa a coñecemos ben . 

Bernardo de l Río a a 
bará deixando Cantigas e 
Compostela para abande ira r 
novos proxectos nout ros 
luga res de Galicia como A 
Estrada e Vilagarcía. Entr 
súa producción para o oro 
atópanse Oración de media 
noite , Ai, meu ben, O chas 
carraschás, ... e a adaptación 
de obras como Unha noil - na 
e ira do t rigo e Negra 
Sombra. 

, ~ , , , 

Unha ampla variedade de viños. 
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Queixos • Empanadas • Embutidos (lacón, 
cecina, morcón, lombo embuchado, chourizos 

e xamóns de Salamanca) 

Cantón de S. Blelto. 5/ Cantón de Sto. Agostlño. 2 
Teléfono 981 584 162 • Aberto de 7:30 a 24:30 h. 



e 
-, anxol·xas 

Case sempre que cae nas 
miñas mans un programa, 
un boletín de inscripción, un 
artigo ou calquera outro 
escrito do ámbito do folclo 
re da nosa terra, fala das 
costumes populares do 
Nadal facendo referencia ós 
cantos. 

Unha das moitas cou
sas, que se facían nestes 
cantos era pedir aguinaldo. 
Sempre se nomean os 
Cantos de Reis , pois ó meu 
entender esta é unha das 
modalidades de canto dos 
panxoleiros, pero non a 
única, xa que tamén pode
mos ato par, por exemplo un 
ano novo: 

o Ano novo a la puerta, 
San Martiño la compuerta 
unha ermita máis cierta, 
Nuestra Señora a la puer
ta 

(Cauto - Zas) 

Outro exemplo poden 
ser as costumes dos panxo
leiros de Viladabade que se 
na casa houbera un casa
mento recente botábase un 
canto de voda moi pouco 
común: 

-El novio y la novia se 
quieren casare 



ordenan la boda y no tie
nen pan_e 
- y salió la hormigha de su 
hormighale 
panadera soie venirme a 
buscare 

Out ro caso curioso, 
ainda quenon pola proximi
dade ent re os lugares, era a 
costume dos Panxolei ros de 
Trazo, Morlán e Berreo, de 
cantar as madamas, agasa-
110 dirixido á señora da casa: 

- Escuchen señores que voi 
a decire 
las casadas damas dan 
moito que rire 
-Tu cabello dama es meneo 
de oro 

que cuol/clo I ¡ /1 1//1/ ' 
enriza ( ú lo 

.. ~ NIIIIIII, ' 1 11 11111111 
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ser noite d (11 1/' iI 

caminand VIII ItI 
maila Virg n MU/ /J 

E P, I/\ Ii 11111 /11 1111 
"Canto de R 1',", I d, 11111 11 
nado polo pi oplll l' 11 11\1 I 
ros de Vis o: 
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-Escuchen señores un caso 
excelente 
de los tres Reyes Magos se 
apartan de Oriente 
para ver al niño que esta 
en el portale 
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Os enxebres de Cacheiras 
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MUEBLES 

ELECTRODOMESTlCOS 
Gamiña Vello, 17· Telf. 981 88 52 52 
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1I M ÉSTICOS 

MUEBLES 
,\ 1/11 ,1,,_ 111,,111111, / · /5· Tell. 981 885661 
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Requinto de Paradela (Bande) 

Daniel, tocador de pandeira 
(Villarelo de Onís) 

• Colf(ecc/ólf de v88t/hfelfttl 
tm//c/olftll frhf/If/lftl 
e hftlSClIlIHtI 

• RPII/ltl /11t8r1or 
e cOhf/llehfeltto8 

A 15 minutos de Santia"go de Compostela 
Bugallido - Buceleiras (AMES) 
Telf. de contacto: 661 63 13 S'I 

Rua dos Truques, 3·981 583665 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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o nz nt s de Riofrio (Mondariz) 

, 
EL C N O RITANICO 

- Profesores nativos cua li fi IIdo ' 11 111 1 " '11 ' 111 11 - (ji IlpO. R 'du ' id 
- Tdades: nenos, xovcs '(ldllll ll' 1 hll ll1l l1 111 11 111/1, ' lid , ' Iloil ' 

-Preparación de exames Hmbd d ' I l' 1. 1' 1/ I H 'h •. h. ( PE. ' I'( I ~FL 

SANTIAGO 
Rep. de El Salvador, 28 - entrepl nI. 
C.P. 15701 
Tel ./Fax: 981 597490 

B RTAMIRÁNS 
Rú d Ru Iro, 7 Baixo 

C.P. 15220 
l. : 981 8842 91 



• • lItW 

lVlnaS 
1.Hai un señorito sentadito en su silla,cuando alzan a Oiós, 
toca de maravilla. 

2.100 redondiños, 100 redondóns, un saca e mete, un quita e pon . 

3.Pinguele, pingue le estaba pingando e minguele, minguele estaba 
mirando. Se pinguele, pinguele non estivera pingando,minguele, 
minguele non estaria mirando. 

4.0ous peludos e un pelado, e unha ardilla e un champeisano. 

• o ft 
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GELASTIC LOSAN es el resultado de aflos de investigación, que llevaron a la consecución de 

este material, fruto de la asocia<;ión de un copolímero totalmente atóxico, aprobado por la Federal 
Drugs Administ(atlon de los EE.UU, con un aceite mineral de grado medicinal H1, 

con lo que se obtiene una elasticidad varias veces superior a la silicona. 

____ I_IFilftADOIIM •• __ ---> :=.===~~TVIIO lILA8'nCO 

TÁl.ONitA o ICAH80 

Uso compatible con I pllc clon de cremas 

DISTRIBUCIONES 
FARMAcÉUTICA 
DUBRESAS, S.L. ~ 

Representaciones exclusivas: 

~ V~~,?f..~ 1I c~,.§.~a 

1'¡\N QUI" lICA 
~'A IlMAC~Ul' ICA . S.A. 

,..--- -----
I ... MAVICMA ... I 
'-- ------ / 

Phannacie 
& Parfums 

TALONI!RA l!aflCK.ON 

SEVEN SEAS 
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