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A autora do cartel

ANGELA ARES MACEIRAS
A XXX edición do Festival de Pardiñas está a
presentarse con este cartel da creadora de Guitiriz,
Angela Ares Maceiras (1979). Cumpría que este festival,

OBRADOIRO DE TREBOADA impartido por OLI XIRALDEZ
Dende 1994, I Mostra de Instrumentos, participa no Festival de Pardiñas, onde podemos
compartir o seu traballo concienzudo, froito do seu labor coma investigador na afinación, nos
calibres….
Pero hai un instrumento que o fai máis virtuoso no seu arte, a requinta ou frauta traveseira
de 3º e 4º, tan agarimada na comarca do Ulla, a carón do seu obradoiro actual.
A restauración de instrumentos antigos, é outra das facianas, do seu labor… Todo arrequentado,
por ese tempo vagaroso, co que el se concentra para acadar o mellor son, mesmo estudando
as habelencias de cada gaiteiro.
Tamén interpretou estes instrumentos en grupos folk coma Chouteira, ou tradicionais coma
Pau de Urelo.

remarcado por un número tan redondo, 30 anos, tivese
esta tarxeta de presentación en sociedade. Todo un
galano, que Ángela, que leva anos traballando no
universo da publicidade e da comunicación dixital,
deseñase esta icona que transmite a forza poderosa da
natureza, coma regazo da Terra Nai, que convida á
festa e á amizade, neste recanto máxico que é Pardiñas.
Esta creadora integra no seu traballo a arte, coma fonte
da beleza, e as técnicas e habelencias adquiridas en
tantos cursos e másters: licenciada en Publicidade e
Relacións Públicas na Universidade de Vigo, na
Facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra (19972001). É Técnica Especialista en Creación e
Comunicación Dixital, despois dun curso de postgrao

ARTESÁNS

na Universidade de A Coruña. Sabíamos que o seu
cartel ía enganchar e provocar emocións para a gran
familia de Pardiñas. Sen dúbida, que ese máster en
Tecnoloxías accesíbeis para os servizos da sociedade
da información na Universidade Aberta de Catalunya,
forneceu este manancial creativo. Nada deste mundo
das tecnoloxías lle é alleo: internet, deseño de páxinas
e accesibilidade web, publicidade impresa, etc. Pero
navega coa mesma lucidez nas artes, onde tamén foi
ampliando horizontes, dende cursos de “Directora de
Arte”, ata o Pop Art.
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A PRESENTACIÓN dunha edición especial
Todos os anos, hai certa expectativa, á hora de coñecer o programa do Festival de Pardiñas, pero
esta edición, incrementou o entusiasmo. Os medios de comunicación urxían novas con tinte
especial. Asemellaba que se pedía algo máis á organización, por estar a celebrar os 30 anos.
Certo, que a preparación do acontecemento, obrigounos a facer moitas cábalas, pero axiña
percibimos cal tiña que ser o itinerario… Seguir o leito máxico que nos trouxo ata aquí. Non
desbocarnos con saídas de canle ou de tono, que poden distorsionar o ritmo creativo dun Festival,
que non fai máis que inzar en novas formas de creación, sen endexamais adormecernos.
No acto de presentación en Lugo, o 7 de xullo, Pili Cruz, Isaac Currás, Sandro Otero e Alfonso
Blanco, nas fotos, tivemos que sintetizar con imaxinación cal era o golpe de emoción que íamos
imprimir ao festival do 2009… Que enerxía van deitar as e os artistas e obradoiros que estamos
a presentar nesta revista, cal vai ser a forza poderosa das artes nesta espiral de sentimentos, na
que se converte o festival, cada edición… Cal é a nosa proposta esta fin de semana, para celebrar
tantos anos de achegar caudais de vida e creación a cachón..
Os trazos que fomos debuxando nesta cita cos medios de comunicación, foron os dunha maior
participación das e dos festivaleiros na festa. Fomos transmitindo, que déramos cos grupos que
máis podían acender na gran familia de Pardiñas, o lume da amizade e da xoldra. Varios destes
grupos van subir ao esceario, pero tamén van actuar nos camiños e nas merendas do balneario.
Son grupos que participan en festivais de rúa, en espectáculos de teatro e circo nas prazas…
Pero como é Feira e Festa da Música e da Arte, imos intensificar a participación en todos os
espazos nos que se multiplica Pardiñas, mesmo con novas actividades: coma os Obradoiros de

Iniciación ao Grafiti por Gar One, e de Percusión Afrobahiana polo grupo Bloquinho da
Salgueira , ou os certames de pintura, escultura e fotografía rápidas, de tiras de cómic ou de
videos, cun único tema de creación: o própio festival. Sen esquecer os obradoiros da Mostra
de Instrumentos tradicionais: o de Regueifas BIEITO LOBARIÑAS e JOSIÑO DA
TEIXEIRA, o sábado , e os de Treboada OLI XIRÁLDEZ ou de baile tradicional PABLO
DÍAZ , o domingo.
Soñamos e matinamos que todas e todos os que decidimos ir a Pardiñas, somos artistas nalgunha
faciana da vida, por iso, no 2009, lanzamos aos catro ventos esta consigna: FAGAMOS PARDIÑAS

MÁIS FERMOSO COAS NOSAS CORES, FORMAS, RECENDOS, OLLADAS.
Certame de pintura, escultura e fotografía rápidas, vídeo, cintas de cómic, grafiti…, nos 30 anos de Pardiñas.
Apostamos nesta intervención ante os medios, para que Pardiñas sexa un océano de beleza e amizade, capaz
de enchoupar todo o país, de nova enerxía… Queremos mergullarnos neste mar, para saír da festa, transformados
e máis inspirados, con novo pulo, para converter o camiño da vida de nós, nunha fervenza de emocións,
sentimentos, sorpresas…

Primeiro foi a montaxe de Alento, 2003, despois de Engado, 2006, e agora a de Tradicción.
Na mesma liña de fidelidade ás raíces, acadando cotas de creación na vangarda da danza e a
música. Tradicción, que dirixe Pablo Díaz, é un título que nace da fusión de dúas palabras,
tradición e adicción- , na que a música é fundamental.
Neste Obradoiro, Pablo Díaz, vai difundir a súa idea da danza, que ven demostrando nestas
montaxes que xa son historia da nosa danza. El ten dito: «Volvemos a reafirmarnos coma
galegos, pero dun xeito acorde ao século no que estamos». A dirección de Pablo Díaz,
arrinca da música tradicional, mesmo de pezas investigadas por él, que sen perder o seu
leito popular, mostran uns movementos e formas, acadados polo seu xenio creador coma
bailarín e investigador. Cun rigor encomiábel, este obradoiro vai ser atractivo a todas e
todos os festeiros de Pardiñas, porque o bailarín, bebe, sen somplexos, nos mananciais da
nosa música, vertendo o seu caudal en moldes máis innovados, pero sen adulterar as augas
limpas da nosa tradición.
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A fonte de Pardiñas, non vai esgotarse. Pola contra, vai multiplicarse
e espallarse, con máis luz e unión, en miles de surtidores de augas
limpas e fecundantes, que saltan ata os recunchos do mundo, máis
afastados. Esta fin de semana vai ser coma unha cascada que vai refrescarnos para toda a tempada… Un chapuzón tan poderoso no balneario, vai reforzar a nosa saúde coma festeiras e festeiros, pero tamén a saúde de todo o colectivo, grazas a este baño na nai natureza.
Na rolda de prensa fomos felicitad@s pola declaración do Festival de
Pardiñas, coma Festa de Interese Turistico, pola Xunta de Galicia, pero xa viñamos celebrando ese recoñecemento,ano tras ano, de
tantas e tantos amigos e compañeiros que nos honran co seu
fervor e amizade, cada edición. Por iso compartimos, esta
distinción con todas e todos vós. Pero o apartado que máis
preguntas suscitou, foi a presentación deste certame para incentivar aínda máis a participación no Festival, con plataformas para espertar os recursos e sesibilidades dos asistentes, nun Festival que naceu como unha festa viva e dinámica,
na que teñen espazo todas as artes.
O que interesa máis na celebración dos 30 ANOS DO
FESTIVAL DE PARDIÑAS, é a implicación de todas e de todos, máis ca espectacularidade pasiva na que rematan moitos
acontecementos musicais. Quedou claro que isto supón un esforzo engadido de organización e
atención nos dous días do Festival, antes e despois.

FAGAMOS PARDIÑAS MÁIS FERMOSO COAS NOSAS CORES, FORMAS,
RECENDOS, OLLADAS
Certame de pintura, escultura e fotografía rápidas, vídeo, cintas de cómic, grafitti…,
para a mocidade, nos 30 anos de Pardiñas
Na liña do Festival de Pardiñas, “Feira e Festa da Música e da Arte”, a Asociación Xermolos,
quere arrequentar a creatividade e participación neste acontecemento cultural, fronte á masificación.
Queremos que todas e todos os que imos de troula ao Festival, deixemos a nosa pegada nestes días
de festa, co noso xeito de ver a vida. Así, podemos compartir o maxín, as mañas e arte de todas
e todos.
Os temas e motivacións, son todo o relacionado co universo do Festival de Pardiñas. En cada unha
das artes, hai unhas bases que potencian cada especialidade.

OBRADOIRO DE DANZA, impartido por Pablo Díaz
A cultura da danza sempre estivo presente no Festival de Pardiñas. Este ano vai dirixir o
obradoiro Pablo Díaz. É o fundador e director da Nova Galega da Danza (2003), xunto con
Vicente Colomer. Un investigador que está a fornecer a nosa música tradicional con novos
horizontes
A NGD supón unha achega innovadora para esta arte. .O seu leito é a investigación de novas
linguaxes da danza dende a tradición. Coma bailarín busca unha mellor comunicación co
público. Nacido no Ferrol (1968),. formouse en danza na Royal Academy of Dancing, na
Escola de Danza e Música de Galicia, e no Conservatorio Profesional de Danza de Madrid.
Coma intérprete,formou parte do Etnográfico das Mariñas e do Balet Galego Rey de Viana.
Dirixiu a Escola Municipal de Danza Xuncos e Mulleres da Fin da Terra, onde gañou varios
premios en festivais de danza tradicional.

Si nas montaxes anteriores xa desmostraran o dominio dunha linguaxe nova, tanto nas
coreografías coma na música, agora aínda afondan máis, sen perder o patrimonio folklórico,
dende a nosa cultura popular, nos sinais e símbolos propios da nosa identidade. Como xa
vimos repitindo na presentación das e dos creadores deste festival, ficar no máis auténtico
de nós, é o camiño para crear unha arte, neste caso a danza e a música máis puras, máis
expresivas. Pablo Díaz nas súas propostas artísticas, vai ás raíces coma o eixe sentimental
das súas danzas, afastándose das manipulacións. Tradicción é un espectáculo que pretende
cambiar a posta en escea da NGD, utilizando elementos que non aparecían nas súas

Un certame recoñecido polo requisito esixido aos participantes de mostrar as súas habelencias en
público, coa realización dunha obra creativa e orixinal.
O certame vai ter lugar, dende o sábado, día 1 de agosto, ás 18 horas, ata o domingo 2 de
agosto, ás 23 horas. As 24 horas do domingo remata o prazo de entrega das obras, no stand
do certame, situado no Festival de Pardiñas. Excepto para o certame do audiovisual, que o
prazo alongase ata o 15 de agosto, para dar tempo á montaxe da produción, e poden presentalas
nos locais de Xermolos
(Rúa do Concello, 9 baixo. Guitiriz. Lugo. Teléfonos: 646413890 e 982372040)
Na entrada do Festival vai haber un stand, para informar sobre todo este certame, para inscribirse
e para recoller a obra que se presente, con este horario: o sábado e domingo de 15 a 22 horas, e
o domingo de 11 a 13 horas. É necesaria a inscrición e o selado dos soportes das obras participantes:
teas, madeiras, cartulinas, tarxetas de memoria do equipo fotográfico… Na inscrición farase
constar o enderezo para comunicar e entregar o premio respectivo a@s gañadores. Tamén se
incluirán o nome, enderezo, correo electrónico, teléfono e idade, xunto cunha fotocopia do DNI.
Só se admite unha obra por artista. O artista pode escoller a modalidade e estilo que desexe,
dentro do seu apartado de participación.
O TEMA é calquera faciana do Festival de Pardiñas.
Só vai poder presentarse ao concurso a obra orixinal, inédita e de creación propia, quedando
excluída calquera tipo de copia.
Todas as obras deberán levar un título.
Os grafittis non son competitivos, nesta edición. Haberá unha mostra e exhibición, así coma un
obradoiro con prazas limitadas, por orde de inscrición.
O xurado estará composto por persoas relacionadas co mundo das artes e representantes da
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propostas (deseño de escenografía, artistas doutras disciplinas), creando un espectáculo,
que transmite o noso patrimonio con outra linguaxe. Como ten dito a crítica especializada:
“afondan no estudio da estética do noso folklore, para acadar un movemento novo nacido
do seu pasado”.
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OBRADOIRO DA REGUEIFA
Obradoiro que promove a tradición oral galega a través da improvisación e a rima da regueifa,
a cargo de Bieito Lobariñas e Josiño da Teixeira.
Hai unha parte teórica e outra práctica, na que se introduce aos alumnos no esquema básico
das regueifas, as estrofas de 4 versos, así como o valor da rima e o ritmo, e a importancia de
controlar o espazo no que o regueifeiro se move.
A regueifa é unha especie de cantiga entre dúas ou máis persoas, que escenifican unha sorte
de loita verbal sobre temas variados, polo xeral, con moitas doses de retranca e humor. As
regueifas seguen o esquema de copla, é dicir, son 4 versos de arte menor e rima asonante, nas
que a improvisación é esencial, polo que teñen moitas coincidencias co que hoxe en día é o
hip-hop.
Bieito Lobariñas e Josiño da Teixeira acreditan unha ampla experiencia, tanto na arte da
regueifa como na faceta pedagóxica da cultura popular e oral de Galicia.
Hai tamén lugar para as audicións e introdución nas particularidades da improvisación que
se fai noutros lugares da península, incluído Portugal, e mesmo no estranxeiro, especialmente
en países de Latinoamérica: Cuba, Brasil e Arxentina.
“O XORDO E O CACO”

Asociación Xermolos. A súa decisión será inapelable. O fallo darase a coñecer 15 días despois
do certame, tras a proxección dos audiovisuais seleccionados, a través dos medios de información
e coa comunicación expresa por parte da asociación Xermolos, a todas e todos os participantes.
Si na opinión do xurado os traballos non reunisen a calidade esixida, os premios poderán ser
declarados desertos
As obras premiadas quedarán en propiedade do Festival de Pardiñas, e serán expostas dun xeito
permanente na Casa das Artes de Pardiñas. (Sen que isto supoña a súa propiedade intelectual xa
que o autor seguirá a mantela), e Xermolos reservase o dereito a publicar e/ou editar as mesmas,
e pode facer uso delas, segundo o seu interese e sen ánimo de lucro.
As obras non premiadas deberán ser retiradas antes do 31 de agosto, nos locais da asociación
Xermolos (Rúa do Concello, nº 9 baixo. Guitiriz). De non cumprir este requisito, quedarán a
disposición do Festival de Pardiñas.
Dende o 15 ao 30 de agosto, van expoñerse as obras presentadas a este certame na Casa das
Palabras de Guitiriz, e as daquel@s artistas que o desexen.
A organización non se responsabiliza das perdas ou danos que puideran sufrir as obras, pero
comprometese a conservalas no seu estado orixinal.
A organización reservase o dereito de alterar ou decidir en calquera caso, todo aquel aspecto non
previsto nestas bases, sempre que sexa convinte para o bo funcionamento do certame. A participación
neste concurso implica a aceptación total das presentes bases.
Os participantes responsabilízanse de que non haxa dereitos de terceiros.
As TIRAS de CÓMIC: deberán presentarse en formato horizontal, de tamaño de 19 x 8 centímetros
ou proporcional, con 2 ou máis viñetas. A modalidade vai ser branco e negro, aceptándose tamén
toda a gama de grises. As obras premiadas van publicarse na Revista Xermolos do vindeiro ano.
Reservándose o dereito de pubricar o resto dos traballos presentados a concurso.En PINTURA as
obras terán unhas dimensións mínimas de 12 F.( 50x50cm) e máximas de 50 F.(150 x 150 cm).
En ESCULTURA son aptos todos os materiais e técnicas.
En CREACION AUDIOVISUAL hai 3 modalidades:
1)
creación audiovisual. Produción de vídeo, ópera prima, corto, animación, ficción ou vídeo performance
cunha líña argumental baseada nalgunha faciana do festival, non superior a 15 minutos.
2)
documental audiovisual, informativo ou divulgativo sobre o festival, cunha duración non superior aos
20 minutos.
3)
impacto audiovisual. Produción audiovisual de breve duración destinada á promoción: vídeo clip, vídeo
publicitario, animación web, cunha duración non superior a 3 minutos.

Bieito Lobariñas, mestre, gaiteiro, componente dos grupos Zurrumalla, Os Crótalos
e Álvarez e Amigo, así como tamén do trío de regueifa “Trioliro” ao que pertence Luís o
Caruncho e Josinho da Teixeira, que é outro componente deste dúo, e tamén membro
percusionista do grupo “Tanto Nos Ten”. Este dúo de regueifeiros “O Xordo e o Caco” nace
no 2008 como parella de improvisación. Desde que iniciaron a súa andaina artística teñen
actuado en moi diversos escearios en toda Galiza. Só por nomear algún: Melide, 29/12/07 (a
primeira nesta vila). Gondomar, enterro da sardiña (2008), Chaín, Gondomar. Laracha.
Mondariz Balneario, A Baña, Festival de xuventude A Coruña, Festa do Labrego, Lagartóns,
A Estrada. Festa dos Arrieiros, A Quinza (Ribadavia), Catoira. Sabarís, Baiona. Ponteareas.
Antas de Ulla, Muxía…
Ademáis participaron en diversos obradoiros de regueifa e colexios e institutos de todo
o país galego, entre outros a Fene (Ferrol), Santiago, A Coruña…Benito Lobariñas, foi letrista
da comparsa de Antroido “Os da Taza” do Morrazo, sendo desta vena lirico-humorista de
onde procede a súa querencia polas coplas vitriólicas e a súa vagaxe para pasarse ó verso
improvisado do que xa é un cultivador experimentado, pese a que leva relativamente pouco
tempo practicando. +Enriba do escenario non soe achicarse ante ningúen e sempre busca unha
saída airosa das coplas do contrincante aínda que en ocasións teña que estirar a métrica para
forzar a rima.
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Cada participante só pode presentar unha obra por categoría, e cada obra só pode presentarse a unha única
categoría. No apartado audiovisual poden participar realizadores de xeito individual ou colectivo.
Na presentación das obras audiovisuais poden utilizarse os seguintes formatos:
· Formato VHS (sistema PAL) ou DVD para a súa visualización e selección, independentemente do soporte
orixinal.
· En CD para PC en formato autoexecutable. Para calquera formato non estándar (Flash, Quicktime , etc.),
deberanse axuntar os pluggins e/ou visualizadores correspondentes.
• Cada obra acompañarase cun sobre pechado e no exterior figurará o mesmo título que leva a obra e no seu
interior se detallaranse os datos persoais do autor (nome, enderezo,
correo electrónico, teléfono e idade), xunto cunha fotocopia do DNI.
As obras gañadoras no audiovisual proxectaranse do 1 ao 8 de setembro na Casa das Palabras, na Semana do Vídeo.
As obras gañadoras van ser publicadas na nosa páxina web.
No apartado de FOTOGRAFIA, cada participante ten que levar o
seu propio equipo dixital, incluído o cable para descargar as fotos
ao ordenador. Cada participante traerá a súa tarxeta borrada e a
organización establecerá os controis necesarios.
Admitiranse tres fotografías dixitais por participante.:
As fotografías premiadas e o dereito das imaxes quedan en poder da
organización e poden ser usadas por esta, nomeando
sempre as e os autores das mesmas.
OS PREMIOS : 1º Premio: 400,00 € e 2º Premio: 200,00 €
Cantidade á que se lle aplicará a retención que estipule o
Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
vixente no momento do otorgamento do premio.

ASOCIACION XUVENIL XERMOLOS
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O PREGOEIRO do XXX Festival: Manuel Caamaño Suárez
A dinámica da Asociación Xermolos, deita a vontade de descubrir os
tesouros que acubilla a súa traxectoria cotiá. Matinamos que a vida de
cada día achega un océano fantástico de experiencias e emocións protagonizadas por persoas significativas, naquel momento e sempre…, que
cómpre ir descubrindo e celebrando. Cando Xermolos celebrou os seus
15 anos primeiros, atopou en Manuel Caamaño Suárez, un espello no
que mirarse e sentirse recoñecida nas súas teimas, loitas, inquedanzas…
E así, participou naquela táboa redonda, no Hotel Mesón da Cabra,
xunto con Pilar García Negro, Luís Alvarez Pousa, Xosé Chao Rego,
Paz Lamela e Fernando Salgado, e escribiu no libro-memoria, o artigo
“Unha tarea inacabada”, que logo reproduciría no seu libro: Un tempo
e dun país. Por iso, nesta 30 edición do Festival de Pardiñas, un número
tan redondo, volvemos a mergullarnos na mesma fonte de creación, para
reafirmarnos nas mesmas teimas. E coma case nada pasa por azar, senón
que as vidas entrecruzanse e engrandecense coa enerxía de compañeiras
e compañeiros de camiño… Este investigador e activista cultural, volve
a ser alento na nosa traxectoria cultural, mesmo cando queremos facer memoria, dunha persoa,
asidua no Festival de Pardiñas…, que sempre que podía, estaba na primeira liña, apostando por
e s t a i n i c i a t i v a p l u r a l : G u s t a v o S a n t i a g o Va l e n c i a , q u e f i n o u e n a g o s t o p a s a d o .
Case todas as edicións, temos que facer memoria de mulleres e homes, que xa nos aluman
dende as estrelas. O ano pasado foi un dos fundadores de Xermolos, Vito López-Felpeto, hoxe
é Gustavo.
Era o Presidente da Fundación Pedrón de Ouro, e agora quen desenvolve esta responsabilidade
ateigada de xenerosidade e bonhomía, é Manuel Suárez, o noso pregoeiro, colaborador, dende
hai anos, nesta institución. Outra raiz emocional, que ven dar seiva renovada a este certame.
Unha persoa totalmente forxada na fundación e andaina de ducias de colectivos comprometidos
con este país.
Manuel Caamaño Suárez define con imaxinación, o horizonte que arrequenta esta Asociación
cada amencer. O seu traballo coma presidente da Asociación O Facho de A Coruña, un dos
colectivos pioneiros neste xeito de facer país, avalao. En agosto de 1963, sumouse aos que
querían crear un amencer cultural a través dunha asociación cultural, que aínda é hoxe un
paradigma exemplar entre os colcetivos culturais. Mesmo dende a clandestinidade, na ditadura,
deron pulo á nosa identidade cultural, con consecuencias políticas e sociais, para ir crebando
aquela longa noite de pedra.
No 1991 participou activamente na celebración dos 15 anos de Xermolos. Daquela, volveron
atoparse na súa loita pola cultura. Era o mesmo ano no que coma presidente de O Facho,
matinaba sobre as orixes da asociación (1963): "Cando hai agora 28 anos naceu a Agrupación
Cultural O Facho, -escribía Caamaño-, só un escaso número de xente moza, non máis de vinte,
apostaba daquela por unha vida medianamente longa da primeira sociedade cultural galeguista
de posguerra en A Coruña e a segunda en Galicia".
Os mesmos cimentos e comezos que Xermolos.
Pero tamén houbo outros encontros alentadores para Xermolos, o agasallo das súas investigacións,
axudándonos a coñecer e disfrutar dos tesouros da nosa arquitectura popular e da cultura, en
x e r a l . E m o i t o m á i s , a t o p á m o n o s e n m i l f r o n t e s , f a c e n d o p a í s , c a m i ñ a n d o a p a r.
Aparellador, naceu en Noia no 1936, tiitulándose como arquitecto técnico na Escola Politécnica
de Barcelona. Traballou nas constructoras “Agromán” (1956-62) e “Dragados y Construcciones”
(1963-98). Simultáneamente exerceu a docencia (1975-2000) na Escola Universitaria de
Arquitectura Técnica da Coruña, impartindo as asignaturas “Construccións tradicionais galegas”
e “Restauración e reutilización de edificios”, á vez que dirixiu máis de douscentos proxectos
de fin de carreira de 1987 a 2003. Foi vicesecretario do Centro Galego de Barcelona (195862), presidente da Agrupación Cultural “O Facho” da Coruña (1966-79), conselleiro das editoriais
GALAXIA (1972-86) e SEPT (1969-75), promotor e presidente da Sociedade Cultural ESCOLA
ABERTA (1978-86), e membro fundador de ADEGA en 1976, da Fundación Castelao en 1983
e das revistas “Teima” e “Tempos Novos”, en 1976 e 1997, respectivamente. Nos anos 1970
e 1980, colaborou asiduamente en La Voz de Galicia. Na actualidade, é o secretario da xunta
rectora do Museo do Pobo Galego e do seu padroado, Presidente da Fundación Pedrón de Ouro
e membro do Consello Social da Universidade da Coruña, designado polo Parlamento de Galicia.
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CONCERTOS NA XVI MOSTRA DE INSTRUMENTOS
3STRALOS
Tres músicos das Rías Baixas formaron este grupo no 2007,
investigando e interpretando temas instrumentais e cantigas,
aproveitando as letras do cancioneiro galego e a súa transmisión
oral. Adaptan estas pezas a instrumentos de corda: harpa, zanfona,
bouzouki…, e á voz. Acadando unha poderosa expresión musical,
sinxela pero moi viva, cun proxecto moi suxerente na nosa música
tradicional. Axiña foron convidados a concertos e festivais, dende
o Arde Lucus, ata Frankfurt, en Alemaña, Portugal, etc.
Os seus compoñentes:
Carlos do Viso é constructor de instrumentos e intérprete, pasando
por varios grupos. Foi un dos fundadores de Fiadeiro, e tamén
participou en Os Carunchos e Chouteira…, nos que tocou varios
instrumentos e cantou. Agora toca a zanfona, el só (cantares de cego), ou no duo Sobre Rodas
e 3Stralos.
Luís Martínez é a un tempo artesán, que fai instrumentos de corda: harpa, bazouki, guitarra…
Toca a harpa céltica e o bozouki, en grupos coma SondeSeu, Mala Herba, Alén do Ar…
Isaac Millán, é técnico de son e músico. Cunha dilatada traxectoria en grupos coma Matina,
SondeSeu, Alen do Ar e Foula, nos que interpretou a guitarra, bouzouki e harpa. Hoxe, está
a formar grupo con Quempallou, Macfeck e 3Stralos, no que toca o bouzouki.

Tanto Nos Ten (TNT)
Música tradicional furtiva
As letras dos seus temas, a parte de tradicionais, tamén son propias, onde o escarnio e o saber
popular complementan os ritmos bailables coma, pasodobles, muiñeiras, mazurcas ou foxtrotes, que fan de Tanto Nos Ten un grupo de música dinámico e divertido.
Compoñentes:
Manuel Cruces.- gaita, frautas e voz.
Pedro Blanco.- acordeón diatónico e voz.
Josinho da Teixeira.- Tambor voz e parrafeos varios.
Cayetano.-Zanfona, pandeireta e voz.
Carlinhos de Arcade.- Bombo e voz.
Nestes anos actuaron no Entroido (O Porriño), Festival Folc Entroido (Vigo), Casa do Coto
(Pontevedra), Festival Músicas da terra (Soutomaior), Feira de 1908 (Sarria), Festa da Anguía
(Ponte Sampaio), Festa do Viño (Redondela), Feira Vellos Oficios (Lugo), Festa do Gaiteiro
de Soutelo, Homenaxe a Avelino Pousa (Láncara), San Froilán (Lugo), Mostra do Patrimonio
Inmaterial (Ourense), Día do Orgullo Gaiteiro (Ourense), Son da Lúa Meiga (Soutomaior),
Heicho de dar Queridiña (Ponte Caldelas), Furancho Matamá Folc (Vigo)
Diversión, reivindicación, lingua galega e moito máis a través da gaita, tamboril, bombo,
zanfona e acordeón diatónico de TNT (dinamita musical en prol da nosa identidade), a través
da música tradicional da comarca (Soutomaior, Redondela, Pontevedra e Vigo).
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Obras:
No 1972, en “Coma os vellos troveiros”, coñecemos unha das obras que máis ía soar: “O meu país”.
No 1977, deu a coñecer “Ti, Galiza” (LP, Ariola, Serie Pauta).
Un ano despois na mesma productora: “Treboada” (LP, Ariola, serie Pauta, 1978).
Xa co Grupo Doa: “O son da estrela escura”. Grávase en Madrid en 1979. Clave Records.
E no 2004; Orvallo (Picap).
Doa, foi a primeira formación folk instrumental de Galicia, á que Miro achegaría a súa voz, a zanfona e a
cítola. Xunto a innovación instrumental, o canto de Miro, foi unha das marcas significativas do novo disco.
A súa colaboración con DOA, que participou no IV Festival de Pardiñas, foi transcendental para a interpretación
e a investigación da nosa música. Foi un grupo que se dedicou a afondar nos rexistros infinitos desta arte:
dende o jazz, ata a música clásica… A experiencia de Miro foi fundante para Doa. No primeiro disco: “O
son da estrela escura” (1979), volve aos romances, aos que nos tiña embargados, nun tempo no que a música
era o salouco da alma, magoada por tanta represión. Naquel momento colaboraban músicos, que foron
mestres nesta arte. M. Canadá que actuou en Pardiñas con Milladoiro, ou Luciano Pérez, gaiteiro e constructor
de instrumentos, sempre presente na Mostra de Instrumentos, mesmo coma pregoeiro en duas edicións. Na
foto, nunha xira por Estados Unidos e Canadá: Miro, Luciano Pérez, Xoán Piñón e Carlos Castro, que tamén
faría unha alongada viaxe instrumental con grupos coma Fuxan os Ventos, Saraibas, etc.
Miro volvería despois a música en solitario, e tamén a longas tempadas de creación, sen subir ás palestras.
foto, nunha xira por estados unidos e Canadá,De hecho, en su anterior etapa como cantor, el mencionado
intérprete incluía el Romance... en su repertorio habitual de recitales en directo. De aquella, la aparición
de Doa vino demostrando que en la Galicia de la época, aquel primer germinar de músicos folk conservaba
algún elemento en común con nuestra historia musical reciente
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É membro da Academia Galega, cunha ampla obra de investigación e pensamento.
Publicou estes libros, xunto con outros colectivos: Pro e contra da liturxia en galego.
Historia dunha polémica, en colaboración con X.M. Rodríguez Pampín (SEPT, 1980),
Sobre Galicia como responsabilidade (Edicións do Castro, 1988), “A casa-vivenda”,
no tomo XXIII do Proxecto Galicia de Hércules Edicións (A Coruña, 1997), “A casa
popular” e “As construccións adxectivas” (Cadernos do Museo do Pobo Galego,
números 8 e 9, Santiago de Compostela, 1999) e As construccións da arquitectura
p o p u l a r. P a t r i m o n i o e t n o g r á f i c o d e G a l i c i a ( C o n s e l l o G a l e g o d e C o l e x i o s d e
Aparelladores e Arquitectos Técnicos, Santiago, 2003), obra galardonada cos premios
de investigación XIX Premio “Antón Losada Diéguez” (abril 2004) e XXVII Premio
da Crítica-Galicia (maio 2004). Galicia Construccións da Arquitectura Popular.
Patrimonio Etnográfico de Galicia (Ed. Hércules 2006), “Dun tempo e dun país” (Ed.
Laiovento 2006)
•
Artígos de revistas: Arquitectura popular ourensá,
Raigame: Revista de arte, cultura e tradicións populares Nº 27,
2007, pp 20-23; Intervención como mantenedor no acto de entrega do pedrón de ouro e pedrón do honra do ano 2005, A trave de
ouro, publicación galega de pensamento crítico Nº62, 2005, pp
257-265; Xaquín Lorenzo, precursor dos estudos da arquitectura
popular galega Boletín da Real academa Galega nº 365, 2004,
pp 9-36
Colaboracións en obras colectivas:
. Aulas no camiño…
. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 1999
. Santiago de Compostela : Museo do Pobo Galego, 1999.
: (escritos e discursos, 1970-1986). Ed. do Castro, 1988.
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PREGÓN DO XXIX Festival de Pardiñas
amigas e amigos...
tende por voso o meu mellor desexo de felicidade para todas e para todos.
bendecidos sexan pois os vosos ollos de ben mirar...!
alá van xa catados e ben empoleirados dous días e medio do festival de pardiñas deste ano.
e con eles... a corpo de festa...
fóronse erguendo alegrías para poñer en vea todas as idades...
e desde esta chaira para galiza...
pardiñas colócase un ano máis ...e defínese
como un festival resistente e rebelde...
a xeración posibel .arroba nosa punto com...
superpotente...rica...rica...a ceo aberto...
enchoupada de pobo...
a manancial de cultura nosa...
e a ritmo de boa xente...
aquelas e aqueles de xermolos...
ben da primeira xeración, ben da do medio,
ou ben da de agora...
e con eles sempre...
alfonso blanco torrado...
un crego do pobo militante na esperanza...
un bravú atlántico-chairego
que a todos nos cadra nos afectos
e que no dicir do poeta manuel maría:
“razona moi ben e é moi competente”
así...
nesa unidade dos de xermolos....
en arelas de irmandade...
nada petardistas e sen foguetería...
ano por ano...
proclaman a berro limpo o desexo comunal de....
vémonos en pardiñas...!
e a abofé que o ven cumprido...
que poden presumir...
pois...aquí nos teñen...
e así con estas... e con outras...
e con outras tantas coma estas...
no acollemento desta campa
así van facendo a obra...
a casa...
esa casa que nunca tivemos...
como nos di marica campo
e como nos cantan os da quenlla.
esa casa que queremos para dispor de nós propios...
e nela en liberdade...
determinarmos como pobo...
esa casa de nós...
desde a que defendamos e acoutemos de tantos males á nosa cultura popular... para que non
a perdan por camiños raros, perigosos... demagóxicos...
para que non a vistan ao falso moderno...
que iso sería disfrazala de calote...
cousa habitual de mercaderes sen moralidade...e de políticos do peor...
que militan no autoodio e a tal feito lle chaman “ titela gubernativa...en afán expansivo...”
8

Pregoeiro da XVI Mostra de Instrumentos de Música Tradicional

MIRO CASABELLA
Este ano imos poder celebrar a historia da nosa música, dende hai décadas…, porque o pregoeiro da XVI
Mostra de Instrumentos, Miro Casabella, segue a ser pioneiro nesta arte. O ano pasado celebrábamos os 40
anos de Voces Ceibes (1968-1975)., no Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, alí estaba Miro xunto con
Raimon, e na nosa memoria aquel acontecemento do 1968. ¡En cantas vegadas nos lembrou Manuel María,
aquel concerto de 1967, de presentación en Compostela de Raimon!.
Só dende Xermolos puidemos seguir as distintas etapas da traxectoria de Miro… No 4º Festival de Pardiñas
(1983), actuou nunha tarde maxica de canción de autor, compartindo esceario con Fuxan os Ventos e cun
grupo no que ía a participar coma creador durante varios anos, Doa,,,
Despois estaría con nós en momentos puntuais: un concerto de Burla Negra, de denuncia do Prestige., e
todos os anos en celebracións coma o recital de poesía cantada, a carón do Miño, na celebración: “Memoria
da Chaira enteira”, no cabodano de Manuel María.
Naquel concerto de memoria da loita a prol da democracia e contra a ditadura, sentimos a mesma frescura
e viveza na voz e na palabra do cantautor… Miro segue aquí con toda a súa forza e emoción, sen escurecerse
a enerxía da súa arte e do seu compromiso. Con esa fervenza de rexistros que fai tocar todas as fibras do
corazón. Nestes anos seguíu mantendo aceso o espírito do pobo coa mesma paixón, sen sombras nin fases…
É esa sinceridade, a que lle permite cantar con tal transparencia, que non deixa lugar á indiferencia. Estamos
a escoitar a voz do mesmo pobo, do verdadeiro, da Galiza que segue a sufrir o asoballamento na súa carne
e espírito.
No seu repertorio hai canción própia, como “Romance de Castrelo de Miño”, “Soia”, “No desterro”, e moitas
outras, pero tamén das e dos nosos poetas…, que atoparon nel o mellor altofalante das súas esencias líricas.
A súa dedicación á poesía cantada é unha achega extraordinaria á nosa literatura, pois puxo voz e emoción
a todo o seu percorrido, dende os cancioneiros medievais: Don Dinís, Airas Nunes, Alfonso X, o Martín
Códax, os romances “de amor”, de don Gaiferos de Mormaltán, de dona Eusenda”, das tres comadres”, ata
o Rexurdimento: Rosalía e Curros, ou as distintas xetacións do XX, coma Ramón Cabanillas, Pimentel,
Celso Emilo Ferreiro, Manuel María, Uxío Novoneira, García Bodaño, Bernardino Graña, Marica Campo,
etc.
Miro Casabella (Ferreira do Valadouro, Lugo, 1946), actuou por toda Galicia, Euskadi, Catalunya, Madrid,
Valéncia, Alemaña, Francia, Bélxica, EE.UU., Canadá... Miro é un xenio da música, polo dominio dos
instrumentos como a guitarra, zanfona, cítara, gaita ou harpa; ata o prodixio das interpretacións de todo
xénero de melodías, dende a balada ata o blues, É esta virtuosidade a que o converte nun creador sempre
fresco, nas distintas etapas da creación e da cultura do noso pobo, nas que foi punta de lanza na música e
na arte, en xeral.
O seu compañeiro de Voces Ceibes, Vicente Araguas, ten dito: “Dos anos de Voces Ceibes, tan fermosos
que doen e laian, recordo con predilección o canto cheo de rexistros, timbrado como un río insurxente, de
Miro Casabella, artista altivo, inspiración sabia, que ía e viña da balada ao folc con tempo para a canción
belixerante xunguida ao carro popular…. Neto dun cego, cantante comprometido nos anos baldeiros, músico
folc no grupo Doa cando a fusión era aínda entelequia, utopía, bagatela. Miro das metamorfoses, Casabella
das artistas, Miro Casabella poliédrico nun rio diamantino que vai dar ao mar rebe
Dentro do movemento “Voces
Ceibes”, no 1968, dá a coñecer o
primeiro disco: “Miro canta as súas
cancións”: “Ti, Galiza”, “Soa”, “No
desterro”, “O labrego”… No que
revela a orixinalidade en cancións de
autor, que transmiten os anceios do
país.
No 1969: “Miro canta Cantigas de
Escarnho e de Mal Dizer”, no que
manifesta a mestría interpretando a
nosa literatura medieval.
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PROGRAMA DA XVI MOSTRA DE INSTRUMENTOS DE MUSICA TRADICIONAL
Volve o verán, volve o Festival de Pardiñas, e a Asociación de Gaiteiros Galegos (AGG) quere
convidarvos de novo á que será a "XVI Mostra de Instrumentos de Música Tradicional". Unha
mostra na que contaremos coa presenza de 19 artesáns que nos amosarán o seu bo facer, pero
que ademais segue apostando pola música e polo baile tradicional a través de actuacións en
directo, obradoiros e a sempre estimada participación do público presente.
Xa son quince edicións as realizadas, e seguimos adiante coa actividade máis lonxeva das que
vén organizando ao longo do ano a Asociación de Gaiteiros Galegos. Unha actividade guiada
pola comisión de artesáns da propia asociación, que sacaron adiante ininterrompidamente durante
todo este tempo, e pola que pasaron innumerables compañeiros e compañeiras, xa foran artesáns,
pregoeiros, músicos ou visitantes. Vaia para todos eles o noso agradecemento.

recordemos pois o que nos di xosé manuel beiras:
“ ollo...que sen tradicións...non haberá vangardas... nin en aldeas, nin en vilas...nin en
cidades...nin na cidade...”
e manuel maría...poeta chairego de outeiro de rei..
recórdanolo tamén e ben...
cando di...
“ galiza é un pobo
e nada máis...
o que non é pobo...,
non pode ser galiza...”

Para levar a cabo a mostra, este ano contamos coa axuda da Sociedade de Xestión do Plan
Xacobeo, Maderas Barber, Comercial Pazos e Seivane-Goretex. Unha colaboración que xa vén
sendo habitual durante os últimos anos e resulta fundamental para que continuemos na tarefa de
divulgación do noso patrimonio tradicional.

por iso...
pardiñas móvese a ser de pobo noso...
por iso este festival é consabido
vai de boca en boca,
ben sabido por todas e por todos

O programa desta XVI edición conta cun pregoeiro ben coñecido no mundo da canción galega.
Trátase de Miro Casabella, compositor e cantautor destacado da chamada nova canción galega,
que formou parte do colectivo Voces Ceibes, para logo continuar a súa carreira artística en
solitario. Miro foi un dos pioneiros recuperando o uso da zanfona acompañando á súa voz, sempre
en galego, en tempos complicados para a música do noso país.

por iso tamén...
se multiplica...a multiplicador de xermolos,
resultando tanto... de tanto...por tanto...
xa que aquí...
o tempo ten o tempo... que o tempo tempo ten....

O Sábado contaremos coa actuación dun dos grupos “revelación” da música tradicional galega.
Tanto Nos Ten chega con ritmo imparable e un aire moi fresco ao escenario do espazo da mostra
para non deixar descansar o corpo dos alí presentes. Previamente teremos ocasión de participar
no Obradoiro de Regueifas que chega da man de Bieito Lobariñas e Josiño da Teixeira.

pardiñas xa é unha marca cultural sen fronteiras...!!!

Durante a xornada do Domingo haberá actividades dende a mañá co son dos bombos nun
innovador Obradoiro de Treboada, conducido por Oli Xiráldez, e co Obradoiro de Baile Tradicional,
con Pablo Díaz. Pola tarde, a música chegará a través dos Tres Estralos, formación de cordas –
guitarra, zanfona e arpa – que acompañada polas voces e percusión tradicional nos ofreceran
versións do repertorio popular galego.

e agora permitídeme que faga un alto...
e que recorde a todos os irmáns amigos fieis deste festival de xermolos... os que hoxe non
están connosco.
para todos eles...
un recordo posto en abrazo de amor feito oración.

aínda que...se vos fixades ben...
se poñedes ollos crentes...
podedes velos,,,
As actividades previstas para enriquecer a exposición, están enfocadas para que sexan totalmente
que aí os están nun reconco principal...
participativas, así pois, haberá un escenario dispoñible durante todo o día para todos aqueles
do máis escollido...
m ú s i c o s q u e d e s e x e n t o c a r, e a q u e l e s a r t e s á n s q u e q u e i r a n f a l a r o u
do noso ceo de azul e branco...
facer algunha demostración da sonoridade dos seus instrumentos.
na morna temperanza do noso anaco de sol galego...
e naGALEGOS
luz... da boa estrela universal... da nosa liberación.
ASOCIACION DE GAITEIROS
PROGRAMA DA MOSTRA
velos aí a todos... presentes!!!.
SÁBADO 1 DE AGOSTO
e así agora...
quero volver outra vez aos corazóns dos amigos de xermolos...
17:00 h. ----------------Apertura da Mostra
quero manifestarlles a admiración e o recoñecemento por esta obra xigante...de ano a ano...
17:30 h. ----------------Pregón MIRO CASABELLA
e que é...
18:00 h. ---------------- Obradoiro de Regueifas BIEITO LOBARIÑAS E JOSIÑO DA TEIXEIRA
o festival de pardiñas,
19:00 h. ----------------Actuación de TANTO NOS TEN
indo xa... é nada menos...!
20:00 h. A 21:30 h. ---Escenario libre para músicos espontáneos
que polos 29 festivais...!!!
DOMINGO 2 DE AGOSTO
¡ ai que ben armastes este marabilloso espazo de ilusión e irmandade!
e prendidos de afectos...
11:30 h. ---------------------- Apertura da Mostra
¡ que ben nos dades a oportunidade de nos proclamar pobo...!!!
11:30 h. a 13:30 h. ----------Escenario libre para músicos espontáneos
grazas xermolos....!
11:30 h. ----------------------Obradoiro de Treboada OLI XIRÁLDEZ
grazas pardiñas da chaira!!!
12:30 h. ----------------------Obradoiro de baile tradicional PABLO DÍAZ
seguide a soñar... para nos facer soñar...!
16:00 h. a 18:30 h. ----------Escenario libre para músicos espontáneos
17:00 h. ----------------------Obradoiro de baile tradicional PABLO DÍAZ
vós non paredes de lle armar ao merlo neste pardiñas sostibel de portas abertas...
18:30 h. -----------------------Actuación de TRES ESTRALOS
neste campo irmandiño...continente de marabilla...universo de alta resoancia en galiza...
19:30 h. A 21:30 h. --------- Escenario libre para músicos espontáneos
trunfando con limpeza a mans de construcción...
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a mangados de infinitos folgos para felicidade e divertimento popular
a crear activado... sempre na nosa cultura orixinal e auténtica...ao marco de paso firme do
noso pobo...o do galego...!
e xuntos poñámoslle a este festival...
a mellor cara de campar...
pois...
pardiñas importa...
pardiñas gusta.
crea...agrada..fusiona
pois...
pardiñas vai...
pardiñas mola...
lévase...enamora...estílase...
pois...
pardiñas resolve...!
e quen ven a pardiñas...
¡ volve...!
apeguémonos pois tamén aos sons e tons desta festa da nosa creación na nosa lingua...
síntamonos do mellor na comuñón neste convívio ridente.
non calemos o que sintimos...!
non cambiemos as colores do que soñamos!
nin as armas do que desexamos...!
pois aquí en pardiñas ...como dixo castelao
“ as almas non poden estar espiñadas por ninguén...”
pois aquí abrazaremos felicidades a bandeiras despregadas
e que non paren as risas a cachón...!
nin as gargalladas ás mancheas...!
que sigan...que non paren...
até mexar de ben por un...
de ben ( digo)... e non de medo...!
que así ben se nota...
que en pardiñas cabemos todos,
que aquí hai inclusión,
¡ e inclusición...!
e que nos manexamos perfectamente a mans solidarias...dando...e recibindo....
percibindo sempre... xenerosidade...
pois o noso éxito...
irá na axuda que lle deamos aos demáis...
e neste éxito... de pardiñas...
os corazóns collen pulos a bicares de sentimentos inmedibeis...
que flúen e conflúen a banda ancha...
a tarifa plana...
a correntes de altas intensidades emocionais
a texturas determinantes...
a prezo xusto...
aquí os desexos viven...
arman humor...e parranda...e esmorga...
e fano...
a foliada festeira sen medida,
sen peaxes...
a amor e a vida...
e a movida...!
e a carabelas dispostas a mantenza en manteis de fino retoque...
a miradas limpas...
e a palabras de falo e canto... sempre azucradas... a saibo de café con gotas.
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Estas accións están a axudarnos a afondar na nosa memoria, lembrando a nosa Galiza
emigrante, e o pasado colonial de Europa que trouxo tanta miseria de todo tipo. Xermolos
sempre estivo aberto á poboación inmigrante da nosa comarca. E POR ISO QUEREMOS
DICIR BEN ALTO: “DEREITOS IGUAIS PARA TOD@S”
*****************
Neste compromiso de Xermolos coa cultura que está a medrar nunhas circunstancias
sociais e políticas concretas. Para nosoutros endexamais foi algo etéreo, illado da problemática de
cada día. Neste liña colaboramos, dende a súa orixe, na constitución da Universidade Rural Galega,
mesmo mantivemos varias xuntanzas na Casa das Palabras, en Guitiriz. Mesmo vai estar presente co
seu stand, neste Festival de Pardiñas. Imos debullar agora o seu programa fundante:

A URG
É un feito amplamente aceptado a enorme aportación que o mundo rural ten feito
á cultura e a vida en xeral; non é menos evidente que unha parte desa achega está esmorecendo
progresiva e implacablemente. Somos moit@s @s que sentimos un fondo pesar desa desfeita e a
cotío compartimos a impotencia que sentimos
Hai bastantes persoas e asociacións que están apurando con moita creatividade e teimosía a recollida,
coidado e/ou preservación de todo o patrimonio etnográfico galego, así como levando a cabo proxectos
reais e innovadores, creadores de futuro para un mundo rural vivo.
A U.R.G. nace coa idea de intentar facer visible todo o anterior e gustaríanos servir de altofalante de
toda esa realidade, xa que cremos en que tod@s podemos contribuir a poñer en valor as tradicións
rurais, a favorecer o seu recoñecemento e dignificación e a facer chegar á sociedade toda a riqueza
persoal, grupal e etnográfica do medio rural.
Polo de agora integramos a U.R.G.: Incodega, Euroeume, A Cova da Terra, Xermolos, C.D.R. Ancares,
Movemento Rural Cristián, Colectivo Pedagóxico Estiño, Sindicato Labrego, Preescolar na Casa,
C.D.R. “O Viso”,”Papaventos”, labreg@s, técnicos, profesorado da Universidade...
Os obxetivos que nos uniron para darlle forma á Universidade Rural Galega e polos que traballamos
son:
•

Colaborar na recuperación, conservación e difusión dos saberes tradicionais do medio rural.
•
Poñer en valor as iniciativas de recollida, conservación e difusión das tradicións rurais.
•
Favorecer o recoñecemento e dignificación do medio rural e da súa historia.
•
Facer chegar á sociedade toda a riqueza persoal, grupal e etnográfica do medio rural.
•
Ser unha rede que facilite a intercomunicación de todos os grupos que cremos na dignidade
e no futuro do rural.
************************
Dentro da Terra Chá formamos parte, dende hai máis dun ano, da Asociación de Desenvolvemento
da “Comarca da Terra Chá”, concretamente da Comisión de Cultura
Os obxectivos son a xestión de contidos culturais e turísticos, así coma o desenvolvemento
económico, turístico e cultural da Terra Cha. O proxecto consiste na creación e posta en
marcha dunha plataforma que permitirá crear unha rede social de usuarios. Esta plataforma
que xestiona e coordina a información ofrecida polos diferentes axentes que
participan(concellos, empresas, veciños, turistas, …)
Os obxetivos principais do proxecto son:
•
Difusión da nosa cultura.
•
Difusión dos nosos recursos naturais.
•
Desenvolvemento do sector turístico.
•
Dar a coñecer a comarca a nivel nacional e internacional.
•
Desenvolvemento do comercio da comarca.
Neste Festival colaboran coa aportación das bolsas que levan máis de 150 nenos e nenas, cos libros
agasallo dos Premios do Certame Terra Chá de Literatura e Debuxo Infantil
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Están integrados, polo momento, os seguintes colectivos, que animan a todos e a todas a unirse á

rede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADEGA
Altermundo
Amaranteº
A Baiuca Vermelha
Asociación Cultural O Curruncho
Cemma
CGT-Pontevedra
CGT-Arousa
Colectivo Ártabra 21
C.S. A Esmorga
Enxeñeiría Sen Fronteiras
A Gentalha do Pichel
Implicadas no Desenvolvemento
Médicos do Mundo
Marcha Mundial das Mulleres
Ospaaal
Foro de Inmigración
Panxea
Ais ‘O Peto’
Sindicato Labrego Galego
Sinerxia
STEG (Sindicato e Traballadores e
Traballadoras do Ensino de Galiza)
Veciñ@s pola Tolerancia
Verdegaia
Véspera de Nada
Veterinarios sen Fronteiras
Whipala
A.C. Xermolos

Primeiro participamos, na fundación do FORO SOCIAL GALEGO (FSGal), que
adopta a Carta de Principios do Foro Social Mundial, que cadra moi ben cos nosos
obxectivos, porque a súa teima é Pensar e construir alternativas desde Galiza.
Participamos da Asemblea de Movementos Sociais celebrada o 26 de xaneiro de 2008
na Facultade de Xeografía e Historia en Compostela, na que quedou constituído o
Foro. Un espazo aberto de debate democrático de ideas, de afondamento da reflexión,
formulación de propostas, intercambio de experiencias e artellamento de movementos
sociais, redes, ongs e outras organizacións da sociedade civil que buscan cotas de máis
xustiza e liberdade, fronte a todo tipo de escravitude e imperialismo
O FSGal caracterízase pola súa pluralidade e diversidade, tendo un carácter non confesional, non
gubernamental e non partidario. O FSGal non é unha entidade e non pretende ser unha instancia
representativa da sociedade civil galega ou mundial.
QUE PRETENDE O FORO SOCIAL GALEGO?
O FSGal quere, tal como proclama o seu lema, Pensar e construir alternativas desde Galiza. Para iso,
acolle como obxectivo acadar a confluencia e a visualización de alternativas á globalización neoliberal
propostas desde un amplo abano de movementos sociais.

en pardiñas... pois...
un... será sempre sospeitoso...de estar rematadamente enfermo de alegría,
de andar co andacio de rir,
de ir tolo a golpe de pasalo ben...
con felicidade a toda mecha..
e botado a peito descuberto por desfrutar dos tres días de festival...
pero tamén... un gusta... do falo amigo en conversa agarimosa...a pan e a compango,
e a mollo de viño... de auga... ou de cervexa...
e iso é verdade...porque en pardiñas non dan gato por lebre,
e por iso...
pardiñas vai a todo gas, baile...dicir e canto...
para todos os públicos
conxugando amor en tempos perfectos...!!!
aquí mantéñense os ...
non se perde un nada da cerimonia elegante que nos ven do que somos
aquí mantéñense intectos os sabores de tantas tradicións...
e de tantos saberes populares...teimosamente coidados en clave de futuro...
sempre na chaira...!!!
sempre en galiza.!!!
por iso...pardiñas existe... e soa...e resoa...!!
porque se realiza na síntese emocional...,
e aquí... non pasa o día...nin pasa a romaría...
e por iso ano a ano...
nos convidan a compartir memoria e historia,
materia e enerxía,da nosa cultura en lingua nosa, a galega,
na nosa identidade....
nesta obra trascendente...
que é o festival de pardiñas...
e nótase...
que outra galiza...
¡ xa está en marcha...!
por iso pido...
ben e futuro para xermolos!!!
e tamén...
para os que non puideron vir...para os que estades aquí... e para os que han vir algún día..
vai para todos... este meu berro patrio... cun abrazo de afecto e de respecto...
ei pardiñas...
terra a nosa...!
david otero
no agosto irmandiño dos nosos mártires de 2008.

O FSGal quere situar a Galiza dentro da construción dese outro mundo, non só posible senón
necesario. O FSGal quere debater, achegar e formular preguntas. Pero tamén quere abrir camiños
para transitar cara un mundo máis xusto, máis solidario, máis respectuoso coa diversidade. As
diferentes actividades son autoorganizadas e autoxestionadas polos movementos sociais galegos
adheridos ao proceso.
As ultimas actividades da RA!, foron, o 27 de xuño: a manifestación do Foro de Inmigración
en Compostela e a tractorada virtual, contra desfeita do sector primario, o gandeiro, na nosa
comarca e en Galiza.
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BLOQUINHO DA SALGUEIRA
O Bloquinho Da Salgueira nace no ano 2.006 en Vigo, dentro da Asociación de Percusionistas
e Tamborileiros APERTA.

Cunha formación entre nove e doce percusionistas tentan de facer
ritmos de Salvador de Bahia, Samba Reggae, Afrobahiano e Reggae.
Con estes instrumentos :
Repenique.Caixa.Timbaos.Surdos de Marcación.Surdos 3ª.Surdo 2ª.Surdo 1ª.-

Roi (dirección musical )
Serxio
Eski e Chino
Pabero e Suso
Marce e Javi
Marta e Clara
Pablo e Xurxo

O domingo do festival de Pardiñas van facer pasarúas, e un Obradoiro
de Afrobahiano, no que tentarán cos asistentes de facer parte dos
ritmos que tocaron anteriormente.

Xermolos en diferentes foros no 2009
Ademais da actividade cotiá, Xermolos desenvolve unha intensa
actividade en colaboración con outros colectivos do país e de fóra.
A nivel comarcal, convocamos todos os anos:
ENCONTROS NA TERRA CHA, neste ano dedicados ao actor Luís
Tosat
MEMORIA DA CHAIRA ENTEIRA, arredor de Manuel María, o 8
de setembro, en Outeiro de Rei, con recitais, o rito da navalla, no Campo
de Santa Sabela, en Penas de Rodas, no cemiterio,
NUN LUGAR DOS SOÑOS, centrados no Paseo dos Soños, no Muíño
do Rañego, en Vilalba, no que imos achegarnos á literatura infantil e
xuvenil de Xabier. P. Docampo, coa colocación do 4º HECTOMETRO
LITERARIO, no Paseo dos Soños, na beira do Río Rañego. Os anteriores
foron dedicados Paco Martín, Manuel María e Agustín Fernández Paz.
CONGRESO CULTURA TERRA CHA, que xa celebramos en Castro
de Rei, Muimenta e Seivane-Abadín, dedicado ao Centenario de Iglesia
Alvariño.
CHAIREGO DE HONRA, que este ano vai ser o recoñecemento á persoa e obra de Isaac Díaz Pardo.
Pero tamén estamos a colaborar, con asociacións desa prolongación da Chaira, na provincia de A
Coruña (Aranga, Curtis, Teixeiro…), e con colectivos de Galiza, na recuperación da MEMORIA
HISTORICA
Pero no 2009, tivemos unha especial presenza en foros, nos que participan asociacións de toda Galicia,
con especial incidencia, no terreo social e xuvenil.

III Encontro-Mostra Asociativa Xuvenil de Galicia e Norte de Portugal
O III Encontro-Mostra Asociativa Xuvenil (EMAX), organizado pola Dirección Xeral de Xuventude
e Solidariedade da Xunta de Galicia e celebrado no pavillón Multiúsos Fontes do Sar en Santiago,
os días 7 e 8 de febreiro. Xermolos asistiu ás tres edicións, as dúas primeiras en Portugal (Porto e
Vila Nova de Famalicão), cun stand propio. Converteuse nun espazo onde compartir realidades,
experiencias, problemas e solucións comúns no mundo asociativo, e reducir as distancias entre
realidades semellantes e próximas.
Na MOSTRA, Xermolos tivo a oportunidade de expor e compartir as súas ideas e actividades e os
seus proxecto de futuro. Para iso, contamos cun espazo de EXPOSICIÓN con stands para que as
asociacións xuvenís interesadas divulguen os seus proxectos e actividades. Tamén tivemos un ESPAZO
MULTIMEDIA, para expor traballos de creación e divulgación realizados por mozos e mozas. Así
disfrutamos as iniciativas de ambas partes do Miño: seminarios formativos e de reflexión sobre a
elaboración de proxectos conxuntos e sobre a vida asociativa, festas e actividades variadas.
Coñecemos novas asociacións, e descubrimos xeitos diferentes de servir de canle ás inquedanzas e
devezos da mocidade. Difúndese e espállase o seu traballo.
**************

Un creador brasileiro, dixo, que todas as expresións culturais bahianas son moi abertas. Hai

Sempre concibimos a cultura, o labor de Xermolos, coma unha ferramenta para crear harmonía,
sensibilidade cara as diferencias, respecto a toda persoa e cultura… Crear cultura é mellorar a calidade
de vida da contorna.

unha transformación intuitiva pola musicalidade da xente: “Por ser unha terra negra, temos

Así estamos a participar en varias actividades de A RA!

un reggae que non é un reggae normal, senon unha samba reggae. Iso é o interesante: nada
é copia. Somos froito dun ambiente musical creado por grandes sambistas, empezando por
Dorival Caymmi” En Salvador-Bahía iniciouse o Carnaval de Rúa (Popular).
12

A RA! Agromou, en decembro de 2008, axudada polas reflexións do . Forman parte dela colectivos
e persoas a título individual. Dende o comezo vimos a necesidade de coordinarnos e organizarnos con
outras asociacións que buscan outro xeito alternativo de construír o mundo, máis solidario e xusto.
Nomeamos o noso representante neste foro, a Xosé Antonio Arias Rodríguez.
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A súa estela converteuno en primeiro presidente da Asociación Artechá, con sede en Vilalba, e que
agrupa a ducias de artesanas e artesáns de toda a Chaira.

MUYAYOS DE RAIZ

A relación de Xabier coa pedra é plural, dende a escultura á restauración, dende os murais de tacos á
arquitectura popular, a sillería… Pero, sen dúbida, son as obras máis pequenas as que máis dedicación
lle esixen. Hai unha forte comunicación entre o canteiro e os segredos que garda cada pedra,
desentrañando todo un universo, e axeitandoas para as súas visións de conxunto.. As vetas, as formas,
as imaxes…, van transmitindo a pegada artística do autor. Neste traballo, Xabier, endexamais perde
o sentido da Terra, por iso ata nas encargas, adoita buscar a pedra orixinal do terrón do seu cliente.
Quijada foi asumindo unha formación moi densa, que lle axudou a coñecer a fondo a pintura e escultura
galegas, mesmo nese trato persoal cos principais creadores do país. A súa obra máis figurativa ou máis
abstracta, apunta a unha grande técnica, coma demostra nese Cristo moderno de 2 metros de alto que
podemos ver no seu Taller de Begonte.
Pero traballa todos os materiais: pedra, madeira, ferro…, tanto na escultura como na construcción, e
xoga coa mestura de todos, para buscar un efecto máis fermoso.

Fundado en Utrecht (Holanda) no 2005, onde residen actualmente, os Muyayos de
Raíz, son o chamado "Produto da Terra", un cuarteto inédito con raíces no folk de
distintas partes do noso continente. Utilizando os seus propios arranxos e composicións,
exploran novas formas de interpretar a música tradicional (celta, vasca, galega...),
dándolle un aire máis fresco, renovado e cheo de vida. Os seus compoñentes proveñen
de distintas partes da xeografía: Euskadi, Madrid, Illas Baleares e Valencia). Na súa
sonoridade salienta a compoñente clásica, membros da H.K.U. Orkest, da Eusko Gazte
Orkesta e da Xove Orquestra Nacional de España, entre outras… Son tamén
colaboradores da Amsterdam Symphony Orchestra, Orquestra Sinfónica de Navarra,
Orquestra Sinfónica de Bilbao, Rotterdam Kamerorkest e da Orquestra Nacional de
España.
Muyayos de Raíz multiplicaron os concertos en Holanda, España, Portugal, coa maxia da súa
enerxía, forza e felicidade, ingredientes básicos nas súas actuacións. Unha mestura de todo
o folk europeo. O CD contén once temas que van dende o folk galego, vasco, etc, todo basado
en amaños coa música zíngara, grazas á interpretación e virtuosismo de Iván García, Yosu
Ramajo, Mario Siles e Ximo Clemente. Unha instrumentación típica: violín, contrabaixo,
guitarra, voz e o …
Son músicos de longa traxectoria. Josu Ramajo, aos 9 anos, deu o seu primeiro concerto de
oboe no Centro Cultural Amaia. Tivo unha adolescencia, con altibaixos na súa afección polas
partituras, pero grazas a Juan Mari Ruiz Alberca, o seu pai musical e profesor no Conservatorio
de Irun, rematou o Grado Medio. Estudiou no Superior de Pamplona e de Granada, co solista
Eduardo Martínez. No 2003, unha beca da Deputación Foral de Gipuzkoa levouno a Utrech,
onde reside. Neste Conservatorio coñece a Ivan García, «un violinista, metade vasco e metade
madrileño. Os dous querían facer cousas diferentes á música clásica. Tocaron con orquestras
sinfónicas. Muyayos de raïz, é un grupo de inspiración folk, que explora novas formas de
interpretar a música tradicional. O contrabaixista valenciano, Ximo Clemente, axuda solista
da Orquestra Sinfónica de Castela e León e profesor do Conservatorio Superior de Salamanca
e o guitarrista madrileño Mario Siles completan esta banda, que vén de grabar o seu primeiro
disco. Un traballo fresco, alegre e vitalista, no que hai que salientar a alta formación clásica
dos seus intérpretes moi novos.
A grabación do disco chegou, a petición do selo “El pescador de estrellas”, despois de que
Muyayos gañara o premio en “Músicas Étnicas” da Fundación Canal. No 2006, xa gañaran,
o “Injuve”, o do Instituto da Xuventude. Firman un contrato coa productora de Paco Ortega,
para grabar tres discos. Gravaron o primeiro no estudio, onde estiveron Paco de Lucía,
Camarón, Estrella Morente, Bebo Valdés...
Muyayos xa tiña moita experiencia, dende actuacións en casas de ocupas, ata a Embaixada
de España na Haya. Ningún é canario, pero 'muyayos' sonáballes musical, e 'de raïz' puxérono
polo material co que traballan, a música tradicional, aínda que pasada ao seu terreo: reggae,
swing, rock...
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MUYAYOS DE RAIZ está formado por:

5.-XABIER QUIJADA dunha saga de canteiros

IVAN GARCIA ARTARAZ
Naceu no 1981. A idade de catro anos escomenza os estudos de violin con Sergio Castro. No 2000
estudia o Grado Superior na Guildhall School of Music and Drama de Londres con Detlef Hann. Do
2004 ó 2006 fai un posgrado de violín no Hogeschool van de Kunsten (Utrecht-Holanda) con Karen
Turpie. Foi membro da Orquestra Sinfónica de Estudiantes de Madrid (1997-1999), da Xoven Orquestra
Nacional de España (1999-2002), da Orquestra Sinfónica de G.S.M.D. (2000-2004) e da H.K.U. Do
2005 o 2007 colaborou con orquestras como a Amsterdam Symphony Orchestra, Orquestra Nacional
de España, Rotterdam Kamerorkest, Orquestra Sinfónica de Galicia, Orquestra de Cámara Fundación
Reina Sofía (entre outras), e é profesor invitado do Conservatorio de Utrecht. Iván ten un especial
interese pola música tradicional (tzigane, flamenco, celta, reggae...), o Jazz, e a busca de novos
proxectos escénicos. Neste campo colaborou coa London Contemporary School of Dance, a Parnassos
Dance School (Utrecht), Cámara Negra (Espectaculo flamenco de Olga Pericet e Manuel Liñan),
Baldo Martínez Grupo ... Membro fundador de Al Legno Duo, co que participa no 2006 e 2007 nos
Circuitos Kutxa e a Fundación de Música de Cámara holandesa SMIH. Tamén colabora coa Orquestra
de Cámara Et Incarnatus. Tocando xunto a artistas da talla de Phil Woods no Festival de Jazz de San
Sebastián.
YOSU RAMAJO ARTEAGA
Empeza os estudios musicais á idade de 9 anos no conservatorio de Irún con Juan Mari Ruíz como
mestre, co que consigue o título superior en oboe no conservatorio “Pablo Sarasate” de Pamplona.
Ao tempo obten o Recital Certificate” pola Guidhall Scholl of Music & Drama de Londres. Segue
cos estudios instrumentais en Granada baixo a dirección de Thomas Indermuhle. Colaborou coa
Orquestra Sinfónica de Bilbao, Orquestra Sinfónica Pablo Sarasate de Pamplona, Kamerorkest van
HKU, coa Xoven Orquestra de Holanda e e Xoven Orquestra de Euskal Herria entre outras, facendo
con esta unha xira por China. Como solista actuou coa orquestra de cámara “Sinfonietta Academica·
en moitas ocasións, tamén no Festival de Música de Guadix (Granada). A súa faceta musical abarca
dende a música renacentista ata a contemporánea, pasando pola música tradicional e sendo a
improvisación unha das súas bases fundamentais da expresión. Tomou parte na grabación dun CD coa
artista xamaicana Rita Marley. Sigue cos seus estudios no Utrecht Conservatorium (Holanda) con
Ernest Rombout como titor musical.
XIMO CLEMENTE RIERA
Naceu en Buñol (Valencia) no 1982. No 1990 comenza os estudios musicais no Conservatorio de
Buñol onde saca o título de mestre de contrabaixo no 1998. No 2000 recibe o título Superior de
Contrabaixo no Conservatorio de Valencia. Segue cos estudios en Guidhall School of Music & Drama
en Londres con Thomas Martin. A súa experiencia orquestral conten unha gran lista de orquestras:
Orquestra Sinfónica de Madrid, Orquestra Municipal de Valencia, Orquestra Sinfónica de Galicia...
No campo da música de cámara toca con agrupacións como “Orquestra de Cambra Salvador Giner”,
“Eisler Ensemble”, “Schoenberg Ensemble”, “Kreisler chamber group” en Cambridge e “Sinfonietta
Portaferrada”. Dende o 2003 axuda de solista na Orquestra Sinfónica de Castela e León, exerce a
docencia no Conservatorio Superior de Salamanca e na Xoven Orquestra Castela e León.
MARIO SILES CAMACHO
Naceu en Madrid. Comenza a formación musical os dez anos. Estudia con Felix Santos Guindel no
Ateneo Jazz Madrid e con Xoaquín Chacón. Toma clases de guitarra flamenca con “El Entri” en Amor
de Deus. No ano 2003 comenza os estudios superiores de Guitarra Jazz no Conservatorio de Rotterdam,
recibindo clases de Paul Hock, Ed Verhoef e Ronald Smith. Formou parte de bandas de Blues, Jazz,
Funk, Latin e Flamenco e agora combina os estudios coa actividade profesional. As súas personais
improvisacións xa andiveron un gran número de escenarios europeos.
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Xabier une á súa arte própia e orixinal, a tradición secular dos canteiros, por familia, “Os Quijada”,
e pola súa parroquia, Donalbai, que contou sempre con cuadrillas que manteñen este oficio… Pero
hai outros trazos que definen a traxectoria artistica de Xabier Quijada: o seu compromiso co pobo,
en concreto coas asociacións da comarca, e así sempre estivo a pé de obra na Asociación Xermolos,
achegando a súa vontade de colaboración, a súa arte, o seu afán por compartir o seu xenio creador,
coa xente que fai camiño con él.
Canteiro, escultor, pintor…, dende os primeiros anos de Pardiñas, fixose presente a través da súa
enerxía creadora: nas exposicións, e coas súas intuicións, para que medrase coma un manancial de
beleza, cada xeira máis intensa. Por iso, foi o creador que máis carteis ten deseñado do festival e da
súa mostra de instrumentos. A súa obra está tamén nas publicacións de Xermolos. Mesmo ilustramos
este traballo co primeiro “Xermolo”, que Xabier fixo, para agasallar a Vito López-Felpeto, que recolleu
Pili, Rodrigo e Oscar, no acto do seu cabodano. Xa nestes anos, foi abrollando noutros xermolos, que
están na Casa das Artes.
Pero, sen dúbida, a obra máis extendida na actualidade, que reflicte o seu sentido estético é a “pinga”,
que o Concello de Guitiriz converteu nun símbolo do seu territorio, xunguindo a pedra e a auga, coma
elementos identitarios. Non hai pinga de auga igual a outra, e o mesmo acontece coa pedra traballada
por Quijada, ata acadar ese tacto e cor sempre sorprendente. Dende o 2003 que principiou esta aventura,
xa son centos as pingas que están a enchoupar o mundo enteiro co recendo das esencias de Guitiriz,
porque cada unha contén todo o universo da nosa terra..
Cando se convocaba o Premio Guitiriz de Escultura, e mesmo de Pintura, foi o autor máis agasallado.
Algunha destas obras está exposta na mostra permanente da Colección do Santuario de Bascuas: “O
fillo pródigo”, “A parella”, “A Santa Compaña”, etc., e outras na Casa das Artes de Pardiñas. A relación
de Quijada co Festival de Pardiñas ten fitos senlleiros, coma no 2005, cando se fixo unha homenaxe
a Manuel María, nos días do festival, e despois cunha exposición en Guitiriz e Vilalba, onde o seu
percorrido xiraba arredor dunha peza súa que transmite toda a lirica do poeta, mesmo visualizada
nalgunha das súas raíces sentimentais: as Penas das Rodas, o San Alberte…, que está agora na Casa
das Palabras.
Fixo moitas exposicións: Lugo, Cervo, Badajoz, Viveiro, as Bienais de Arte de Sarria (1993…),
“Outros tempos, outros xeitos” en Betanzos (1995), e mantén unha permanente na Galería Arboreda
do Ferrol, xunto coa producción das e dos mellores: Laxeiro, Virxilio, Sucasas, etc., sen esquecer a
conxunta: “Arte do noso tempo”, no Hostal dos Reis Católicos de Santiago, en outubro de 1989.
Nestes anos, máis centrado na restauración de edificios, vive con ilusión a rehabilitación de edificios
senlleiros, ou de elementos na nosa arquitectura popular, coma o proxecto de restauración do cruceiro
de Santa Cruz, desfeito polo ciclón Hortensia, e que vai ser recuperado. Os Quijada xa recuperaron
o Pazo de Allegue en Alfoz, as balconadas das Torres de Anllo na Costa da Morte, a mansión do
Indiano en Viveiro, etc.
Sempre fiel á arquitectura popular da Terra, ten arrequentado a nosa paisaxe con cruceiros saídos da
súa man, coma o de Bóveda de Begonte, o de Ramil de Lugo, Oleiros de A Coruña, etc., e restaurado
hórreos, fontes, ou muiños coma o da Graña do Ferrol, ou de Castromaior de Abadín.
A súa cuadrilla está innovando a construcción de casas de pedra, cunha cara máis moderna, pero
sempre en harmonía coa paisaxe. Todo isto afecta a que non faga tantas exposicións coma nos 80 e
90, por outra banda, todo o que fai, vai dar a mans particulares que o adquiren, o que lle produce
satisfacción, ao saber que moita xente está a convivir coa súa creación, que o autor volve a atopar
moitas veces, con sorpresa e emoción, no recanto máis insospeitado.
Mestre de canteiros
Por esa xenerosidade que reborda, foi mestre de canteiras e canteiros, en Escolas-Taller, coma o que
tivo esta asociación, nos anos noventa… Deu clases nos obradoiros das Nogais, Ares, Xermolos,
Cedeira (aquí un curso de talla, do que puidemos disfrutar dos seus traballos nun festival de Pardiñas…)...
Por esta dedicación ao ensino recibiu varios premios de escultura das Escolas Taller do Noroeste.
Agora imparte charlas no seu Taller de Begonte, onde mantén unha exposición, que frecuentan moitas
e moitos que queren introducirse nesta arte, por exemplo, do Centro de Artesanía de Lugo.
E deixou máis fermosos, os pobos que o acolleron coma mestre, deixando a súa pegada, mesmo con
obras feitas con alumnas e alumnos como as fontes dos adros das parroquias de Mariz e Santa Mariña,
un exemplo de mobiliario marcado pola estética da Terra, ou as placas que sinalan os recantos máis
significativos de Cedeira e a súa comarca, con placas moi orixinais, coma a de San Andrés de Teixido.
En As Nogais restauraron unha ponte, que supuxo dous meses de traballo a catro persoas..
Mesmo esntre nós hai obra recente coma o monumento ao Poeta Xosé María Díaz Castro, sinalando
a súa avenida, na saída da autovía, ou o Cristo Resucitado na Igrexa de Maríz, ou as pinturas do Pub
Soa..
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4.- PIlAR IGLESIAS ARES, artista no medio do pobo
Pili non é unha artista convencional, reborda a súa
sensibilidade en todas as actividades do pobo, de Guitiriz…
Involucrase nas festas e celebracións estacionais, aquelas
que protencian a vida e o sentir común. A súa man e o seu
inxenio engrandecen, cada ano, o Entroido, a Cabalgata
de Reis, o Festival de Pardiñas…
Naceu en Baamonde, pero leva anos afincada en Guitiriz,
onde está a desenvolver un intenso traballo coma mestra
de pintura. Por iso, non lle foi difícil mergullarse neste
manancial de creación, que é a Feira e Festa da Música e
da Arte, e dendo o principio arrequentouna coa súa presenza
artística. Dende aquel ano, que prestou a súa maxia estética,
a publicitar o XVII Festival cun cartel, saído do seu pincel,
ata a súa participación, todas as edicións con pintura,
cerámica, gravados… Axiña, a súa proxección artística,
extendeuse por toda a comarca, e dá clases en Begonte,
Teixeiro, A Castellana, Parga, Guitiriz…, e fai exposicións
en Vilalba, Baamonde, na Chaira da emigración, no centro
galego de Sestao, etc.
Si podemos percorrer toda a xeografía da comarca, a través
da súa obra, tamén podemos rastrear a súa evolución como creadora, dende un estilo máis
figurativo, ata outro máis abstracto.
Son máis de 20 anos de traxectoria, dende aqueles anos que estaba a abrirse a este universo,
mesmo da man da pintora Oliva Mejuto e do acuarelista Juan Prada, o autor do cartel do XI
Festival (1990). Son aproximacións felices ao debuxo artístico, ao gravado calcográfico, que
cada xeira, foron abrindose a novos horizontes estéticos: a cerámica, o cristal pintado… Nesta
altura da súa traxectoria, o manexo das técnicas, convertena nunha pintora de moitos rexistros:
oleo, pasteis, texturas, carboncillo…
Si percorremos a súa obra, descubrimos que son as buguinas, un dos temas preferidos… Aínda
que a súa imaxinación navega por calquera recanto enchoupado de auga. Quizais, a súa
simbiose con Guitiriz, levouna a transmitir esta identificación coa auga, no seu estilo artístico,
coma podemos celebrar nesa obra maxistral que lle dedicou, e que podemos contemplar na
colección permanente da Casa Habanera, que adxuntamos nesta reportaxe. Ela mesma pousa
na foto, na fachada deste edificio emblemático, que foi a remates dos 70, o primeiro local de
Xermolos. A placa e as xardiñeiras en barro vidrado, son obra súa.
En Pardiñas, tamén podemos gozar da súa cerámica, á que chegou máis tarde… Dende o
ensino con Pepita de Bonxe, ata os cursos que está a impartir agora en Guitiriz.
Grazas ás aulas de Pili, moitas e moitos da comarca, están a abrirse a estes campos de creación.
Así a súa man creadora, percíbese na exposición de Debuxo Infantil que é un recanto moi
entrañable do Festival de Pardiñas dende hai 30 anos

PAN DE CAPAZO
“Bandidos de barranco, contrabandistas de sonos
e ilusións, vagamundos de manta e carreta. Cuantos
camiños haberemos de recorrer, na busca dos pequenos
instantes, onde a roda non xira, cando ben e mal son un
só. Invisíbeis entre as follas, agardamos ao asalto da raiz
durmida. Forza, corazon e maxia encheron as nosas sacas.
Agora nos toca encher as vosas copas do viño criado con
lume e vento, con mar e terra”.

Pan de Capazo conseguiu abraiar ao público tanto nas rúas e nas prazas, coma nos escenarios,
trasladando de época e sentir a milleiros de persoas: concertos, feiras medievais, feiras romanas
e renacentistas, animadas dun xeito intenso e auténtico, cunha incesante sucesión de instrumentos
que fai case que imposible cualificalos. Incansables na busca do sorprendente, colaboran
activamente con todos os artistas, para poder darlle unha personalidade única a cada
acontecemento no que se require a súa presenza. Desta cooperación naceu unha estreita
relación co mundo do teatro e do circo.
Teñen tamén unha particular visión da música e da vida. Isto dálle forma a un espectacular
concerto, dinámico e rabioso, e á vez entrañable e sensible. Ninguén queda impasible, despois
de velos brincar no escenario posuídos dun irrefreable frenesí musical. Tan singular traxectoria
débese ao traballo de cinco músicos de rúa. Se a rúa, as romarías, os parques, as alboradas,
os centros sociais, os colexios, as festas tradicionais e os festivais foron durante máis dunha
década moito máis alegres, foi pola súa teima. Viaxaron a Hungría, Brasil, Romanía, Bretaña,
aos Países Baixos, Noruega, Italia, Francia, Marrocos, Alemaña, etc. incrementando os rexistros
e bebendo doutras fontes.
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Integrado por:

SONETO Ó GALO DE RAMÒN

Fernando Arranz: acordeón, gaita húngara (duda), tarota, whistle, gralla, kaval (frauta
húngara de 5 furados), sacho, cornos e trompas.

Fachendoso está o galo
ben ergueito o seu peteiro
empoleirado no poleiro
do que é señor e amo.

Héctor Cantos: caixa, gardón (corda percutida de Hungría), triángulo e botella de anis.
Antón Cotos: gaitas galegas en Sol e Do, clarinete en MI b (requinto), albokas e voz.

Da boa sorte es heraldo
dos albores pregoeiro
das tebras mensaxeiro
reloxo, ledicia e canto...

Carlos Martínez: baixón, cencerros, pandeireta, zabumba e cacerolo.
Ramón Rodríguez: bouzouki, baixón, gaita en Do, vozarrón e zanfona.

rexeita a boa pitanza
que de ti non fagan capón
que con esa boa planta
e á túa semellanza
outro galo fai Ramón
e contigo enchen a panza.
“CANTIGA PARA UNHA ANTROIDADA”
Himno oficial adoptado do San Queremos

Pan de Capazo formouse no inverno de 2002 como grupo de folk. As súas composicións teñen
influencias da música medieval e dos ritmos casteláns, vascos, franceses e dos países da
Europa do l´Este. Cun xeito orixinal de entender a música chea de forza e enerxía, e grande
variedade de instrumentos. Pan de Capazo moveuse polos escenarios máis diversos en Portugal,
España, Francia, Finlandia, Bélxica e Holanda, en concertos didácticos, música para teatrocirco, festas populares, teatro e artes da rúa e grandes festivais.

Andan con peles de ovella
cantando falsas gabanzas
os lobos de anos pasados
[baixan na noite calada.
Mala morte non me mate!
veñen con Autonomía,
[comerciada por caciques,
Maldita falla facía.

SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS
ARADOS DE FERRO
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS.

SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS
ARADOS DE FERRO
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS

Máis, todos nós ben sabemos
aínda nos sobra mamoria;
corenta anos de silencio
non enterraron a historia!
Mozos da Terra emigrante
da Galicia xenerosa,
non deixemos que nos rouben
a Patria do pobo, A NOSA.

E, algunhos deles andaban
trasquiando galeguistas
pra non perderen a mana
fixéronse autonomistas.
E, ás veces, falan galego,
e presumen de labradores
a perdición de Galicia
está en maus deses señores!

SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS
ARADOS DE FERRO
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS.

COPLA
Canta, galiño, canta
na beira do poleiro
quen fora galiña nova
e bicarte no peteiro.
Paco Quiroga Gallego

Tema tradicional, letra e música
adaptada por XOSÉ LUIS RIVAS “MINI”
(Fuxán os Ventos, A Quenlla).

Proceden de diferentes sitios: Santiago de Compostela, Vitoria, Zaragoza, Madrid.…
A fusión das compañías “Pan de Capazo” e “A tres manos” nunha única formación para
establecer unha agrupación máis completa, como se pode disfrutar con “Santa compaña”, as
almas en pena, que protagonizan un rito de lume coa pretensión de eternizar os seus espíritos,
todo aderezado con música tradicional, lume e pirotecnia, mentres que en “Mans arriba”,
ofrecen diferentes sketches sobre cómo se organiza unha banda de ladróns.
16

65

RAMÓN VILLAR, O DIFUSOR DAS PEDRAS DAS TERRAS DE PARGA
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Ramón Villar é do mesmo Pardiñas. No baixo da Casa das Artes, hai unha
mostra permanente da súa obra. Mesmo no entorno da aldea, hai coma un
ambiente, que transmite o son e o recendo, do canteiro que segue a picar a
pedra, dende hai décadas. O seu pai e avó xa eran canteiros, e el mesmo
desenvolve a confianza, de que os seus fillos van manter esta tradición. De
feito os tres fixeron cursos de cantería na Escola de Xermolos, hai uns anos.
Non é difícil atopar a Ramón descubrindo pedras, polos camiños das Terras
de Parga… Con máis agarimo cos buscadores de metais preciosos. E xa na
actitude desta busca, hai unha devoción, un halo de misterio e respecto… O
escultor vai ollando co corazón cada pedra, por iso as prefire sempre erguidas,
endexamais tumbadas, porque só dese xeito, lucen e dan a saber as súas formas, sen agochalas. Hai
unha identificación total entre o autor e a obra que está a atisbar, en cada pedra, coma si fosen as
e os seus fillos. Este outro sentido, o de saber captar os misterios e segredos de cada pedra, so é
posíbel, por ese xeito de acompasar e harmonizar a vida coa Nai Natureza, que ten este creador.
Así, dun xeito máis común, comenta coa súa filosofía: “vexo nelas marabillas: Deus as deu e Ramón
as prepara…. A pedra e coma unha persoa, que tumbada está morta, de pé está viva”. “Paso un día
e non vexo nada, outro día vexo algo… É un don que Deus nos dá, e somos capaces de ver que en
cada pedra hai un mundo”.
Das pedras aprendeu esa dimensión de permanencia, de perennidade…, e traballa con ese debezo.
Dando vida a mil criaturas que conviven con él, así “O Galo”, que o conquistou:
“é a peza máis bonita. Foi o primeiro que fixen,e gustalle á xente. É coma un
que canta, percibimos as sensacións das e dos que contemplan unha obra. E
este galo gusta á xente que pasa polas exposicións e feiras”..
está satisfeito, que xunto con outros colegas, sexan os que levan a pedra das Terras
de Parga,. polo mundo adiante, en mostras e exposicións. El prefire as máis duras,
e recoñece que “a que ofrece unha cara máis cativadora, é a antiga canteira de
Maio, actualmentde de Carballido, da que levaron a pedra da Sagrada Familia de
Barcelona. Coma a deste ano, da Feira dos Callos de Parga, tirando a de Fraguas.
A máis blanda… A de Miraz tamén moi boa… Granito fino, mais doado de traballar
ca de gran gordo, mais dura. Eu uso a moi dura…”. “Tamén é bo, o das Negradas, semellante ao que
hai entre Fraguas cara Miraz: con moitas vetas, e varias clases de granito e con algo de caliza.
A pedra dura, o cuarzo con manchas blancas e negras… Non se pode traballar con cincel….É un cuarzo
que se está fusionando. Rebota nel o martelo. Ten ferro, cuarzo rosa…, son coma coitelos. As vetas do
curazo van fusionandose cos minerais lindantes. “A miña querencia é a pedra daquí e levala por todas
partes. A pedra pode excavarse como a madeira…A xente alucinaba, o outro día, como ía separando o
brazo da queixeira, en Parga, con moita loita, sangrabanme as mans. O pobo volcase arredor. As obras
tamén son meus fillos”.
Esa pervivencia a través da súa obra creadora, labrando a pedra, multiplicase na súa conciencia, de que
pertence a unha saga de canteiros, que van a alimentar os seus descendentes… Traballa para deixar un
fermoso legado para a súa familia e para o pobo. Mesmo deixa de vender pezas, coma o galo, porque
prefire que sexa unha colección, que faga memoria da súa cantería.
Gustalle compartir a súa arte. Nas mostras, multiplicanse @s admiradores, mesmo alóngalles o punteiro,
para que os máis entusiasmados coñezan a maxia da pedra. Gústalle que os máis novos fagan cousas
fermosas coma esta. Froito desta xenerosidade, vai ir a un Centro de toxicómonos de Santiago, a ensinar
as súas habelencias.
A arte do canteiro de Pardiñas, xa viste con enerxía prazas e espazos públicos, coma o San Pedro
Mezonzo en Santalla, o Emigrante en Dodro, o “San Queremos” en Vilantime-Arzua, que podemos
contemplar na Casa das Artes, na exposición deste festival. Ten o seu día, neste ano, o sábado 22 de
agosto, unha festa de merendas, e a súa cantiga, de Mini, do grupo A Quenlla, que publicamos neste
revista. Todos os anos, fai a mesma peregrinación, dende o obradoiro de Ramón, ata a súa parroquia.
Os veciños chegaron a este acordo co escultor, mentres haxa festa…
Aos 62 anos, ten claro que o mellor é deixar pegada nas paraxes de Pardiñas, deixando obras significativas,
coma a “Ara Cervantina”, unha réplica dunha ara romana aparecida en Parga. Rexeita o mercantilismo
devastador das artes.
Percorre as mostras de toda Galicia. Leva unha pedra, “unha foi para Alfoz, outra para O Corgo, outra
para Narón… Vas cunha pedra e traes unha peza”.
“Os autodidactas axeitámonos ás pedras…, ás fomas que teñen. Feitas pola natureza,
algunha provoca varios imaxes”.
Nunha exposición de OS NOSOS ARTESÁNS, organizada polo Concello de Guitiriz,
presentaban a obra de RAMÓN VILLAR GÓMEZ, con esta tarxeta de presentación:
“Nado en Guitiriz, no ano 1.947, este escultor sabe reflectir na fría pedra o amor,
a paixón, a anguria, a luxuria, a fartura… As súas figuras non son convidados de
pedra. Son esculturas que falan con forza, con tenrura, facendo agromar nela os
máis nobles sentimentos. Para acadar esta simbiose coa natureza busca, en cada
caso, a pedra, a cor, a dureza axeitadas a cada representación: poutas de aguía e
peteiros de seixo... Non aprendeu en ninguha academia. A súa mestra é a mellor que puido ter na vida:
a natureza mesma”.

Lúa de Fouce
A viaxe de Lúa de Fouce arranca no ano 2007 en Santiago de Compostela coa unión
de catro músicos cunha ampla traxectoria na música tradicional, que empregan de punto de
partida, para facer as súas propias composicións. Pese a súa curta traxectoria “Lúa de Fouce”
participou en diferentes actos:
Gañadores no “VII Festival da Terra e da Língua” de Narom.
Participaron no Festival de Músicas da Terra de Ouzande. En
Concertos da “Casa das Crechas”, da “Gentalha do Pichel”,
no Lugo cultural, “Entre Lusco e Fusco”, no encontro cultural
“Oenach Atlántico” de Narón, no Festival “Cabo da Vila” en
Muxía, e no Festivalinho 2008, de Aldán….
No 2008 gravan a súa carta de presentación: Paisaxes, unha
maqueta composta de catro temas propios, onde se fala da
liberdade, do camiño que cada un de nós escolle para conseguir
a paz cun mesmo...
“Lúa de Fouce” intégrano:
-MARCOS VARELA (acordeóns e gaitas): Comeza a tocar
a gaita con só nove anos, colaborando en varios grupos da
zona de Santiago, tanto cuartetos, bandas de gaitas, grupos
de baile tradicional e folk, e participando en diferentes concursos
(con varios premios), festivais, gravacións e muitas viaxes…
Aos dezaseis anos comeza a impartir clases de gaita en diferentes asociacións e escolas de
música, labor que segue desempeñando na actualidade, e que compaxina con clases de
acordeón. Ademais ten estudos de violín, e coñecementos de percusión tradicional.
CHEMA BARBADO (guitarra acústica): de Extremadura chega este músico versátil, que
se move en varios estilos: música folklórica balcánica e do arco noratlántico, música klezmer
e gipsy Jazz…, tamén domina a guitarra eléctrica en estilos como heavy metal e blues.
Participou en muitas Jam Sessions de Jazz, blues e folk (Italia, Londres, Madrid, Palma...)...
Recibiu clases de Jazz do mestre Mario Pulido en Cáceres, e do mestre Dani Sisto, no campo
do folk, mais a súa formación é autodidacta. Formou parte de diferentes formacións como:
“MARRAJO”, onde facían unha interpretación libre do rock español, perseguindo un
sentimento terruñero... “EL 7 DE TRÉBOL”, que traballa no folk internacional, centrándose
na investigación do arco noratlántico europeo, no folk balcánico e música Klezmer. En
“ECHEOKEAY”: formado en Santiago en 2005. Grupo folk galego-irlandés, con algún tema
do leste de Europa. En “GS21”, formación compostelá de música e danza que mestura folk
tradicional con danza contemporánea, e temas de composición propia. Actualmente en
funcionamento.
Na actualidade compaxina o seu labor nos grupos co de mestre de guitarra a nivel particular
e no centro sociocultural de Conxo, en Santiago.
JARA ORTIZ (voz e percusións): Comeza a súa andaina musical no ano 98, formando parte
das cantareiras de "Ecos da Terra" (Caranza- Ferrol), unha agrupación de música tradicional.
Sempre vinculada á música de raíz e con carácter autodidacta, colabora (2004) con Susana
Seivane no disco "Mares de Tempo”
Forma parte do grupo "Son+d2",
onde se mestura a canción de autor
con ritmos étnicos do mundo. Xa
no 2008 grava con Xoán Curiel no
disco "Nai".
Na actualidade compaxina a
dedicación a estas formacións
musicais coa súa actividade
didáctica; imparte clases de
pandeireta e canto tradicional en
asociacións culturais de Compostela,
Noia...
ARANTZA ALFAIA (percusións):
neta de gaiteiro, comeza na música
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sinto vivo
o latexo
da casa inevitábel
onde moran os pousos
tradicional, aos nove anos na Banda de Gaitas "Semileiro" de Castrelos, Vigo, onde recibe
aulas de tamboril, da man de Manuel Alonso, e se forma como gaiteira de forma autodidacta.
É fundadora de diversas agrupacións de carácter tradicional, onde destacan "Chiscadela", a
murga "Azagaia" e o cuarteto tradicional "Loaira", co que acada o 4º e 3º premios no concurso
de gaitas de Ponteareas nos anos 94 e 95 respectivamente, ademais do premio especial de
percusión.
Colabora con diversos gaiteiros de renome como Juanjo Fernández, Beatriz Riobó, Iván Costa,
Óscar Ibáñez, Pablo Devigo... ao igual que con grupos como "Cantadeiras do Berbés",
"Foula", "Corisco", "Armadanzas", "Xalgarete"...
Do ano 1999 ata o 2008, forma parte do grupo de música "Fiandola", co que grava o disco
"Bricania" no 2005, e o disco "Chill out galego" no 2004, e percorre os festivais máis
importantes da Galiza, e do norte.
Dedícase ao ensino da percusión tradicional, dando aulas en asociacións e centros culturais:
"Gentalha do Pichel" (2004-2007), "A Xuntanza" do barrio de San Pedro (na actualidade)...
Ademais impartiu talleres de música tradicional na escola de Música "Play" de Santiago
(2003-04).

do noso amor de resisténcia
.
non pasarán
por riba dos nosos bicos
rebentarán
as flores das violetas
e mais o canto dos merlos
nunha fermosa barricada

EXPOSICIÓN: A xanela, a cerdeira e os chantos
Sobre a Exposición deste ano, escribiu: “Partindo do cercano, tento denunciar a destrución
do médio natural e humano.

LÚA DE FOUCE é unha
tradicional está a ferver con
música fresca, nova, un 95%
guitarra acústica, o acordeón,
unha voz feminina que fai

mostra de cómo a música
novas singraduras. Unha
de autor, coa máxia da
unha percusión prodixiosa, e
bailar ata as pedras.

O grupo “Lúa de Fouce”
fórmase no ano 2007 en
Santiago. É unha formación que
experimenta dende a base da
música tradicional cambiando o
contexto para levalo á
actualidade. Con eles viaxa tamén
un sabor renovador onde se
atopan composicións propias con instinto tradicional. Paisaxes, é música feita desde o
sentimento, proxectada con moita forza, e dirixida para conmover a fibra humana
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Unha casa con horta, na que morei estes últimos vinte anos, cae hoxe nas maus da piqueta
e do ladrillo especulador.
A destrución das paisaxes humanas, das histórias persoais, é a destrución da História
e do Pais”.
A cerdeira medra na vida e na creación de Xosé Marra, cunha forza emocional, que contaxia
a tod@s, e transmite vigor e coraxe, como podemos compartir cada amencer, no seu blog,
ateigado de novas enerxías. Este humanista egrexio que é Marra ten escrito: “.De novo a
cerdeira estaba fermosa.
As cores douradas, laranxas, amarelas, enchian de luz o cuarto, revolto coma se sofrira un
rexistro de película policial.
As raiolas de sol cintileaban por entre as follas da árbore máxica e proxectábanse sobre cada
libro, sobre cada prenda de roupa, e facian alumar aos lixos que, coma unha estrela fugaz,
danzaban un segundo no ar e desaparecian para sempre. Naquela mesma luz de todos os
outonos, pero diferente unha vez máis”.
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2. A FOTOGRAFÍA DE XOSÉ MARRA

PEPE VAAMONDE GRUPO

Xosé Marra apoiou este Festival dende os seus comezos. Tanto asistindo coma fotoxornalista,
ou nas exposicións de fotografía na Casa das Artes. Todas as edicións disfrutamos da beleza
das súas imaxes, sempre transmitindo a vida, un sorriso, o nuiverso agochado nunha cerdeira,
a caricia dunha brisa chamando a calquera porta, ou un berro contra o feismo, a opresión,
as desfeitas…
As ligazóns con este creador e amigo, alónganse a través da vida, do terrón que tripamos,
pois aluméanos coa súa palabra e imaxe, as luces e as sombras

Pepe Vaamonde Grupo (PVG) é unha formación folk pensada para o directo. A calidade, coma
instrumentistas, de cada un dos compoñentes, xunto coa forza emocional das composicións,
forman un cocktail que os converte nunha das bandas de folk máis interesantes do momento.
Pero, ademáis, Pepe Vaamonde Grupo, é tamén capaz de realizar un traballo de estudio de
gran calidade, como así o demostran os recoñecementos acadados nos medios especializados
cos seus dous primeiros traballos discográficos. No seu terceiro traballo: Intro Terra, o grupo
mestura os sons máis íntimos da música tradicional coas correntes máis vangardistas do Folk
Europeo.
INTRO TERRA, composto por once temas nos que a "terra" (as formas musicais tradicionais),
manifesta a súa forza poderosa. Si o primeiro disco estaba dedicado á auga, “Aviouga”, o
segundo foi ao vento: “Onde nace o vento”. Este terceiro traballo discográfico está dedicado
á terra. A terra está presente nas guitarras de Pipo e no baixo de Xesús. E mestúrase coas
gaitas e frautas de Pepe e co acordeón de Nacho para crear "Intro Terra". Á diferenza dos
anteriores traballos, Pepe Vaamonde Grupo decidiu saír de Galicia para preparar este novo
proxecto nos estudios PKO de Madrid. Contou coa colaboración de artistas convidados , coma
o cantante Javier Feijoo 'Chisco', o batería Carlos Bastón, as cantantes María Vidal, Iria Cobos
e Ana Rosa Vidal; o trompetista Abraham Cupeiro e o gaiteiro Brais Monxardín."Se tivéramos
que definir a Pepe, nunha soa palabra, esta sería, sen ningún tipo de dúbida, gaiteiro. Naceu
en Visantoña, no 1971 "cunha gaita baixo o brazo", o que permitiu que, nos 90, fose o gaiteiro
máis galardoado en concursos e certames de gaita de toda Galiza. Participou en moitos
festivais, coma o 35 Festival Intercéltico de Lorient. Forman parte deste quinteto: Pepe
Vaamonde (gaitas e frautas), Nacho Tobío (acordeón), Pipo Alvariño (guitarras), Xesús Vidal
(baixo) e Andrés Vilán (percusionista)..

deseño: ©suso carreira

Marra nestes festivais achegou a súa ollada sobre a realidade máis viva, descubrindonos o
verdadeiro segredo de todo o que acontece, sen adulteracións, tal como a vida o vai transmitindo.
A través das súas fotos, sentimos os latexos e devezos de todas as criaturas, moitas veces
magoadas, pola ignominia humana. Un flash revela un mundo, que moitas veces nos pasa
desapercibido. Marra capta todos os filóns da vida, porque sabe olla-la, dende a súa autenticidade
e sinceridade coma creador. A súa cámara, reflexo desta tenrura, salouca a corazón aberto,
sempre con paixón, non deixando a ninguén indiferente, porque para Marra nada hai inocente,
todo esixe unha lectura crítica.
A obra de Marra, coma un poeta total, toca todos os rexistros, ás veces é unha balada, que
nos mece coas cousas máis pequenas da vida, sinxelas pero ateigadas de luz, outras berra e
denuncia calquera desfeita ou inxustiza. Este fotoxornalista é unha testemuña fiel do que está
a acontecer…, pero tamén é un poeta, que sabe mirar a vida dende a transparencia, sen
interferencias nin intereses creados. Aquí mesmo reproducimos algún dos seus poemas. Ten
escrito na Revista Xermolos, pero sobre todo, a través do seu blog, dun xeito lúcido, sobre
as luces e as sombras de cada xornada. Non só coa cámara en ristre, tamén, coa pluma, vai
tecendo, coma nun gran mural, os seus soños traspasados polas fibras de cada instante.
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BANDA POTEMKIN

Con eles chegou a revolución. Quizáis fose a causa do nome que leva á Rusia de 1917, ou
quizáis polo feito de que a Banda Potemkin é iso, unha big-band explosiva nacida nun asteleiro
de A Grela entre o recendo a gasolina e o rum rum dun xerador.
Manolo: Frauta e Voz
Mighi: Voz, Gaita e Percusions
Alvaro: Bateria
Anxo: Baixo
Lourenzo: Bombardino e Voz
Ruben: Guitarra

OBRAS
Amigo/ Pecio/ Carcabeiro/ Baixo relevo do cartel 1º Festival de Gaites da Vila de Candás
(Asturies)/ Deportista/ Dona/ Escudo da Banda de Gaites de Candás (Asturies)/ Galegas/ Lar/
Mestre/ O Laranxo (Reprodución da pintura de Laxeiro)/ Rapa das Bestas/ Retrato 1/ Retrato
2/ Retrato Mixto/ Rompeolas/ Ruanda/ Sarita/ Sumo Pracer/ Tecedora/ Trisquel en Madeira/
Trisquel en Pedra/ Xermolo da Gaita/ A Morte de Man/ Serpe en Do/ Xermolo da Vida/
Manuel Maria Poeta Chairego/ Enfite/ Monolito na Honra dos Represaliados no 1936 en Sada
(A Coruña)/ Monolito na Honra de Camilo Diáz Valiño e Sixto...
UNHA ESTETICA AO SERVIZO DA ÉTICA
Hai que suliñar unha dedicación especial da obra de Valdi, coma sinal da recuperación da
memoria histórica. É outro dos trazos que identifica a súa andaina artística. Un estilo estético
ao servizo dunha ética ou compromiso. Aquí radica a categoría e calidade da súa obra. A súa
lealdade ao xeito que ten de recoñecer a dignidade da persoa. Acontece coma coa lírica, que
só é auténtica, cando nace da transparencia e sinceridade do poeta, sen manipulacións.
Sen edulcorantes nin manicuras ou barnices, Valdi aproveita as feridas das pedras e rochas,
para transmitir as torturas e a morte de persoas, ás que lles arrincaron a vida, polas súas ideas,
vitimas do fascismo. O creador sente esta violencia, nas pedras feridas para separalas da súa
orixe…, nas que visualiza as feridas das e dos que despoxaron da súa familia e do seu pobo.
Así, no monolito na honra dos 11 represaliados e asasinados no 36, en Sada.
Unhas rochas feridas, pero irtas, de pé, firmes, como as e os que dan a vida pola liberdade.
Escolleu pedras, agora chantadas, no medio do pobo, para lembrar a persoas que morreron
paseadas e asasinadas polo fascismo. A memoria destas mulleres e homes xenerosos fica
sempre, coma eses penedos, sinais de perennidade e inmortalidade.
Valdi quere pagar en parte con estas obras, o sacrificio desta xente. É unha débeda de todo
o pobo, con est@s loitadores pola liberdade. Eles foron semente, para que agora teñamos
máis cotas de liberdade e xustiza. O artista é consciente, que a eles non lles pode chegar esta
lembranza, pero polo menos as súas familias poden vivir este agradecemento.
A testemuña estética de Valdi, a prol da memoria destas vitimas do fascismo, é rexa e viva,
non só en Sada, senón tamén en Saa de Palas de Rei, onde o ano pasado lembramos a Camilo
Díaz Baliño e Sixto Aguirre, cun monolito labrado por Valdi (14-VIII-08), naquela cuneta
onde foron paseados, dun xeito arrepiante. O mesmo ca en Abellá, lembrando a Manuel Ponte
Pedreira, Manuel Díaz Pan e Manuel Rodríguez, “O Asturiano”, que chantaron unha pedra
na súa memoria, o 25 de abril. Hai pouco, foi lembrado Curuxás en Toques (o 27 de xuño),
con outro monumento á memoria, en pedra que sangra polas súas fendas… Hai unha
sensibilidade especial deste creador na recuperación da dignididade destas persoas, machucadas
pola barbarie. Aí está a súa colaboración na homenaxe e agradecemento a Ramón Suárez
Picallo, na súa Sada natal.

Forxada nos asteleiros de A Grela, a partir de pezas provintes das máis diversas formacións
musicais galegas (Papaqueixos, 3 Trebóns, Banda Melgacha, Meniños da rúa, Dandy Fever,
Tiruleke, A Turma Angolo-galega, Miki Nervio & Bluesmakers entre outros), chega unha
nova etapa en Banda Potemkin coa presentación dun primeiro traballo discográfico co que
pretenden consolidar un lugar propio no panorama da música feita en Galicia.
A proposta desta banda céntrase na variedade de ritmos balcánicos, afro-caribeños,
funk, disco, rock e folque, co común denominador de facer música bailable, leda e
divertida, que chegue a todo o mundo, sen importar razas, culturas nin etiquetas, e sen
que isto estea rifado coa calidade musical. Por outra parte, as letras amosan unha frescura
e retranca características no modo de tratar as realidades sociais e personais que estamos
a vivir hoxe en día.
A Banda Potemkin, na súa odisea, vai espallando festa, humor, e ganas de pasalo ben, cun
directo cheo de forza e calidade, fraguado tras anos de andadura musical polos escenarios de
toda Galicia, Euskadi e Catalunya. Un directo no que se mesturan elementos de todo tipo,
nun coctel único, froito da colaboración de todos e cada un dos artistas que forman a banda.
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UN ESCRITOR QUE ESCRIBE COA PEDRA
Valdi conta contos a través das súas obras. El quere transmitirnos historias. Interésalle máis
a mensaxe que a técnica ou o estilo estético, e a ela orienta todo o seu traballo, máis ca un
resultado final. Ás veces séntese coma un escritor frustrado, agora dedicado a facer contos
coas formas e os materiais cos que traballa. Busca que o que ve a obra, disfrute e se emocione
con ela; que acredite que a mensaxe existe.
“As pedras, as madeiras, confesa Valdi, contan cousas, e o autor, o labrador, convídaas a que
digan algo, que transmitan o que poden darme, o que podo falar con elas”.
Así, na peza, “Manuel María. Poeta Chairego”, hai coma un arado, unha canle, que se converte
en libro, en vida…
Neste diálogo fundante entre o autor e a súa producción, Valdi ten querencias especiais, así
aposta polo castiñeiro e o carballo. Porque, segundo el, dánnos demasiado: beleza, pero tamen
alimento para as persoas e os animais, abrigo, mobles, calor… E rexeita as madeiras importadas,
porque están adulteradas, son incapaces de transmitir a nosa vida, a paisaxe daquí, a Terra
que nos sostén… Cando fala deste xeito, un está a recordar os nosos mellores líricos, que
tamén buscaban as cousas de nós, para falar de un, coa mellor sinceridade e autenticidade.
As madeiras foráneas, non din todo, sempre agochan algo para a alma galega.
A Terra Chá, Xermolos, a Fundación Manuel María…, temos que agradecer a Valdi, tanta
creación que fai inzar entre nós. Conservamos obra súa en Pardiñas: Manuel María, o Gaiteiro
Severiano, etc., pero tamén nese Paseo dos Soños, a carón do Rañego, que estamos a abrir
en Vilalba. Na foto, a construcción da súa “Oda ao libro”, en homenaxe a Agustín Fernández
Paz.º
EXPOSICIÓNS e TALLERES
2001. Exposición de escultura na Casa das Artes de Pardiñas, dentro do “XXII Festival de
Pardiñas”.
2001-2004. Participación con exposición e taller de talla nas “Romarías do Lecer” da Asociación
Xacarandaina e celebradas anualmente no parque de Santa Margarita de A Coruña.
2001 en diante. Participación na Mostra de Artesanía do Festival de Pardiñas.
2002. Exposición de escultura no Concello de Sobrado dos Monxes.
2003. Exposición de escultura no local da Asociación de Mulleres Rurais de Teixeiro.
2004. Exposición de escultura na Casa da Cultura Pintor Llorens de Sada.
2005. Exposición de escultura no Colexio Armando Cotarelo Valledor, Boimorto.
Participación con taller de talla en varias edicións da “Mostra de Artesanía no Camiño” de
Arzúa.
2007. Exposición de escultura e coloquio cos alumnos do C.E.P. Tarrío, Culleredo.
2008. Exposición de escultura na Casa da Cultura Pintor Llorens, Sada.
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HEDNINGARNA

Procedentes da rexión central de Dalarma (ao noroeste de Estocolmo), con instrumentos
antiquísimos, construidos por eles mesmos, aplicados á electrónica, chegaron a ser
recoñecidos mundialmente por ese son único de distorsión-tecno.
Hedningarna é a agrupación sueca de maior éxito na actualidade no mundo, e un dos pilares
na corrente musical que se denominou F.U.P. (en sueco “Folk Under Paverkan “ , que significa
“baixo a influencia do folk “ ).
Tiveron dous premios GRAMMY..
Dende a súa fundación Hedningarna, extendeu os brazos e deu orixe a unha vaga totalmente
innovadora e orixinal, integrada por novos afeccionados e seguidores do folk.
Hedningarna (Os pagáns) é un grupo formado no 1987 por Björn Tollin, Hållbus TotteMatsson e Anders Stake. Realizan unha música de corte tradicional, pero con fusións e
influencias do techno, o rave e outras tendencias modernas. A filosofía do grupo é a de bucear
nas raíces da música nórdica, para producir un son que non siga as tendencias actuais do folk
máis tradicionalista. Por iso, Anders Stake dedicouse a construír e modificar instrumentos
tradicionais, para desenvolver un son propio e único que, co tempo, vai ubicalos nos lugares
máis destacados da nova música tradicional sueca.
O trío comprobou que, a pesares de ter formacións musicais heteroxéneas, compartían unha
onda común fundamental. Decidiron formar un grupo “os pagáns”, pues se consideraban moi
pouco fieis ás tendencias preponderantes na música tradicional. Eles querían remontarse moi
atrás para atopar as raíces da antiga cultura nórdica. Anders Stake dedicouse a construir e
inventar instrumentos novos para que así o grupo puidera producir eses sons que tan só podía
escoitar coa imaxinación.
No 1989, colleitou numerosos éxitos, debido ao seu son novedoso e revolucionario. Froito
desta popularidade edita o seu primeiro disco Hedningarna no selo Alice.
1991 é o ano no que comeza a solidificarse coma grupo. O selo Silence, dedicado principalmente
á música folk sueca, contrátaos para editar o seu segundo álbum no 1992, titulado Kaksi!
(Dous, en ). É cando entran en escea as cantantes finlandesas Sanna Kurki-Suonio e Tellu
Paulasto, quenes confiren ao grupo, un son vocal axeitado para a súa proposta sonora. Ambas,
educadas no canto tradicional da rexión rusa (antes finlandesa) de , desenvolven unha mestría
sobranceira, á hora de cantar, aportando ao grupo ese vencello co ancestral que sempre
buscaron. Moitas das cancións tradicionais proveñen de Karelia, e están relacionadas con
antigas lendas finlandesas cuias trazas se remontan á tradición do , o canto rúnico (do runo,
"canto"). “Dous”, o título en lingua finlandesa do seu segundo traballo. Kaksi! supuxo un fito
musical nese momento, dándose a coñecer a través dos medios, coma o chamado "fenómeno
Hedningarna". Este traballo, con temas de ritmo trepidante, faráos merecedores dun Grammy
sueco ao ano seguinte (1993), polo mellor disco folk do ano. Posteriormente, o quinteto vai
peregrinando por diversos festivais coma o de , colleitando un éxito arrollador.
O quinteto, foi un fito da música sueca. Todos os noticiarios fixéronse eco do extraño fenómeno
Hedningarna, que impulsaba aos asistentes nas actuacións de folk a abalanzarse cara o escenario
para bailar. As vendas do disco superaron os 35.000 exemplares.
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Setembro de 1994, significa a consagración na historia musical deste grupo, co seu novo
traballo Trä (Madeira, en ; xogo de palabras con tre, que en tamén quere dicir tres). Neste
traballo consolídase dalgún xeito, aquel sono sonoro ancestral a través de 11 temas, algúns
cantados en finlandés, outros en sueco, e un instrumental. A partires dese momento, comenzan
as xiras por , e edítase en un recopilatorio con temas dos dous discos do grupo coma quinteto.
Comenzan a editarse e distribuirse noutros países de , coma , , , e tamén en ().
1996 é un ano de cambios para o grupo. As dúas cantantes deciden seguir coa súa formación
musical en e con proxectos de maternidade que as van ter afastadas da actividade do grupo.
Outra vez terceto, comenzan a xestar o que será o seu novo traballo Hippjokk. Dunha primeira
motivación máis enraizada musicalmente, Hippjokk vai tomando forma e progresivamente
vai incorporando elementos musicais moi variados, que vai facer que o resultado final sexa
completamente distinto á primeira idea. Este traballo, eminentemente instrumental, incorpora
(coma xa se fixo no anterior) a Wimme Saari, un polifacético cantante, que integra á perfección,
os cantos tradicionais do pobo Sami, na Laponia finlandesa. Hippjokk tamén conta coa presenza
do baixista Ulf Ivarsson, que queda fascinado pola nova sonoridade do grupo, e tamén o
intérprete de Johann Liljemark. Ambos formarán parte no seguinte traballo do grupo. Knut
Reiersrud, célebre guitarrista noruego, tamén acude á chamada desta innovadora proposta
durante o festival folk de . No 1999, xa sexteto, Hedningarna publica o seu quinto traballo
Karelia Visa, onde, novamente encontramos voces, pero esta vez cunha variación. Tellu
Paulasto xa non forma parte do grupo, dando paso a Anita Lehtola, xunto á xa veterana Sana
Kurki-Suonio. Ulv Ivarsson é membro oficial neste traballo. De factura algo máis contida,
Karelia Visa é unha homenaxe a esa peculiar forma de cantar que existe en Karelia, da que
Hedningarna, nutreuse no pasado. É tamén unha reivindicación da herencia cultural finlandesa
sustituida pola presencia rusa naquela rexión dende hai xa bastantes anos.
No ano 2003 pubrican un CD recopilatorio con algunhas cancións novas, Hedningarna 19892003. Efectuan unha xira de promoción con dúas cantantes finesas: Tellu Paulasto, quen
regresou á formación, e Lisa Matveinen.
Membros
En Pardiñas imos disfrutar da enerxía desgarradora de cuatro músicos
incríbeis:
- Christian Svensson - percusions.
- Samuel Andersson - oktav-violin e moraharpa.
- Hållbus Totte-Mattson "Totte": , , , , ,
- Anders Stake Norrudde: violins, moraharpa ,
(arpa de arco), sueca e frautas.
Pero no grupo participaron e colaboran outros músicos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

EXPOSICIÓNS na CASA DAS ARTES
Este festival, ao ser Feira e Festa da Música e da Arte, tamén quere, neste espazo, facer algo
de memoria, por iso nesta edición queremos lembrar a creadores, que estiveron no cogollo
do festival todos estes anos. Nesta XXX edición queremos festexar a presenza continuada
nestes anos de varios creador@s: Pili Iglesias Ares, Xosé Marra, Xabier Quijada, Valdi, Ramón
Villar… Lembramos aquela primeira edición (1980), na que disfrutamos da obra de Leandro
e Magdalena Seixas, entre outros, aos que dedicamos un recordo e sinal de agradecemento,
publicando uns debuxos, dedicados a Vito López-Felpeto, que foi o encargado naquel ano de
preparar as exposicións.
1.
VALDI, labrador de madeira e pedra.
Pardiñas xa non é o mesmo, sen a presencia dun dos seus creadores máis fieis, o labrador de
madeira e pedra, Xosé Val Díaz (Valdi). Pois, escolleu o Festival de Pardiñas para montar
unha das primeiras exposicións, que foi no XXII Festival de Pardiñas, e nesta XXX edición
queremos celebrar a súa querencia por todo o que aquí se desenvolve.
Naceu o 18 de abril do 1947, en Montecubeiro-Castroverde. Afincado en Sada desde o ano
2002. Iníciase na escultura de forma autodidacta influenciado pola obra de Suso de Marcos,
escultor nado en Boimorto e afincado en Málaga.
Valdi é un mestre, un creador total, na concepción da arte coma expresión da beleza. Non
sabemos que é máis importante, si a investigación que fai da capacidade comunicativa de
cada material que atopa e traballa, ou a técnica empregada. E tal a intimidade que desenvolve
con cada peza, que sabe ler nos seus adentros. Hai unha simbiose total entre o autor e a súa
obra.
Esta busca de formas de expresión máis sutiles, levouno a xogos co movemento e as formas
moi plásticos, que falan dunha concepción da arte moi orixinal. Está a transmitir como a peza
que traballa, endexamais se desprende do núcleo principal. Segue mantendo a súa liberdade,
dentro da identidade do material da que nace. Así, nestas pezas, da foto, o pene do “Xermolo
da vida” ou a serpe, de “Serpe en Do”, penetran dentro do oco, pero están libres, no medio
do núcleo que os xerou. Son obras para xirar, así inxectándolles electricidade, xirarían
constantemente.
Nesta teima por descubrir novas formas e expresións, Valdi tamén experimenta incorporando
ás súas obras: ferro, latón, maquinaria ou cousas recicladas, mesturadas coa madeira e a pedra.
Matina que a madeira é máis quente, produce máis calor, mentres a pedra asemella máis fria…
Para Valdi, a combinación de materiais, mellora e potencia a transmisión de mensaxes.

Sanna Kurki-Suonio (ata 2000): voz
Tellu Paulasto / Turka (ata 1995): voz
Anita Lehtola (dende 1998): voz
Ulf "Rockis" Ivarsson (dende 1996): baixo, mostras
Björn Tollin: , , , , baixo.
Johann Liljemark (colaboracións):
Wimme Saari (colaboracións): voz (),
Magnus Stinnerbom (desde 1999): viola de amore,
Christian Svensson (desde 2000):

Discografía

·
·
·
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1991– Hedningarna (Alice)
1991 - Kaksi! (Silence)
1994 - Trä (Silence)
1994- Sasha mixes
1996 - Hippjokk (Silence)
1999 - Karelia Visa (Silence)
2003 - 1989-2003 (North Side)
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OBRADOIROS DESTE FESTIVAL
•

SÁBADO - AS 5:00 DA TARDE TALLER

GRAFITI

DE INICIACIÓN AO

IMPARTIDO POR GAR ONE
Algúns considerana a cultura máis xove. Xermolos quere ter esta presenza na Feira e Festa
da Música e da Arte, coma unha canle máis para o desenvolvemento das iniciativas creadoras
da mocidade. Os chamados “writers”, mobilizarannos co seu mundo de cores e formas, a
través do spray, que competirá co cincel, a pluma, o tear, o pincel…
Obradoiro dirixido por David Garrido, coñecido como gar_one, que comenza a debuxar
comics con 8 anos. Iniciárase no mundo do hip-hop, no ano 92, bailando na rúa. No ano 96,
principiou a coller os primeiros botes, pintando esporadicamente ata o ano 98, data na que
fundou a CA CREW. A raiz disto, o hobbie, convirteuse en vicio, e o vicio en oficio.
No ano 2000, este escritor comenza os seus primeiros pasos no graffitti profesional, ofrecendo
cursos para concellos e realizando murais para innumerabeis locais comerciais. No 2004 acada
a titulacion de tecnico superior de grafica publicitaria, e comenza a ofrecer o graffitti coma
servizo, na súa propia empresa de publicidade, sen deixar endexamais de pintar na rúa,
ofrecendo esta arte gratuitamente á xente que pasea polas rúas de Betanzos, a súa cidade natal.
tras mais de 10 anos pìntando e estando no seu maximo nivel tecnico e recreativo. Defende
que aínda lle queda todo por aprender....
"en este taller explicare a grosso modo los origenes del graffitti, su historia y los elementos
que lo distinguen de otras disciplinas artisticas, al mismo tiempo tambien intentare que los
participantes conozcan los materiales mas empleados, botes, boquillas, etc... los distintos tipos
de soportes y sus cualidades, tb. algun pequeño truco para comenzar con buen pie es este
mundillo
DOMINGO - AS 5:00 DA TARDE TALLER DE INICIACION Á
PERCUSIÓN BRASILEÑA, IMPARTIDO POR BLOQUINHO DA SALGUEIRA
PARA NINGÚN DOS TALLERES SE
NECESITAN COÑECEMENTOS PREVIOS,
E O MATERIAL FACILÍTASE NO TALLER.
¡¡¡ SE CHE INTERESA ENVÍA UN MAIL

A música sueca xa non é o mesmo dende Hedningarna. Sen sentimentalismo, os seus integrantes
despen as súas raíces de tal xeito que o seu labor non desemboca necesariamente na antiga
música nórdica, senon que ten fibras e raíces que a conectan coas guitarras de rock estridentes,
os bucles repetitivos da música tecno, os sons celtas de Irlanda, toques orientais...
É a orixe do actual mundillo do tecno, a neopsicodelia e o rave. Hedningarna busca a onda
más básica, un sonido primitivo, unha especie de matriz rítmica na que a polska e o tecno
levan un mesmo destino. Os integrantes de Hedningarna neganse a quedar quietos no seu
sitio. Avanzan cara as primeiras filas do público, guiando o seu baile máis alá dos graneiros
rurais e das festas "rave", en dirección a algo que aínda non se escoitou. A palabra "hedning"
(pagan) xa implica unha certa infidelidade. ¿Ou qué vos creíades?
O grupo sueco-finés pubrica "Hedningarna 1989-2003", recopilatorio que recolle en 18 temas
unha mostra variada dos seus cinco discos, máis dous temas novos. Afondando na tradición
con aportacións modernas e sons galácticos. A súa música é un compendio de líricas melodías,
ritmos pesados, “misteriosas voces finlandesas”, e canto yoik (propio do pobo lapón), xunto
cunha execución impecable das cordas: zanfonas, violíns clásicos e de Hardanger, viola,
nyckelharpas, laúdes, mandora e tiorba.
Fan un ritmo da música tradicional sueca, e pola outra banda reciben influencias da India,
etc. Anders acada un novo instrumento e un novo son, a partires dos instrumentos tradicionais.
Por exemplo, si temos unha flauta, o que Anders fai, é alongala. Traballa cun violín de teclas
ao que reforzou as cordas…Veñen inspirados polos instrumentos tradicionais, pero ó combinalos
con outras técnicas novas os sons máis actuais convertense en novos instrumentos

CO TEU NOME, APELIDOS E TELÉFONO
A SEGUINTE DIRECCIÓN :
talleres.30@hotmail.com
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LA BELLE IMAGE
A MELLOR Fanfarria DO MUNDO de Ritmos Latinos
FANFARRE LA BELLE IMAGE (Orleáns – Francia)
Doce músicos procedentes de diferentes orquestras armónicas do oeste de Orléans (Francia),
xúntanse redor de repertorios ricos e descoñecidos, orixinarios de Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia e México, para formar unha verdadeira banda, máquina de trance e de baile : “La
Belle Image” e identificase por unhaa orquestación sutil.
Acidez aguda dos clarinetes e poder das trompetas
Percusións diañadas aliadas á tuba, o baixo da banda.
Apoio e calor dos trombóns entre melodías e células rítmicas.
O repertorio mestizado (procedente de fontes indias, españolas e africanas), froito de festas
e ceremonias anuais, trae unha enerxía instantánea e un entusiasmo moi comunicativo.
« Os efectos son inmediatos, os sorisos nacen, os corpos vibran, as pernas liberanse, as
fronteiras rachan, a euforia é xeral».
Formada por instrumentos de vento e percusións, a banda La Belle Image, desenvolve dende
fai 10 anos, un traballo afondando nas músicas populares e tradicionais de América Latina.
Músicas que se tocan dende Río Grande ata Tierra de Fuego, e compostas con músicas
tradicionais daquí , como por exemplo os bailes de diaños.
Todas estas músicas son froito de amaños e composicións do grupo .Ao incorporar a danza
ao espectáculo, ofrecen un novo elemento expresivo na música.
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O primeiro oficio do mundo
En memoria de Vito López Felpeto, que aínda tiña moito que carpentar
Falamos de Idade da Pedra, e dividímola en Paleolítico e Neolítico, pero en realidade foi a
Idade da Madeira, que empezou antes e aínda dura. A primeira ferramenta que houbo foi o
pau, a estaca que servía pra desenterrar raíces comestibles ou pra matar un animal. A primeira
casa que houbo foi a cova natural, pero a primeira casa artificial foi tamén de madeira: a pedra
veu moito despois. E o primeiro oficio foi, xaora, o da carpenta. O que fixo o primeiro utensilio
de pedra fíxoo probablemente porque lle conviña algo cortante pra traballar a madeira.
Mais a madeira deixa pouco rastro. Milleiros e milleiros de cacharros e fragmentos
cerámicos ateigan os museos prehistóricos. O que non vemos nunca son cestos neolíticos, nin
lanzas de freixo coas puntas endurecidas ó lume, nin arcos de teixo, nin frisgas de salgueiro,
nin nasas de vimbio, nin caixas pra levar a esca ou os remedios, nin mazas de calquera madeira
gornecidas de lascas pra cascar a cabeza do inimigo. Quedan as lascas soltas, pero non os
seus mangos. Coma se neses trillos casteláns que venden os anticuarios podrecera a madeira
e quedasen só os dentes nun montonciño incomprensible.
Pero nós ben sabemos. Sabemos que os oficios da madeira son os máis antigos, e tamén
quizabes os máis nobres e os máis imprescindibles. Traballamos con materia orgánica, cousa
perecedoira coma nós: metido na terra, un anaco de abedueira pode durar catro ou cinco anos,
un toro de cerna de carballo ó mellor cincuenta, ou que sexan cen, ou mil en casos extraordinarios.
Os bifaces de pedra de hai cen mil anos parecen feitos do inverno pasado. Pero a madeira ten
algo especial: podrece na terra coma nós.
Pero quizais non haxa cousa máis fermosa: é viva e ole ben. Un carpenteiro cunha trencha
e un macico abrindo unha caixa pra ensamblar. Un cesteiro preparando as talas, fendendo as
varas escocidas que fumean nas mans. Un zoqueiro coa allegre baleirando unha zoca. Tócaslle
á madeira e sentes que latexa, que che agarima os dedos. Algunhas destas cousas xa non se
usan nestas partes do mundo, tan soberbias de plástico. Ou son tan só ocupación recreativa,
por tocarlle á madeira. Pero aínda queda o carpenteiro. O que fai os bos mobles que se adaptan
ó sitio. O que canga unha casa pra lousar como é debido. O que fai as boas portas e as boas
fiestras, o que pon o sollado, o que quere un escano que chame algo a atención, e entón,
pacientemente, vai labrando rosáceas no nobre castiñeiro, en sitios escollidos.
Darío Xohán Cabana¡
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O pai cantaruxaba feliz seguindo a veta
dos nós, a freba limpa traballadiña a pelo
lucindo a mellor cara da madeira.
E acariñaba a táboa pasándolle a man lenta
contra as repeladuras.
Despois paraba un pouco de dar cepillo, e erguíase,
e ollaba o neno en calma
cun sorriso.

Xesús Rábade Paredes

Carpinteiros
A transcendencia que os oficios tradicionais teñen na transformación da madeira desde tempos
inmemoriais, sempre foi de moita importancia e transcendencia para o desenrolo dos pobos,
que souberon aproveitar e pór en valor a riqueza forestal das nosas fragas, valéndose destes
oficios artesans e tradicionais, como son os de: Fragueiro, encargado de deitar e torar a madeira
no monte. Os serranchins, que con serras de aire e portuguesas nos comezos aserraban: taboas
e vigas. Os carpinteiros de armar que montan as armaduras dos tellados, teitos e pisos das
casas. Os carpinteiros de carros e arados; que realizaban este traballo a base de tornos de
madeira, xa que os únicos cravos que se usaban, eran os das proteccións de ferro das rellas
e rodas. Os carpinteiros especialistas en muíños, que facían, todos os traballos precisos en
madeira para que o muíño moera. O carpinteiro de taller que fai tallos, cadeiras, portas,
xanelas, e toda clase de útiles domésticos e de labranza. O ebanista, especialista en moblería
e adornos de talla. Os entalladores ou talladores, que fan retablos, baldaquinos, coros e
imaxinería. Otorneiro que fai cuncas, blaustres, gaitas, frautas, máis todo tipo de adornos
cilíndricos. Carpinteiros de ribeira, constructores de todo tipo de embarcacións mariñeiras,
feitas en madeira. O baldeiro, que fai tinas, sellas, ou sexa: todo tipo de recipientes para
líquidos. O toneleiro, que fai toneles, pipos, tinallas e cubas. O zoqueiro, que fai as zocas,
madreñas, chinelas e paus, pos zocos. Os peneireiros que fan peneiras, cribos, panderetas e
pandeiros. Os cesteiros, que fan cestos e cestas, con vergas de carballo e baras de vimbio,
etc...
Todos estes artesans que utilizando a madeira como materia prima, desenrolaron, o seu
arte e bon facer, conseguindo realizar, verdadeiras obras de arte, das que temos infinidade de
mostras, espalladas o longo das nosas aldeas e pobos; nas suas igrexas, mosteiros, pazos,
lugares, casas, alpendres, pobos mariñeiros, peiraos, adegas, e currunchos do noso pais; froito
desa irmandade, entre o home e a madeira, surxen estas obras de arte, que elevan a estes
artesans, a categoría de artistas.
Cos meus desexos de que estes oficios, non desaparezan nunca, todos os meus empurros.
Xosé Val Díaz
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A agrupación La Belle Image inspirase nas bandas curtidas por espertar as rúas ao son
dunha Morenada boliviana, dunha jarana mexicana ou dun Tan’olunga de Polinesia.
Esta banda calexeira nacida en torno a Robert Santiago está integrada por un bo grupo
de doce músicos, tan tolos e extravagantes coma o seu líder que, por rima de todo,
miman, coidan e fan sonar con brillantez os seus instrumentos.No seu repertorio teñen
cabida ritmos de toda Sudamérica, dende Chile ata México, incluidos os de Brasil,
Colombia ou Bolivia.
Foi no 1996 que un puñado de apaixoados das musicas tradicionais de América Latina
dccidiu crear La Belle Image. Ao longo destes anos 25 músicos profesionais de moito
talento e formación, formaron a premeira (e que nos saibamos a única) fanfarria de
ritmos latinos europea. O primeiro espectáculo foi «Un monde en fanfare». Gracias
à diversidade de percorridos persoais destes músicos (jazz, clasica, variedades…), a
marca de fabrica de « La Bell’Im », sentese polo espírito latino à europea diañada.
A paixón de transmitir a Cultura Andina ao publico. La Belle Image actuaron en toda
Francia. Pero en Europa, Québec, ata o Entroido de Oruruo en Bolivia. En cada unha
das representacións, os músicos póñense a bailar, movidos polos rítmos das cumbias,
porros, morenadas ou outras diañadas. E así nace a idea de crear un espectáculo
coreográfico…, no que colaboran, Olivier GERMSER (coreógrafo da compañía Tango
Sumo) e Aude GESTIN (costumista desta mesma compañía), así no espectáculo
«Diabladas Corps Soufflants», no que demostraron a mestría dos seus instrumentos
nas rúas no 2004, cando despois dun ano de traballo de creación, paralelamente, La
Belle Image, editan o primeiro album, «Los Frenos No Funcionan». Interpretaron a
Banda Orixinal do filme l’Incruste…
Despois, a Bell’Im non cesa de dar espectáculo, contaxiando o sorriso e a enerxía a
todos os incondicionais. Despois dun éxito rebordante nas xiras por Francia, Navarra…,
os saltimbanquis de Orleans sacan un DVD do espectáculo «Diabladas Corps Soufflants»
no 2006. Máis de 8 000 albums vendidos, e 3 000 DVD, fáinos cruzar o Atlantico.
Asi, La Belle Image foi o convidado de honor do Festival de bandas profesionais do
Oruro (Bolivia), en 2007. Despois desta viaxe ateigada de experiencias, La Bell’Im
rexistra o seu segundo album: «Locoto», no que podemos atopar fandangos, porros,
e todas as outras musicas do Rio Grande à Tierra del Fuego. O seu novo espectáculo,
«Son dos diaños », no 2008, vai seguir descubrindonos: La Belle Image !
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E VELAÍ QUE EL FOISE DE VIAXE… COMA SEMPRE
( e falo de Gustavo Santiago Valencia,Pte de Honra de Pedrón
de Ouro, moi amigo de Pardiñas)

Pois así é, xustamente vai facer un ano, que Gustavo colleu e foise de viaxe. Por
equipaxe, vímolo Avelino Pousa e mais eu, no máis íntimo do seu corazón enorme acugulado
sempre de bondade, o seu fillo colocoulle a tea sagra da nosa bandeira galega. De seguido
acompañámolo á terra matria e orixinal del, a de Ourense até o cemiterio de San Francisco.E
alí mentres seguía a viaxe soaron os tons da gaita nosa a ritmo de melódica sinfonía.
E así segue de camiño, con pouca pausa, como fixo sempre, pois Gustavo non perdeu
motivación algunha para estar presente desde a lealdade máis intensa en calquera espazo onde
se mantivese viva a relación humana e afectiva.
Gustavo sempre foi – e é – un amigo dos amigos,Un militante na humana condición
da amizade auténtica. El tamén sempre estivo ao aviso de calquera concorrencia onde se
abrazasen os sentimentos de ben. Boa proba diso, e sabémolo de primera man, foi a súa
asistencia ininterrumpida, ano a ano, a este marabilloso Festival de PARDIÑAS, do cal el
tamén celebrará a boa mesa e mantel, a bo apetito e en comuñón a brinde de firmeza esencial,
os TRINTA ANOS DE PARDIÑAS . Celebraraos a todo meter e a intenso facer de pobo e
patria na obra esperanzadora que tanto constrúe e aporta a tarefa mesmo vocacional dos de
XERMOLOS.
Gustavo xa van anos aló tróuxonos a Pardiñas e púxonos en contacto con Alfonso e
cos de Xermolos. Cada ano sabiamos que en agosto tiñamos que asistir a esta campa solidaria
e chea de vivencias para disfrutar irmandiños e así testemuñar aprezo e valoración de estima
á obra grande ( direina nacional galega) deste colectivo exemplar, que é XERMOLOS, quen
ao meu ver e consideración – e así o xulgo - mantivo constantemenete , e manten, a idea
esencial de Alexandre Bóveda, a de que as galegas e os Galegos conxuguen en tempos de ben
os verbos activos de agardar e andar e así vaiamos en “ agardar…, pero andando”.

Para nós os seus amigos Gustavo significa:
O sabor sempre doce…
da palabra amigo.
sentindo “ nós”
A pegada do andar limpo…
sen carautas …
e sen olvidos,
O cantar tan morno
da mirada nobre,
do abrazo acaído.
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cultura os fillos e fillas dos ricos das vilas e da cidade. Mesmo axudastes a adiantar a
creación dos institutos nas vilas e pór a primeira pedra para o «campus universitario», que,
nas vosas e seguintes décadas, chegou aos once mil alumnos/as.
Fostes, Víctor, os pioneiros en abrir aqueles imparables camiños da «formación para
todos» Algún día haberá que elaborar un estudo para facer luz, claridade e xustiza sobre aquel
feito. Agora está a faltar aquela forza, capacidade de loita, entusiasmo, traballo e entrega que
rebulía no ámbito xuvenil da cidade de Lugo. Hoxe en día, a xuventude está chea e sobrada
de cousas (cartos, coches, móbiles, botellóns...) e baleira de iniciativas, entrega, gratuidade.
Morreu o rico voluntariado, tan abondoso daquela. Matárono os cartos camuflados nas
gratificacións, subvencións, primas. A xuventude actual está diminuída, en declive. Non sabe
(ou xa non pode) compartir o que ten. O abafante consumo e a insultante globalización do
mercado libre non acaba de encher as ansias e devezos de felicidade do ser humano. Amigo
Víctor, ti que xa estas xunto ao Autor da Vida, bótanos unha man! Fainos falla un espírito
distinto para se decatar da situación actual e un corazón doído pola humanidade ferida con
gañas de mudar as cousas para mellorar á situación do rural que se está a baleirar de todo.
Grazas, Víctor, por me refrescar a memoria e facerme revivir aqueles fermosos e felices
anos no que todo o soñado, desexado e querido... se tornaba real. Seguimos contando contigo!
Grazas, Afonso, por me regalar outra agradable oportunidade de poder compartir algo da
miña sinxela vida coa riqueza e fartura da túa/vosa. Creo que Víctor segue presente e activo!
Xesús Mato

Carta ao pai
Lembrando o carpinteiro
Daquela era o pai novo. Cepillaba
con moito empeño e esmero na súa táboa.
Caían as virutas no chan,
coma folerpas
aladas,
sen sentirse,
amoreando fronzas levísimas de tempo.
O neno mira aleuto
mira aínda—
as amorosas labras do labor da carpenta
e quere carpentar,
manexar a garlopa co tempero acaído,
e o repasar lixeiro co cepillo,
e apreixar a manceira con tino, o pulso firme,
e ver caer as labras,
brancas,
coma pombiñas.
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Pero Gustavo non soamente foi un fixo de Pardiñas. Tamén o foi de todo o tocante
ás demáis propostas de Xermolos. Eu poido declarar que foi el quen nos daba chamo e poñíanos
en camiño para vir a Guitiriz, ao Rañego, a Vaamonde, a Capela do San Alberte, a Cospeito,
a Outeiro de Rei, a Vilalba e a Pastoriza, a Irimia de Meira e a tantos e tantos lugares onde
Xermolos convocaba a concorrencia e asemade a Fundación Manuel María da Terra Cha.
Gustavo era así, un teimoso coas súas devocións, cos seus máis achegados, leal a tope
e sen dobreces. De liso e chan direi que el foi – e desde a memoria segue a ser - un amigo
devoto do humano e en especial repítoo destas xentes e destas terras luguesas ( como así,
luguesas, gusta de dicilas Paco Martín).
Tan pronto chegabamos a Pardiñas, logo de aparcar,a paso de Gustavo, e digo así
porque o del era un paso que facía un andar atento e amoroso, iamos á escola de arriba por
ver a exposición de pintura e escultura, logo á feira e á exposición artesanal. Alí e xa de
primeiras á entrada , no posto de Xermolos, el, Avelino, Concha e mais eu , mercabamos as
camisetas, as revistas e publicacións desta casa de Xermolos de tan significada boanza de
acollida. Despois iamos pola campa a mirar os postos e picabamos contentos con algo de
mercar para a casa como cestiños, navallas, coitelos de calibre, calcetíns de la, culleres de
pao e últimamente miramos a cada ano ao Valdi da mariña no seu facer marabilloso, metido
en fariña republicana. El traballa con mans obreiras e de arte, militantes na atinada liberdade.
Logo embocabamos na mostra de instrumentos tradicionais e parabamos a parrafaeo onda o
sobriño de Manuel María. Todo a ritmo demorado con ,oita atención e agarimo.
Xa despois metíamonos pola campa “ do festival” até o posto dos de Xermolos e alí
gozabamos do xantar na compañía de tantas amigas e de tantos amigos.Tamén algunha vez
, sobre todo estes últimos anos, fomos con Mero a xunto duns amigos seus de Lugo a tomarlle
o café entre as moitas familias que asentaron en Pardiñas á sombra para xantar con abondosas
carabelas a dispor dos apetiutos do mediodía e da merenda.
Pola tarde xa entrada estabamos no palco para escoitar o Pregón, que por certo este
ano lle corresponde ao compañeiro Manolo Caamaño e dar os Premios literarios e de debuxo.
Xa co solpor ben chegado colliamos camiño de Compostela e da Estrada, pero antes iamos
a Guitiriz e mercabamos unhas bicas ( a Gustavo en especial gustábanlle moito). Antes do
chego definitivo aínda parabamos e bebiamos algo en Teixeiro. Despois xa de camiño iamos
construíndo memoria. A memoria dun día bonito en Pardiñas para non olvidar e si colocar
nas follas preferentes da nosa andaina por Galicia.
Pois ben , este ano, Gustavo vai de viaxe e non estará presente fisicamente en Pardiñas,
pero nós si ( e con el na súa memoria por sempre) ao sentir de afecto amical de tantas e tantos
devotos desta celebración de agosto nesta bisbarra da Chaira e en especial na compañía do
Pregoeiro deste ano, MANOLO CAAMAÑO, de que direi e repito que é home de bo trato,
amical, fundador de tantas cousas imprescindibles en Galicia, O FACHO, O PEDRÓN DE
OURO, A FUNDACIÓN CASTELAO, militante na nosa identidade, irmandiño total e galego
egrexio.
En todo o andar do día intenso, un dos do Festival, o domingo, aquí en Pardiñas estará
connosco Gustavo Santiago Valencia. Farao na memoria permanente do amigo noso tan
sinalado, el amoroso de Galicia e moi boa persoa, que iso é o máis importante…si… unha
boa persoa…
Ben sabemos que Gustavo polo seu espíritu viaxeiro, el tan andante de sempre, desde
onde estea miraranos e así nesa atención que nos dispense e que lle agradecemos, teremos a
boa conducta, sen dúbida, de botar un brinde por el, pola súa memoria, tamén un aturuxo
sentido a voz de intenso latexo, para que non se marche nunca de nós…para que nunca
triunfen olvidos…Que así ten que ser en Pardiñas… e serao.
David Otero
(por terras de Terreboredo de Souto da Estrada a poucos días do cabodano de Gustavo)
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A GUSTAVO SANTIAGO VALENCIA
Foi Presidente impar do “Pedrón de Ouro”
e agora éo “de Honra”, de por vida,
coma homenaxe máis ca merecida
á súa entrega a Galicia, o seu tesouro.
Sexan estes meus versos un estouro
que cante a súa nobreza esclarecida,
a súa loita tenaz e compartida
contra toda inxustiza, dano mouro.
Venlle de lonxe un fondo señorío,
xunguido a unha nativa sinxeleza,
que lle axuntan nobreza e poderío.
É fiel sempre a amistade por nobreza,
e non confunde nunca o que é adobío
coa verdadeira esencia da grandeza.
Os Tilos, 30 de Xuño de 2002
Xoán Fernández Abella
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con amigos e compañeiros. Máis tarde, coa chegada de Afonso a Guitiriz (coas amplas
actividades de Xermolos) sei que andou tamén mergullado, a fondo. Estou desexando coñecelo
máis ao través das outras colaboracións. Para lembrar, gozar e agradecer a súa vida. E as súas
obras e, sobre todo, o seu exemplo de home, rexo e forte. Por iso, suxiro que tamén compartamos,
neste traballo, unha sinxela reflexión que todos coñecemos pola fe, pero que nos custa activar,
actualizar. Algo que a fe cristiá nos confirma, baseada na seguridade da Palabra e da Promesa
de Xesús: Que Víctor vive, ditoso e feliz, noutra nova, distinta e mellorada dimensión! Que
Víctor vive xa no País da Plenitude do Deus de vivos onde non reinan as limitacións! Que
Víctor segue tamén activo, activado e presente nas nosas vidas, por enriba e máis aló dos
gratos recordos e das fermosas lembranzas daqueles tempos xa idos e sen volta!
Velaí a conversa/coloquio final con Víctor que comparto con todos e todas! Algo doado
de facer para os que cremos na relación/comuñón que se dá entre nós máis aló da morte e da
separación física. Algo que facemos, a cotío, mesmo sen nos dar conta. Real e lóxica entre
persoas que se aman. Para os que deixan abertas as portas da mente e do corazón aos demais,
non hai fronteiras. Todos o temos feito, aínda que non o poñamos por escrito. Aos que teñen
esa fe, dáselles esa facultade. Aínda máis: poden vivir a experiencia. Pregunten ás súas nais
e avoas. Ou á xente do rural. Invítoos a intentalo, mentres lle botan unha ollada. Tamén é
lugar axeitado para vivir esta experiencia nunha igrexa en soidade, no silencio da montaña,
na ribeira dun río! Lonxe do barullo, do consumo. Sen pantallas e intermediarios.
Vaia esta conversa para Víctor e para a xuventude, leda, traballadora, optimista e esperanzada
do rural galego da década dos 70! Abonda con lembrar anacos das vosas vidas que soubestes
vivir e compartir naquela vitalista etapa das utopías e dos imposibles que, xermolados no
maio francés do 68, propiciaron suaves ventos de humanidade e de liberdade para levar adiante
todas as transicións pendentes, tanto no eido político e cultural/social coma no relixioso.
Vivístelas xuntos, felices, ilusionados! Con moita alegría e esperanza!
Foi a etapa histórica máis importante e decisiva para crear mentalidades optimistas de
cambio e de futuro, diante a Europa, chea de cartos pero baleira de ideais. Tamén para a
xuventude do rural, a máis traballadora e entusiasta dos tempos modernos. A anos luz da
actual!
Alédame moito lembrar contigo, Víctor, e proclamar, expresa e publicamente, por primeira
vez e por escrito, este acontecemento histórico, vivido na nosa Terra. Quizais foi a etapa máis
importante da historia da xuventude rural galega. Ti fuches un dos autores e co/protagonistas.
Aconteceu o milagre, que podemos chamar «a invasión pacífica e cultural», da amurallada
e ben pechada cidade de Lugo, feita por un grupo anónimo da xuventude humilde, sinxela,
limpa e aberta do rural galego. Centos de rapaces e rapazas, coma ti, que cheos de ilusión e
de esperanza, con arreos para saír da vida sen futuro e con azos e gañas de saír adiante para
mellorar a vida condenada a unha emigración forzosa ou mesmo de escravos, por falla de
formación. Nese intre, chegastes por milleiros dende todas as aldeas e vilas espalladas pola
grande, extensa e empobrecida provincia de Lugo. Quizais forzados pola necesidade, xa que
non había institutos nin colexios de Ensino Medio, nas vilas, as cabeceiras das comarcas.
Fixestes unha cativa pero necesaria e imprescindible «gran revolución cultural», sobre todo
no referente á loita pola «igualdade de oportunidades» mudando unha triste situación de
séculos, na que só tiñan acceso á
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Dn. Gustavo Santiago Valencia
Historia do Pedrón de Ouro e dunha amizade

Nos anos setenta, cando voltei á Galicia, concretamente a Pontecesures, despois de seis
anos en Zaragoza, comecei a relacionarme cos homes da Casa do Patronato Rosalía de Castro
e do Pedrón de Ouro: Don Octavio Sanmartín, Camilo Agrasar, Manolo Beiró, entre outros,
e convertirme en asiduo visitante dos actos realizados por ambas organizacións en terras
padronesas.
Visitando a Casa da Matanza, atopei un día a un home ben portado, con perilla e ar de
cabaleiro, e que, nembargantes, non lle importaba luxar as mans, pois trataba de arranxar o
motor do pozo; entramos en conversa, e decateime que acababa de coñecer a un inxeñeiro
que xa pertenecía ó Patronato Rosalía, e que atoparía sempre alí nos actos rosaliáns; era o
inxeñeiro de FENOSA da zona de Santiago, Dn. Gustavo Santiago Valencia.
Así, empezou unha relación que podemos comparar coas pilas Duracell, que seica duran,
duran e duran.....
Recordo estar presente no ano 1971- conservo varias fotos-, na entrega do Pedrón á Don
Fermín Penzol Lavandeira, na que fixo de mantenedor o meu vello amigo, compañeiro das
Mocedades Galeguistas nos anos da República, Francisco Fernández del Riego. A partir
daquela, tanto nos actos rosaliáns como nos do Pedrón, atopámonos sempre Gustavo e mais
eu e, de maneira especial, cando arredor do 1975, fun convidado a formar parte do Pedrón
no que xa figuraba Gustavo, polo menos un ano antes. Teño unha referencia dunha xuntanza
na finca padronesa O Carballal, de Dn. Octavio Sanmartín, o 7 de agosto de 1975, na que
estivemos os dous, e na que o entón Vicepresidente, Modesto Rodríguez Figueiredo, propuxera
a creación do premio de narracións breves, outro de etnografía, e unhas exposicións de pintura
e escultura que non chegaron a facerse nunca por falla numismática.
No 1976, o Pedrón tiña convocados dous certames, un de Etnografía e outro de narracións
breves. Xa se fallara o de Etnografía, que o día 11 de nadal debería entregarse no Colexio
Público de Baio, por ser obra premiada un estudio da Parroquia de Bamiro daquela comarca,
igual co autor, Xosé María Lema Suarez.
Iniciouse o acto nun salón do Colexio; entregóuselle o premio a Lema; fixeron uso da
palabra o Director do Colexio, eu mesmo, e pechou o acto Modesto Rodríguez Figueiredo,
que destacou a importancia do pobo humilde, labrego e mariñeiro, que foi quen conservou
o noso idioma contra vento e marea. Fixo un vibrante e patriótico discurso, evocando os
mártires aparecidos nas cunetas, cando a sublevación do 36; e rematou con estes versos de
Cabanillas:
“Roseira que o trebón deixou espida
e a sagra terra nosa
temos que vela ergueit
cada pinga de sangue nunha rosa”.
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Caendo de seguido sobre a mesa, cun ataque cerebral, que o levou para sempre diante
dos nosos ollos abraiados coa traxedia. Lembro que cando veu unha ambulancia a recoller o
corpo do amigo morto, intentamos cantarlle o noso himno entre saloucos e bágoas; unha
lembranza que seguirá feríndonos de por vida ós que alí estabamos; foi daquela, cando o
Pedrón decidiu darlle o nome de Modesto R. Figueiredo ó concurso de narracións breves, que
seguimos convocando cada ano.
O Padre Isorna dixo na súa oración fúnebre: “Que as cores limpas da nosa bandeira
- branca e azul –sexan hoxe o máis tenro pano para enxugar as bágoas doridas dos nosos ollos,
e levadas así polos anxos, envoltas na nosa bandeira, desde este altar da terra, ás alturas do
mesmo ceo, sexan tamén garimosas oracións ofertadas á Deus nesta Eucaristía, polo acougo
ditoso da alma deste irmán na fé cristía e deste amigo no amor a Galicia, o bo e xeneroso
Modesto Rodríguez Figueiredo”.
E diante da súa campa, leu Alfredo Conde:
“Foi o amor, Modesto, foi a terra
pronunciada.
O peito non contaba tanto amor,
“Iso foi todo.”
.....................
Dicías: Galicia,
sabendo o que dicías.
¡Que Deus che teña nela
sempre !”.
Pero pasemos á historia. Eu pedinlle á Gustavo uns datos personais que eu non tiña, e velos
aquí; teño que destacar o feito de que Gustavo estivo en Babia 4 anos, e realmente sen “estar
en Babia”, que según o Espasa e outros diccionarios, significa estar distraido e alleo ó que
se trata”. Gustavo, xa inxeñeiro do ICAI, traballou durante catro anos na montaxe da Central
dos Barrios de Luna, en Babia (León); debe ser a excepción do “estar en Babia” sen distraerse,
pois non se concibe montar unha central eléctrica estando distraído... ¿Ou si?.
Sigo co corrícolo, como a súa elección para
Presidente do Pedrón; lembro – pero non a data
–, que tivéramos unha xuntanza na casa Pedreiro
de Pontecesures, para elixir presidente, e que
daquela empatáramos a votos Gustavo e mais eu;
pero eu, que presumo de ser realista e ter sentidiño,
dixéralles ós compañeiros que Gustavo podería
facelo moito mellor ca min e, de feito, pouco
despois foi elexido él, sendo realmente o home que
dirixiu a etapa máis importante e destacada da
historia do Pedrón; por algo hoxe, lle ofrecemos
este homenaxe sinxelo pero entrañable da nosa
institución que deixa un importante ronsel na
historia da cultura galega.
Xa antes de ser membro do Pedrón, Gustavo
divulgou as nosas cousas, coma esa folla da revista
“Kilovatio” de FENOSA, correspondente ó mes
de San Xoán de 1973.
Despois tivemos circunstancias familiares,
algunhas verdadeiramente dramáticas, como o
falecemento das nosas donas, ou da irmá de Gustavo
nun accidente, cando viña a xantar con él.
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3.- VITO LOPEZ FELPETO, Guieiro nº 12
Este ano, tamén agasallamos con este libro, dedicado a un dos fundadores de Xermolos e do
Festival de Pardiñas, porque é a historia viva deste manancial de sorpresas que é o Festival.
El coma unha estrela, segue guiándonos e arrequentando esta festa, que nunca perdeu, nin
tampouco agora. Un Vito, que dende moi novo, fai grupo e traballa na asociación, coma un
dos agasallos da súa vida. Agora incluimos algún das ducias de traballos que encarta este
volume. Todas e todos son creadores que participan neste XXX Festival de Pardiñas.
A portada é de Leandro Seixas, que expuxo a súa escultura, no 1º festival. Outros son traballos
de escritores, que participan neste festival, coa súa presenza e a súa palabra: Dario Xohán
Cabana e Xesús Rábade Paredes, do musicólogo, Xesús Mato, asíduo a esta festa. É a escrita
do labrador de madeira e pedra, Xosé Val Díaz, Valdi, creador que endexamais falla a Pardiñas,
e do que imos disfrutar da súa obra na Casa das Artes e na Mostra de Artesanía. Ou o debuxo
de Xosé Luis Otero. O autor dos primeiros carteis do Festival de Pardiñas

Víctor, no Lugo da prodixiosa década dos setenta
Víctor foi un dos afortunados e privilexiados mozos daquel abondoso e ben poboado mundo
rural (aldeas/vilas, xunguidas nunha necesaria e boa harmonía) que atopou saída no estudo
sen ter que emigrar a América ou a Europa á procura de vida mellor como tivo que soportar
unha gran parte dos fillos e fillas da Terra nas décadas anteriores (50/60) As dos anos de máis
emigración de Galicia cara Europa que viña de padecer a sangría humana da segunda guerra
mundial. Hai tempo dabondo para elaborar unha sinxela análise e tirar algunhas conclusións
daquela etapa. Mesmo ao través da vida de Víctor e dos seus coetáneos. Eu podo (e quero)
dar fe desa ditosa e inesquecible etapa, xa que tiven a sorte de vivir e compartir con centos
deses mozos/as que tamén tiveron que deixar as súas aldeas e vilas para buscar saída por
medio da súa formación. Para min, que os acompañei con idade xa madura, foi unha auténtica
gozada.
O meu trato, directo e persoal, con Víctor, rapaz/mozo, no tempo da súa estadía en Lugo,
foi limitado. A relación próxima e primeira chegou pola familia. Ao mesmo tempo cás
xuntanzas cos amigos e compañeiros do Colexio Menor Eijo Garay, onde compartimos moitos
actos xuntos (conferencias, charlas) e concertos do Coro do Colexio, Fuxan os Ventos e sobre
todo despois da fundación do Coro Mixto da Xuventude, que naceu da fusión do coro xa
existente no colexio e co xa activado das rapazas do Colexio Menor Feminino Santísimo
Sacramento. Neste colexio residía a súa irmá Lola, xunto con un bo grupo de internas de toda
a provincia, entre as que había unha boa fornada de Guitiriz. (Aínda estaban lonxe os institutos
nas vilas) Segue a unirnos unha profunda amizade. Foi un grupo humano fenomenal. Lola
representa ao resto. Era, coma seu irmán, unha rapaza sinxela, humilde, nobre e moi traballadora.
Con aire feliz e sosegado da xente da aldea. Sempre disposta a colaborar nas iniciativas e
actividades sociais e culturais que ían nacendo ao redor dos dous Colexios Menores de Lugo
e de Auxilia, na que participaron residentes de ámbolos dous colexios. Lembro, e sublíñoo
gustoso como homenaxe a Víctor, seu irmán, o estupendo e fermoso traballo de actriz, naquel
remexido cultural, costumista/musical do Nadal «Galicia canta ao Neno», no que interpretou
o papel dunha ama de casa na cociña de lareira, típica da aldea galega, nunha Noiteboa rural.
Por esta circunstancia especial, por algúns outros encontros e polas actividades culturais
e artísticas compartidas, eu era bastante coñecedor da rica vida de Víctor. Sabía do seu carácter
ledo e xuvenil, da súa fonda afección ao cine, á fotografía, ás viaxes e do seu trato cordial
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- gaitas que conversan coma a de Xocas de Loentia, tanto fala de receitas como de filosofía
- violíns que curan con melodías coma o de Luciano de Xermar:
unha muiñeira para a sarna
se o mal era da paletilla cumpría un valse
- zocas máxicas para cruzar o mar.
- o paraguas de García Montouto que lle permitía escoitar ás árbores, esas árbores da Terra Cha que
falan. (O espirito do bosque animado)
“Árbores chairegas que non sempre están mudas e teñen ás veces unha fala vella arcaica, nocturna”
Aparecen na obra carballos megalíticos, piñeiros, castiñeiros, sobreiras entre outras…” unha rea de
chamadoiros sonoros e suaves como nomes de muller que agochan baixo a súa muda cortiza o segredo
húmido e escuro da vida” dí o autor que coñece ben non só a toponimia da Chaira senón tamén a súa
flora , ademais das árbores tamén cita tipos de plantas medicinais ou olorosas: pirixel, macela,
tomentelo, romeu ou herbas para fumar en pipa que agochan inscripcións en latin .
Todos estes encantamentos que se producen neste mundo de ensoñación serían ideais para espertar
a imaxinación dos alumn@s dos nosos colexios tan absorbidos polos inventos da tecnoloxía: videoxogos. Paulo sería un bo mestre.
Precisamente a un dos contistas de Paulo, Tomé Aldao que facía historias por encarga pedíronlle
unha na que aparecerán: unha landra, unha señorita francesa e máis o Santiago de Prevesos. Cantas
veces os mestres guiados por Gianni Rodari e o binomio fantástico, dámoslles aos nenos dúas
palabras para que tezan un conto pero os resultados están moi lonxe dos acadados polo narrador de
Damil.
A musicalidade é unha característica notoria en todo o libro non só porque sexan moitos os elementos
festivos, de romaría e mesmo a presenza de músicos coma Pascual Veiga, Vivaldi ou elementos
musicais senón pola melodía dese bosque, pola gheada e seseo daquel contador, Evaristo Antelo,
que viña para que o curase o San Vitorio, casou e ficou aquí, tamén pola naturalidade coa que conta
o autor, por ese vocabulario propio e sonoro e porque a propia oralidade implica musicalidade.
Está tamén presente ao longo de toda a obra o noso santoral, así aparecen referencias aos poderes
milagreiros:
- do San Vitorio de Damil
- os Milagros de Saavedra
- o San Ciombre de Arcos
- os Remedios
- o San Froilán, entre outros e ademais aparecen datas e crenzas moi arraigadas na nosa cultura:
O San Xoán, O novembro de Todos os Santos…, bonecos de cera con figuras humanas tan comúns
nas nosas romarías e a Santa Compaña, que deixa que o gaiteiro siga o seu camiño coa condición de
que lles toque antes unha peciña de Vivaldi. Unha vez máis o popular e o culto van da man.
Remata o volume cando afunden na Lagoa da Feira do Monte o gaiteiro Amadeo Lourido e a súa
gaita, moi de vagariño ata desaparecer por completo e deixar a Chaira toda, o mundo todo, en silencio.
O noso cronista cala e nos seguiremos camiñando dacabalo dun soño largacío cos pés na chaira e un
canto na alba.
Todo un universo máxico contado polo noso autor cun léxico ricaz, unha prosa poética áxil e coidada,
con denominación de orixe, un rexistro culto enfornado no oral, , unha linguaxe árbore coma as
frondosas da Chaira, con selo propio, nun ton humorístico e retranqueiro moi acaído ás xentes das
que fala. Un conxunto de dezaséis relatos que saben a pouco, aínda que todos teñen un sólido argumento,
ben nos gustaría que cada un tivese maior extensión para o deleite do lector.
Soña e fabula outras realidades posíbeis. Seguramente pretende reivindicar a literatura fantástica
fronte a racionalidade excesiva da vida e así, desde unha idiosincrasia galega, móstranos o mundo
enteiro.
Como xa comentamos non se limita a imitar a grandes mestres do realismo máxico como García
Márquez , o gran Gabo, ou o non menos grande o noso Alvaro Cunqueiro porque aínda que teña unha
concepción literaria semellante a desta corrente , el ten o seu propio estilo no que combina a súa
fecunda imaxinación con datos históricos, literarios ou mitolóxicos.
Transita pola finísima liña que une ficción e realidade onde a fronteira se esvaece. Conta a realidade
que enfía na utopía, no soño , e así memoria
e soño fúndense nunha aperta.
A escrita do noso amigo ten algo especial, é
lúcida, brillante, diáfana, sonora, celmosa, algo
extraordinario que non sei definir moi ben.
Paulo ten unha formación sólida, non só
lingüística e literaria senón cultural, talento e
vocación non lle faltan. Este rapaz vai dar moito
que falar, xa o verán.
E como os mundos que soñamos, tamén os
vivimos dalgún xeito, Paulo do Cantiño, Paulo
Martínez Lema, con todo o respecto e co
permiso de tantos contadores ilustres desta terra
queda nomeado CRONISTA OFICIAL DUN “Na ringleria segunda, Miguel Cuba, primeiro, á esquerda,
MUNDO MÁXICO CHAMADO A CHAIRA ilustrador do libro, o terciero, Xoán Neira, autor deste artigo,

e o primeiro, á dereita, Paulo Martinez Lema, autor del libro.”
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Á Gustavo operado do corazón – 3 bai-pass - ¿Ou
máis?
de Santiago, pregunto na habitación onde me dixeron
que estaba, e sáeme o propio Gustavo ó encontro, pero
afeitárase, e atópome cun home con cara de neno, que
eu non recoñecín… E insistín varias veces, que eu
quería ver a Dn. Gustavo, e non o entendía, aínda que
él me repetía: ¡Son eu!¡Son eu!. Pero eu seguía
teimudamente preguntando polo meu amigo...
Son cerca de trinta anos de colaboración nas cousas
do Pedrón, das que agora quero lembrar algunhas,
como aquela primeira vez que fomos xuntos á Viana
do Castelo, e tiven que dar unha conferencia nun salón
do Goberno civil, onde me fixeron profesor da
Universidade de Santiago, ou nunha queimada en
Guimaraes cos uniformes do Depor e do Compostela,
nas ceas onde se entregaban os trofeos do Falcao do
Minho na Quinta de Dn. Sapo, ou na “I Exposicao
de Libros do Alto Minho e da Galiza”, no marco
dunhas importantes xornadas culturais, celebradas en
Viana do Castelo do 25 de outubro ó 11 de novembro
de 1996, organizadas pola Asociacao de Jornalistas
e Homes de Letras do Alto Minho e o Pedrón de Ouro,
rematadas coa plantación dun castiñeiro que pensamos que ía morrer, pero Gustavo ensinoume
unha foto recente, onde o castiñeiro ten moi boa pinta e está agardando dar algunha castaña
para que fagamos alí un magosto.
Tamén lembro unha excursión, en colaboración coa nosa amiga Concepcao Campos á vila
natal de Torga, onde visitamos a súa campa no cimeterio, fixemos unha ofrenda floral e
visitamos a gran Anta que lle dá nome ó pobo.
Nos anos que levamos colaborando nas cousas do Pedrón e nalgunhas máis, temos unha
morea de anécdotas que chegarían para facer deste relato unha narración breve, como as que
se ven presentando habitualmente ó noso concurso Modesto Rodríguez Figueiredo, pero…,
as anécdotas esváense na memoria, e só se manteñen algunhas, moi poucas, como aquela dun
vello coñecido que sempre que parábamos no Ateneo, do Reino, no concello de Piñor, onde
seguimos parando para mollar a palleta, cada vez que facemos esa ruta. Alí fóra, na terraza,
en tempo de verán, había un coñecido de Gustavo que sempre lle preguntaba polo seu irmán
de Santiago… Gustavo, cun sorriso pillabán, sempre lle dicía, que o seu irmán de Santiago
(que era él mesmo), se atopaba moi ben..., e seguíamos a leria, entre bromas, coas preguntas
daquel home que, polo que se ve, non recoñecía a Gustavo; pasáballe como a min cando o
fora a visitar ó Hospital de Santiago...
Logo, pasábamos diante da casa onde nacera meu pai, na parroquia de Carballeda, onde ía
eu de neno ás festas do 15 de agosto; onde viviu miña avoa paterna – Rosa – que se ria de
nós os netos, convidándonos a unha larpeirada e, cando a íamos coller, comíaa ela entre
risotadas, dicindo: ¡Límpate!... Unha pequena trasnada que a min me facía moita gracia e
procuraba que a repetise... Recordos dunha rota que me trai gratas lembranzas.
Gustavo faleceu, o 19 de Agosto de 2008. Os seus restos están no panteón familiar do
cemiterio de Ourense.
Lembranza agarimosa ó entrañable amigo.
Avelino Pousa Antelo
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GUSTAVO SANTIAGO VALENCIA
Era o máis necesario da foto e case nunca aparecía nela. Era entrañablemente bo. De falas
lentas e agudísimas. Ía de vagar contando cousas entre os amigos e entusiasmando os lazos
da amizade. Era de apreciacións insospeitadas, sempre respectuosas. Tiña o don de estar e
case non se facer notar. Era amigo de moitos amigos e ultimamente, desde a súa enfermidade,
eu botábao de menos. Nas reunións do Muíño do Rañego, botábao en falta. Si, faltábame el,
o do oído duro e camiñar lento. Preguntaba por el e dicíanme que estaba cada vez máis baixo,
que ingresara uns días e que haber se agora recuperaba! Non souberon que tiña. Tratárono
de problemas coronarios, mais o tempo pasaba e non volvía aos amigos e aos moitos encontros
de afirmación na nosa Cultura e da nosa Lingua. Gustaba de recrearse nas paisaxes sinxelas
e de facer observacións de todo canto se nos facía inperceptible para os outros. Sabía moito
de árbores e plantas, de espazos, de xeografía, de números e perfís cuantificadores que
sorprendían na súa énfase esclarecedora. Había que recuperarse na prodixiosa beleza da
Natureza. Era simpático e gustaba dos chistes de enxeño. Viña aos actos da Fundación Manuel
María da Terra Chá e aos de Xermolos. Non faltaba a todos os encontros literarios e festivos
que se facían. Gozaba tamén dos xantares polos camiños chairegos adiante. Vilalba, Guitiriz,
Penas de Rodas, Baamonde, Cospeito, Castro, … Lembro cando nos contaba a Paco Martín
e a min, nun Encontro da Terra Chá, cando iamos cara á lagoa do Ollo entre Begonte e
Baamonde, no medio das esaxeracións que Paco contaba, dun home de Ribadeo e que seica
estivera na División Azul, que tanto fora o frío que pasaran que cando mexaban tiñan que
cortar a mexa co machete porque senón quedaban espetados. E mentres parabamos repetidas
veces no camiño para cumprir co rito de ir amodo e de aliviar a “próspera”, el confirmou ao
señor de Ribadeo e contounos que el sentira dicir que era tal o frío, cando aquilo da guerra,
que mesmo levaban o viño en sacos! Claro, aquilo tívonos moito mérito aos tres e rimos
inoportunamente. Rimos sen nos dar conta de que xa Manuel María comezara a recitar os
seus versos no medio do silencio dos demais. Ao nos sentir rir, parou un anaco o seu recitado
e pediunos que logo, lle contaramos a el o motivo daqueles risos. E así foi. Despois do acto,
contámosllo e compartimos a ledicia xuntos.
Si, era o máis importante da foto. Sen dúbida. Era Gustavo Santiago Valencia dando aquela
lección de humildade. Morreu en Compostela hai uns días e eu sentín fondamente a súa perda.
Porque era un bo amigo e porque poucas veces saía na foto. Poucas veces se facía notar.
Pasaba inadvertido e sen facer ruído, sen reclamar un sitio. Sendo como era o máis necesario,
porque el era en definitiva o fotógrafo e como tal, era o que nos deixaba aos demais aparecer
protagonistas daquel momento e na súa cámara. Morreu por un diagnóstico errado do seu
mal, pero é bo, moi bo, e xa se lle bota en falta en todos os encontros da Cultura Galega.
Pasado o tempo nos reconfortan na lembranza aquelas imaxes nas que estivemos xuntos, e
el viña dándonos copia a todos, …anque el non aparecera nas imaxes, está alí canda nós, de
protagonista invisible!
Faltarás nas fotos, Gustavo. Pero en min queda máis gravada a túa imaxe, a lembranza
inesquecible dun home que tanto quixo a Galicia sen ter nacido aquí, viaxador empedernido,
degustador da boa mesa, xenerosísimo e humilde home que enteiro e cabal fixo canto puido
polos demais en pé de exemplo. Por certo, algún día terán que inventar unha máquina de fotos
que inclúa na foto ao fotógrafo que a sacou!
Baldomero Iglesias Dobarrio
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Con esta interpretación máxica da súa contorna, como el gusta de chamar, vainos levando por recunchos
da Terra Cha, xeografía que coñece ben Paulo porque ten na cabeza o mapa dos sentimentos: Damil,
Begonte, Rábade, Xoibán, Viris, Robra, Lanzós, Arcos, Denune, A Feira do Monte ,a Millarada…
lugares moi ben vencellados cos protagonistas a través dos oficios que alí desenvolven:
Roque, o zoqueiro de Vilalba.
Luciano, o violinista de Xermar
Xocas, o gaitero de Loentia.
Evaristo Antelo, o bergatiñán que ficou aquí
Amadeo, o gaiteiro de Lanzós
André, o arrieiro de Xoibán
Bernardo, o fogueteiro,… entre outros
Todos eles oficios que non reflicten os traballos máis duros e cotiás dos galegos pois a pesar de falar
dunha zona da Galicia rural, os relatos de Paulo buscan o seu lado máis lúdico, máis festivo, contan
a realidade do mundo tradicional galego dun xeito sutil e delicado, non fala das penurias dos seus
moradores, mesmo cando fala do arrieiro faino famoso pola súa poderosa voz.
Entre os oficios máis enraizados na terra atopamos a Mingos, o
preiteante: “Cando unha
árbore traspasaba o chanto dunha finca ou se movía un marco, a denuncia era inminente”, era e é este
un tema recorrente nas herdanzas minifundistas galegas que amosa o sentido da propiedade que temos
neste país. Por certo, un asunto de xulgado que o autor resolve dun xeito humorístico: o protagonista
reta ao xigante lindante e gáñalle xogando á billarda.
O dos contistas de sona: Anxo de Gaspar e Tomé Aldao, que representan a tantos contadores nas
tascas, nos velorios, nas lareiras das aldeas galegas mentres ardía a cerna das carrochas para quentar
a friaxe da invernía nas noites de contos e de rúas. Unha figura fundamental na transmisión da nosa
lingua e da nosa literatura de tradición oral. Homes e mulleres con chispa, celosos gardiáns da memoria
dos nosos devanceiros que recrearon a través dos séculos toda a sabedoría popular. Gracias a eles
contamos a estas alturas do do s. XXI con tantos e tan bos contadores ( Paulo entre eles).
Nunha terra de emigrantes aparecen tamén os irmáns de Santaballa que chegan a México e mesmo
toman parte na revolución de “Sapata” ou o fuxido Luis de Penedo, republicano, seguidor de
Castelao, que na época do Alzamento foi agochado polos ananos.
Estas xentes, veciños do noso país que toman o nome da toponimia do lugar, toponimia real desta
terra, protagonizan historias fantásticas entrelazándose con outros poboadores: os mouros que viven
nos castros, eses lugares míticos da Chaira…. vestixios do mundo celta.
Estes poboadores que segundo os grandes estudosos da tradición oral e da nosa mitoloxía , os amigos
Miranda, Reigosa e Cuba son os antigos habitantes de Galicia. Constructores dos castros, mámoas,
penedos e covas. Un pobo máxico que hoxe vive agochado baixo terra, baixo penedos, que saben abrir
e pechar portas que nós non vemos. Fan activividades propias dos humanos: cociñan, lavan, tocan a
gaita, teñen tratos cos mortais…
Moitas destas actividades aparecen nestas fabulosas historias e son eles ou elas, nuns casos mouros,
xigantes ou ananos e noutros sereas e meigas ou mesmo o Demo maior quen resolven, solucionan
ou ben enguedellan estes contos para que resulten máis engaiolantes:
- os ananos lían a Mariña, a caladiña
tocan violíns de ouro
agochan ao fuxido Luis do Penedo baixo as raíces dun castiñeiro
- encantan aos príncipes como Cadaeiro…
- as meigas pactan co contista Anxo de Gaspar
- as sereas gardaban gaiolas de ouro e o demo gaitas de ouro.
Esta galería de poboadores do ultramundo ademais de convivir cos habitantes da Chaira fano con
grandes persoeiros reais ou fantásticos do mundo da nosa cultura : Manuel María, Murguía, Pondal,
Curros, Aquilino Iglesia, Crecente Vega, Merlin, Artur… e mesmo aparecen referencias a outros
mestres da literatura mundial como: EÇa de Queirós ou Camoes.
Entretece polo tanto elementos máxicos e reais:
- merlos que entran en gaiolas pechadas, penedos que se abren con obxectos cotiás como cuncas,
puchos….,
- lugares fantásticos que habita a xente cativa con romarías, tabernas..
- mouros, sereas e ananos con fogueteiros, zoqueiros , xastres, oleiros…. todo contado con tal
naturalidade que parece que estamos a escoitar unha historia real, que podemos ir a unha romaría e
topar cun gaiteiro ou cunha meiga ou co mesmo demo maior, escoitar a un contista ou a un mouro,
abrir unha taberna e pechar un penedo… todo é posíbel no mundo de Paulo.
Os protagonistas destes contos están polo tanto moi ben arroupados e descritos detalladamente, case
pintados ou retratados así di por exemplo de García Montouto: “Alto, enxoito, cal agulla de piñeiro,
as carnes moi minguadas, a ollada difusa e voadora, era quizáis aquela apariencia de poeta desencantado
o que lle concedía un significado tan especial a todo canto facía, dicía e calaba” ou do gaiteiro maior
da Terra Cha:” Home alto de máis incluso para o seu tempo e lugar, pelo rubio e ollos dun verde
nostálxico, ou mellor, dun verde coma o dos campos que soñamos cando somos nenos e que nunca
chegamos a ver”.
É constante no libro a presenza de obxectos máxicos singulares:
- a lousa máxica, untada polos mouros, que a xeito de lente permite ver a André Docastro xentes e
paisaxes do ultramundo.
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2.- AS CRONICAS CHAIREGAS de Paulo Martínez Lema

GUSTAVO NO FESTIVAL DE PARDIÑAS

Participou con moita emoción neste Certame da Terra Chá, cando era neno… No
festival do ano pasado, foi un dos que entregou os premios, xunto co debuxante e
ilustrador da obra, Miguel Cuba, na foto, o primeiro á esquerda na liña de atrás, xunto
co autor deste artigo de presentación, Xoán Neira, e o autor do libro, á dereita.

Paulo do Cantiño, cronista oficial da Chaira
É ben sabido que a Chaira é a bisbarra con máis poetas por metro cadrado ou polo menos por
ferrado do país e non sei se de todo o Estado, e non só poetas, narradores, contadores, escritores
nunha palabra. Algo terá que ver esta terra. Velaquí un dos últimos, da última xeración. Bo
poeta e polo que se ve bo narrador tamén.
Sabía eu do Paulo, dos seus exitosos estudos e dalgúns premios acadados porque a súa casa,
a de Pajón e, a do meu sogro, a casa de Cigoñeira son dous lugares lindantes no Cantiño de
Damil, o Cantiño encantado polo que parece. Para a miña dona Anxeles, e seguramente tamén
para Paulo, ese é o seu “locus amoenus”, o lugar pracenteiro, preferido, onde sempre se senten
ben.
Coñecín a súa andaina literaria polos poemas publicados na revista Xistral e na Xanela de
Betanzos, da que é asiduo colaborador. Nas poucas veces que tivemos a oportunidade de falar
xa lle mostrei a miña devoción pola súa poesía. Recomendeille que seguira e teimara nese
xénero porque o fai ben e aínda que sexa minoritaria disto non vai vivir.
Alegreime cando o amigo Alfonso Blanco me dixo que lle ían publicar na colección As
Foulas do Rañego, da Fundación Manuel María, un libro de contos e agora que os lin podo
dicir que foi unha acertada decisión pois abofé que gocei coa súa lectura.
A don Alvaro Cunqueiro seica no Instituto de Lugo, onde estudou reprochábanlle os profesores
o seu exceso de imaxinación e mira ti, bendito exceso!
Como ben di no prólogo Xosé L. Somoza ( por certo un magnífico prólogo que deixa pouco
que engadir sobre o libro en cuestión) en palabras de Anxo Tarrío, un crítico autorizado.” a
escrita de Cunqueiro é irrepetíbel e inimitábel, o realismo máxico, ese contar “como quen
come pan” como dicía Don Alvaro é único, pero Paulo non imita senón ficaría sendo un
epígono infructuoso.
Atinadas son as dúas citas coas que introduce a obra: a do nobel irlandés Seamus Heaney
que no último verso afirma: “ …aínda cremos no que oímos” e a de Uxío Novoneyra: “Ando
a tocarlle as mans ós antepasados” cita que curiosamente eu tamén escollín para o poema O
derradeiro herdeiro dedicado a memoria de Euloxio da Cigoñeira, veciño seu.
Ámbalas dúas son moi suxeridoras, o autor afonda no seu significado cando no primeiro
parágrafo do libro afirma falando dos nosos homes: “ eses dos que vimos e cara os que
camiñamos…”
Eu non son crítico literario nin quixera destripar estas Crónicas Chairegas porque os lectores
non mo perdoarían.
O noso cronista documéntase e patea palmo a palmo na procura de historias e personaxes
cada vila, cada aldea, cada parroquia, cada casa, xente de aquí e de acolá: fillos da Chaira e
adoptados.
Por este territorio da fantasía desfila unha galería de personaxes identitarios e paisaxes
humanizadas do mundo máxico e mítico galego creando unha atmosfera envolvente na que
se inspiran e respiran os protagonistas.
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HOMENAXE DE PARDIÑAS AO PEDRON DE OURO DO 2009
Cada Festival abrolla a súa andaina e manancial de emocións, lembranzas, memoria, porque
somos unha familia moi grande. Este ano, unha das nosas raíces sentimentais, é o Pedrón de
Ouro, por varias razóns, o pregoeiro, Manolo Caamaño, é o Presidente da Fundación Pedrón
de Ouro, lembramos ao anterior presidente, Gustavo Santiago Valencia, que sempre que podía
estaba aquí no festival, coma un máis… E no 2009, foron agasallados con este premio, Mini
e Mero, dous valedores deste Festival, que todas as edicións están a empurrar, con todo o seu
corazón e alento, sen esqucer as súas voces, que son caudais de enerxía para todas e todos
nós.
Pero nada mellor que escoitalos a eles, o que dixeron naquela celebración, e a outro amigo
de Pardiñas, David Otero, que foi o que pronunciou a loa, na Casa de Rosalía…
LOA DE DAVID OTERO NA ENTREGA DOS PEDRONS DE OURO E DE HONRA
no 2009
Amigas e amigos:
Bo día a todas e a todos...
Bo día de maio a mediodía do vintecrato…
No ideal programático da Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro
aquí hoxe a encontro de persoas, idease sentimentos,neste acto de entrega dos Premios
PEDRÓN DE OURO e PEDRÓN DE HONRA, indo de camiño, como dicía Don Ramón
Otero Pedrayo...agardando.. pero... andando, como expresou a mandado exemplarmente
Alexandre Bóveda,
nesa vía do sentido común... sen nos acubillar nas capacidades de aguante...
xa que iso nos levaría ao fracaso polo camiño máis curto, quixer comezar cunhas preguntas...
que outrora en SEMPRE EN GALIZA... fixo Daniel de Rianxo, Castelao de Galiza, como
así lle deu a chamo... o poeta chairego,
das veas do Cepelo, Manuel María... Preguntas que entendo debesen ecoar por onde máis
poidan e se atendan por cantos máis... mellor...Pois... amigas e amigos...é o AMOR quen nos
leva a preguntar...E – como dixen - fágoo así con estas preguntas de Daniel Castelao... xa que
entendo que xa indo a vintecinco anos da chegada das súas cinzas a Bonaval de Compostela,
el é quen mellor integra o falo noso deste día...neste acto…para tecer co fío do valemento...
a obra ... a vida e o pensamento... dos tres premiados este ano por acordo da FUNDACIÓN
DO PADROADO DO PEDRÓN DE OURO... Acto que nesta ocasión e aquí nesta casa...(
porque se entende que o mandan os sentimentos máis nobres de fidelidade desde a memoria
a recordos permanentes...) se debe que nos sintamos presididos por:
DON GUSTAVO SANTIAGO VALENCIA E DON AVELINO ABRUIN DE TEMBRA
acompañados tamén, a certifico de Acta, de XOSÉ PORTO MATALOBOS.
E así velaí as preguntas:

A creatividade expresiva e o simbolismo da poesía de Otero Canto trascende os limites do
humanismo paisaxista, pois á dor existencial e ao ton grave e reflexivo engádelle un contido
de reivindicación cívica e unha carga emocional que beirea o ffondo latexo da elexía. E tamén
achega un certo matiz de enlevo relixioso que se manifesta nas esplándidas “Ladaíñas das
árbores da ribeira”, que eu proporía como modelo de pregaria ecoloxista para todos aqueles
que defendemos, amamos e sentimos o humus vivificante da Terra.

Santo Ameneiro que case chegas ó ceo
Diaño de Salgueiro embruxado con flores de gato cego.
Angelical Bidueira de brancas ponlas
de ás de buxato.
San desavegoso Sabugueiro
medicinal viño con froitos de bieiteiro.
Carballo, escudo de Galicia,
dás nome ás carballeiras da ribeira do río.
Santa Abelaira de follas de corazón
boa para os cestos, pipos e bocois,
aguilladas dos nosos labregos,
escorrentadora das cobras,
adiviñadora das augas.
San Freixo do eixo de carro
de branca madeira apreciado.
San Sanguiño de madeira marela
purgante sangoviño
de casca vermella.
(Todos os santos
marchades da nosa terra)
Primitivo Iglesias

- “ Ten Galiza un idioma propio?
- Ten territorio diferente?
- Ten unha vida económica peculiar?
- Ten hábitos psicolóxicos reflictidos nunha cultura autóctona?
Pois logo a contesto tamén di Castelao...Galiza é unha nacionalidade... e , polo tanto,
ningún antifeixista pode negarlle o dereito de autodeterminación, é dicir, o dereito a gobernar
a súa vida...”
E así estamos pois nos recoñecementos que nos facilitan alimento da nosa voz, que
nos demandan construcción... para que o mundo se dea as mans... desde a emancipación dos
pobos libres, e asemade tamén desde aqueles outros que colonizados na ausencia de xustiza
global sofren... subordinados...Que son estes uns pobos onde a soidade nomea... e os seus
percorridos van polos desastres, pois con mentiras provócanlles silencios.
E siléncianos.
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ntilante/ pola quenlla dos prados reverdecidos de ausencias: “Na ruxidoira gacia de prata”).
Esta situación de decadencia e de abandono trasmite un estado de ánimo cargado de melancolía
e de tristeza, non só polo que se nos foi perdendo e pola “desgraza histórica” que nos cubriu
–acugulada de mágoas primitivas-, senón tamén por mor do irremediable paso do tempo –a
amencida que para nós non ten volta- e pola perda do paraiso da infancia: detrás ía quedando/
o salto da infancia e do recreo,/ neste río inmenso que recreo. Hai un discurso poético dominado
polo pesimismo que aboia en todos os poemas, en imaxes desgarradas e sombrizas, que se
fai agónico no penúltimo poema, “Os afogados”: Que adival che engancha/ o teu corazón
cansado de alboreceres?/ Que razón primeira e sobranceira/ de escuros segredos/ e arcanos
misterios/ buliga no teu aire de liberdade?/ Que chamamento se subleva/ e discrepa?/ Que
rebatemento enxergado no desexo/ enxamea a mente de desalento.../ para ir lavar as penas,
afogado no río,/ nun xergón de descanso,/ á perpetuidade das augas?¡...
Un dos aspectos máis salientables do libro, con todo, é o emprego dunha lingua aparentemente
de uso cotián. Afeitos como estamos a que a lingua poética acade graos de elaboración
requintada, Otero Canto mergúllase na fala habitual dos traballos e dos días da súa xente para
construír uns textos que, malia todo, acadan unha altura lírica indiscutible. As palabras ben
temperadas flúen do labio popular coa mesma naturalidade con que corre o pasar da vida e
os motivos e feitos que describen. A riqueza é tal que ben merecería un estudo aparte para
demostrar a diversidade semántica e a capacidade expresiva dun idioma. Un mundo feito con
palabras limpas, escolmadas do acervo común, como xuntoiro, batuxo, remoallo e barrelo;
ameneiro, abelaira, bieiteiro e carballo; bidueira, freixo, sabugueiro, sanguiño, salgueiro e
sangoviño; axóuxere, brosa, tosca, carroula e gacia; viorto, limpeiro, saltadoiro, galleto e
insua; lavadoiro, carpín, saba e fardelo; cómaro, leira, toupiñeira e desañar; engarabitar, rairo
e milicroque; cabrifollo, garnicela, retortullo, capizo, cachoupa e adival; pita brava, cuspe
de cuco e rebullón; aberulas, oucas, abrotegas e magarzas.
O oficio do poeta, amais da escolla precisa do léxico, nótase na habilidade para xogar con
el e na capacidade para crear imaxes sorprendentes e sorpresivas que consiguan atrapar a
atención do lector. E neste libro, a maiores da alma do poeta, nótase o oficio do profesor que
asimilou unha morea de lecturas que deixan inexcusable pegada nos seus versos. O dominio
dos recursos poéticos apréciase tanto na presenza de estrofas de corte clásico (“Oitavas ó real
batuxo” ou “Liras ó saltadoiro”), como no uso de alteracións tan rotundas e transparentes
como Veñen lavar as lavercas lavandeiras/ -da rega dos Lavancos-/ as terras aradas e fondais
das leiras (“As lavercas”); en metáforas inusuais como As troitas son gravatas mouras/ con
nós ingleses na cabeza aberta (“Capizos abaneados nos adeuses da auga”); en imaxes
espléndidas como cando tremen de chuchas as estrelas,/ na pel do río (“Todo estaba calado”);
ou en comparacións tan inéditas como Orelas fumegantes de néboa/ que sae do río coma un
caldeiro cocendo suspiros.
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E tamén cando digo recoñecementos que nos facilitan alimento da nosa voz... falo das
Linguas propias... e da nosa… esencial de identidade...
a galega, que non outra. E tamén falo da palabra que a enche. A palabra popular non inventada,
orixinal, natural...nada arbitraria...do seus purísimos significados, que ela na Lingua...ha ser
o último que se perda... mesmo se for o caso…logo das nosas vidas,pois ela debe vencer
sempre e permanecer, pasar por riba de calquera intención conspiradora, cómplice da súa
destrucción, xa que a palabra en lingua propia , a galega, acóllenos, e danos peito... e colo...
no que contar e cantar...no que pensar e proxectar.
Por iso temos que defendela dos irados falabaratos, que se din sufridores de
imposicións...tan ofendidos,
E por iso debemos defendernos nós deses irados falabaratos que se proclaman
bempensantes, até mesmo a non se sabe con que consideracións
dinse... como divinos ou… facedores do verbo válido e suficiente e o que nos queren... é
quitar a nosa voz , silenciarnos da palabra erdada, traballada, descalificándonos do coñecemento
e dos saberes que se conxugan no noso pobo do galego...nas nosas raíces populares na nosa
Lingua Galega, na nosa Cultura Galega.Teiman descalificarnos para facernos uns ninguén,
Pero non..., pois a nosa vida de galegas e de Galegos, popular e social, a normal de
cada día, na lingua que nos define, non pode ser lexislada ao gusto e a voz de amos…a base
de suprimila, controlala, marxinala, segregala,desacreditala, silenciala...
E niso , amigas e amigos, non podemos acollernos a resignacións...
pois coa nosa palabra , na palabra nosa, a eses que se arrogan na prepotencia normas, circulares
e derogacións, en nome da liberdade que pregoan e que non a fan, poñerémoslles crítica de
valemento,argumentos de responsabilidade, loita e movilización, rachando así a tanto rancio,
celebrando diversidades,buscando amor e sendo amados, defendendo a identidade, a dignidade,
a pensamento noso, integrando e militando resistentes na tarefa de construcción real da cultura
na lengua nosa como valor de uso e non de cambio…, pois iso é defender os bens común do
patrimonio irrenunciable do noso pobo. Porque a palabra de cultura e pobo
tamén é antídoto, crea escola e talento.
E cando se pretende acurtar,cando se mitiga, se limita, se subxuga.Cando se quere
vencer pensando no pesebre de cada día. Cando se quere gobernar para benefícios interesados.
Nós debemos revolvérnos, revelarnos. Pois non se pode consentir tanto teimoso que nos quere
agreder, o cal, cos seus, na camariña,se for barato...até nos farían desaparecer...
Pero o noso idioma existe e non existe por controlalo...O noso idioma existe por
compartilo.
Alguén dixo que :
“ Volvemos ás gaiolas...Cando non se sabe que facer coas ás...”
Pois temos que dar a talla e voar coas nosas ás sendo nós coa forza da nosa identidade,na
nosa lengua, pois a Historia deste pobo noso, vai de aviso e recordanza, non está clausurada,
vive. E mesmo pola rabia do sufrimento que padecemos…a nosa Historia e vida... terán que
activarse a feitos e a tempos de maiores cambios para o cambio, acoutando tanto empobrecemento
intelectual, tanta castración da creatividade, tanto desecamento da fluidez crítica, pois ben
sabemos que aínda quedan por alborexar moitos días novos para exercer os deberes de poñer
en activo importantes proxectos de dignidade para o noso pobo...no noso pobo...
E así hoxe neste anaco do importante que queremos con todo máis a
modo...demoradamente...e sentíndo o disfrute dos recoñecementos en comuñóns de afectos
e confluíndo, disfrutando do que nos une, velaí para comezo vai este poema de Miguel Torga:
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A CANCIÓN DO SEMEADOR

Coma todos os anos, Xermolos agasalla con máis de 100 lotes de libros, a outras e outros
tantos, seleccionados no XXX CERTAME TERRA CHA DE LITERATURA E DEBUXO
INFANTIL Neste festival imos salientar estes libros:

O poeta é unha crianza
que moito ama...

1.- O MIÑO PAI E AMIGO
de Xosé Otero Canto

Pero todo semeador...
semea contra o presente,
semea como vidente
a seara do futuro

Adxuntamos o prólogo deste libro, de Primitivo Iglesias, profesor e actualmente Alcalde da
Pastoriza, que fai memoria do Pai Miño, Ilustrado a toda cor, pol@s mellores creadores de
Lugo.

Sen saber se o chan é duro...
Se lle recibe a semente...
Pois desta maneira...amigas e amigos...en chegando por un cardinal do mundo, desde
Bucarest de Romanía, os do PEDRÓN DE OURO
reciben e dan recoñecemento, co PREMIO PEDRÓN DE HONRA, a
MARIANA PLOAE-HANGANU, Investigadora Científica, Especialista en Lingüística. Chega
desde o seu Instituto de Lingüística da Academia Romanesa.
E significarvos que a informes do profesor e académico galego Francisco Fernández
Rei, diremos que Mariana xa cando recén licenciada
foi a Lisboa a fin de aprender portugués e de seguida converteuse en profesora desta Lingua
na Universidade de Bucarest elaborando material para o ensino, asemade publicando diversos
traballos e así a súa tese de doutoramento sobre A REORGANZACIÓN DA ESTRUTURA
NO CRIOULO PROTUGUÉS DE ÁFRICA. No tocante á Literatura portuguesa leva adiante
traballos de investigación sobre autores como:
David Mourao Ferreira, Vasco Cabral, Eugenio de Andrade, Machado de Assís. Ocupando,
e de aí o poema lido antes, un papel sobranceiro de MARIANA como tradutora de MIGUEL
TORGA o cal descansa vixía e atento á sombra dunha aciñeira alí no alto no cemiterio de San
Martiño das Antas e do cal Mariana publica un libro sobre a poesía da montaña, a poesía
lusitana. E así nese saber, nese facer, na aprendizaxe das experiencias, tendo moi en conta
que soamente as culturas serán monolíticas cando se ven desde fóra ou desde lonxe, MARIANA,
en achego emocional e motivada a exerzo científico, a finais dos anos ostenta,
preocúpase polo estudo da nosa Lingua Galega e desde o XIX Congreso Internacional de
Lingüística e Filoxía Románica no ano 1989 en Compostela, comeza a publicar traballos en
revistas de Romanía sobre a nosa Lingua Galega e así desde esa segue afondando na nosa
Lingua, Literatura e Cultura, in situ e non in vitro, a través dos Cursos de verán para estranxeiros
organizados polo ILGA, a RAG e a Direccción Xeral de Política Lingüística.
Así animada a cada tempo e progresivamente convértese nunha embaixadora e difusora
da nosa Lingua e Literatura Galegas e tamén a través da RADIO CULTURAL en Romanía,
tratando distintos temas e en especial a poesía de Lorca escrita en Lingua Galega, así como
impartindo conferencias sobre O GALEGO E ROMANÉS-UNIDADE E DIVERSIDADE
NO ÁMBITO ROMÁNICO, ou como na traducción ao romanés dos poemas do libro MANUEL
CURROS ENRIQUEZ E FEDERICO GARCÍA LORCA CANTAN EN VINTE LINGUA A
ROSALÍA DE CATRO ( edición a cargo de Don Xesús Alonso Montero).
Logo traduce nos anos 90 poemas de Celso Emilio Ferreiro e Álvaro Cunqueiro. Escribe nos
xornais artigos sobre Santiago de Compostela ou sobre o noso idioma e sobre investigadores
del como é o caso do estudo sobre Francisco Fernández Rei do seu discurso de ingreso na
RAG.
E é que a partir dos anos 90 Mariana comeza a traducción da prosa de autores como
Méndez Ferrín e Castelao, que acompaña de notas bibliográficas de cada autor e da súa
relevancia nas letras galegas.
Pero é Castelao quen lle proporciona un interese especial e así escribe o libro “
CASTELAO.MEMORIA DUN ESQUELETE.OBRA NARRATIVA.TEATRO” na que vai
unha nota ampla de introducción titulada: CASTELAO, UN HOME,UNHA OBRA,UNHA
ÉPOCA”.
Dicir que esta obra presentouse na FEIRA DO LIBRO DE BUCAREST de 2008 e foi
moi ben recibida con críticas magníficas.
36

OS LIBROS DO FESTIVAL DE PARDIÑAS

Na terra negra da vida,
pousío do desespero,
é onde o poeta semea
poemas de confianza

NESTA SILANDEIRA CREMALLEIRA DE AUGA, poemas dun espazo e dun
tempo.
O poeta Xosé Otero Canto, espello da alma chairega –tomo prestado un dos seus versos- dá
ao prelo un novo libro que agocha relanzos de saber antergo e feitío dos vellos mesteres. Da
primeira á última páxina nótase nel un arrecendo a palabra ben labrada, moldeada e engastada
co buril dos antigos ourives. E non é de extrañar, pois Pepe Otero pertence á xinea dos
escritores de Chaira –Crecente Vega, o seu veciño, Aquilino, Manuel María, Xesús Rábade,
Darío Xohán Cabana, Fernán Vello e moitos outros – que con teimosía de mans labregas
esculcaron e aínda esculcan no tesouro da nosa fala o verbo exacto para dicir cada cousa.
Pode o lector saltar estas liñas e mergullarse, un a un, nos versos desta silandeira cremalleira
de auga, que é como o poeta, en feliz imaxe, define O Miño. Mais eu non quixera deixar
pasar a ocasión que me brinda o meu amigo para expresar o que penso deste novo libro del,
tan singular, que, se cadra, non hai moitos que lle igualen na concepción e na serea paixón
creativa. Das catro partes que o compoñen zomega un pouso de cavilacións líricas sobre os
espazos, os motivos e os elementos da xeografia do alto Miño que se van enguetando no
gambito da historia e da cultura da xente que o arrodea como se fosen peixes que o pescantín
apreixa polos socalcos da ribeira. Cada elemento, cada motivo ou cada espazo é unha
recconstrucción da memoria. E da memoria do río xorde o allento poético do home que naceu
e medrou cabo del. Na Ponte de Outeiro. Coma Pepe da Ponte: “Pepe da Ponte sobre o Río
Grande;/ virouse o ceo e todo se arrandea/ coma unha cunca grande aló no fondo”.
Na tradición poética da Chaira –que é un referente na historia da literatura galega- Otero
Canto é unha voz singular. Por varias razóns: polo novo enfoque da temática paisaxística,
polo diferente xeito de tratar a lingua, pola ousadía vangardista das imaxes e pola carga
simbólica que encerran estas, o que nos permite encarar o texto con múltiples perspectivas
interpretativas.
A paisaxe é a protagonista dun libro no que O Miño –e a Terra Cha toda- é unha metáfora
da Galicia rural que vai morrendo. Esa paisaxe, non obstante, vai do espazo fisico e os seus
elementos ao espazo da denuncia social e o desacougo íntimo. A identificación do río con
Galicia –Galiza e ti sodes o mesmo- é unha evidente declaración de principios. A descrición
fisica dos elementos e o relato dos feitos que pertencen á memoria afectiva da terra son
excusa de que se vale o poeta para amosar as súas inquietudes cívicas: o abandono secular
de Galicia e a resignación milenaria das súas xentes (Na canle da vida baixamos xuntos/
encaixados nos ribazos dos esquencidos: “Galicia e ti sodes o mesmo”), a degradación do
medio e a explotación do capitalismo agresivo (Chaira de verdes prados e terra asolagada,/
de millos en ringleiras/ trasxénicos e extranxeiros de pancarta certificada./ Por que non vos
ides por onde chegastes/ sen deixar á Chaira estragada?: “Chaira sostida”), a desaparición
dos nosos sinais de identidade (Aínda hoxe no andar do río/ non hai casal sen muíño derruído:
“O muíño derrubado”, que é un magnífico exemplo de descrición da ruína dun país), o
despoboamento das aldeas (As campás tanguendo/ na tarde de outono, desalentadas/ ...Cada
tanxido, unha morte na casa do río: “Campás de morte”), a reivindicación da dignidade (Río,
pai e amigo,/ berra onde as túas beiras se inzan de silencios/ e non pidas esmolas ninrafas
de pan acedo,/ pois roubáronnos as anguías/ e só con pan comemos: “Pan con anguías”), os
males da sociedade moderna (Cabelo de xuventude./ Casas das troitas/ onde amortiguan a
velocidade/ nas corgas e carreiras do río.../ (e morte nas estradas): “Oucas de liño verde”)
e os modelos de vida espurios que están prendendo no mundo labrego (Corren as follas de
outono/ polos regos furados pola sacha de crista.../ destes homes sometidos ós estrobos da
cidade,/ nunha carreira esci
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Catro cornos son pró Norte / catro para o vendaval
catro pra quen nos marmura / catro pra quen nos quer mal.
E somos dispares un do outro pero ata o de agora complementarios, e se algún
valor posuímos é o de termos unha fe cega no que facemos. Ó noso xeito, un pouco
bandallas, pero con fe. Sabemos que cada vez falamos e cantamos máis para nós
que para os demais. Somos conscientes tamén de que cada vez imos perdendo
máis amigos dos que nos daban viño, pero é lei de vida e así o asumimos.
Sentimos, crédeme, un forte amor e respecto por esta nosa Patria contradictoria
e suicida. Mesmo tamén por estes dous adxectivos: contradictoria e suicida. E
sentimos un profundo noxo polos ananos que dicía Celso Emilio. Polos que se senten
agredidos polo País. Polos que querendo vivir noutro lado non teñen o valor de
irse e pretenden facernos libres con esa falsa liberdade reclamada agora, non
antes, e que outros conseguiron con grandes sacrificios. Esa santa liberdade que
non conquistaron, que non rabuñaron uña a uña para os demais, para o común de
todos. Os ananos que se avergoñan de pertencer a este pobo humilde e sinxelo.
E deles, con todo o poder material que teñen, sentimos, noxo e mágoa. Coitadas,
coitados, non saben o que perden. Mais sabemos que algún día conseguiremos
entre todos traelos á casa común e sentaremos todos á mesa para comezar dunha
vez o camiño da sensatez e da felicidade colectiva.
Vouvos da-la despedida / por riba da gramalleira,
o que non defenda a casa / vaia deixando a lareira.
Amigos, mil gracias a todos. Obrigados quedamos, de corazón por este
reconfortante aloumiño co que hoxe nos acariñades. Só nos resta dar unha aperta
colectiva no común amor a este pobo do galego, como o nomea o noso benquerido
David, e desexar saúde e forza para todos e todas nesta interminable loita en
beneficio da Patria-Matria común.
¡Falta nos ha facer!
¡Saudiña e cante o merlo!
Mini, Brates, 24 de maio de 2009

“ Esta obra constitúe, polo de agora, a mellor achega de MARIANA PLOAE-HANGANU
nos vinte anos que leva adicados ao estudo e difusión de Galicia, a súa Lingua e a súa Cultura
en Romanía. E faino porque si...- dicimos en palabras do profesor académico Francisco
Fernández Rei- ... faino porque quere, por amor á cultura e á xente deste FinisTerrae románico.
Mariana non é responsable de ningún Centro de Estudos Galegos ( non hai en Romanía), o que
fai moito máis meritorio o seu labor a prol de Galicia...”
Velaí pois que para ela, PARA MARIANA, vai o recoñecemento do PEDRÓN DE OURO co
PREMIO PEDRÓN DE HONRA polos seus aportes meritísimos e cualitativos á nosa Lingua
e á nosa Cultura,
Velaí NELA... EN MARIANA...unha próba fermosa, indiscutibel e irrebatibel... A DA
HUMILDADE DO ORGULLO...de cómo aprender do outro, de cómo aprender co outro.
E agora quero lerlles un poema de corazón desposto
a toneladas de sentimento de Galicia.
VERSOS PARA UN PAÍS DE MINIFUNDIOS
( de Manuel María... )
Galicia é un pobo e nada máis.
O que no é pobo... non pode
ser Galicia.
O pobo está abaixo, nas raíces...
E é o que sostén a arbre,
os cementos sobor dos que
se ergue o edifício.
Pois desde terras de Mesía e de Brates de Boimorto,
eles sendo a nacer do mundo onde se chama TERRA
CHA, velaí dous que fan un indivisible. Dous nos que o
seu alfabeto amoroso no noso idioma galego
palabra AMOR e segue pola palabra POBO.
que a Galicia hai que levala dentro. E así a bo campar
eles dous avanzan indo de ganchete dela e do brazo esquerdo. Fano a exemplo de liberadora
militancia no POBO DO GALEGO, pois como di o poeta de Quián de Agolada e do Morraso,
Xosé Vázquez Pintor:
“ Con MINI E MERO...habemus sempre a Lingua e as Herdanzas”
Eles dous, Mini e Mero, coas súas compañeiras no sentir familiar común e morno dos
ánimos,dos desexos e das obras, con Loreto e Xulia,
cos fillos, coa familia e cos da Quenlla, afirman afectos, lealdade e poñen pedra armeira de
obra clara, crean substancia a man, contidos e formas,
para construír pobo, e restituíndo…e na memoria... fan liberdade... máis que dicíndoa. E activan
belezas de pobo na Cultura,na Lingua, na Historia,
nas Tradicións e todo irrenunciablemente a fidelidade e coherencia...
“ Sementadores de esperanza e futuro”- como lles di Xesús Mato.
Sementadores de esperanza e futuro para axudar a normalizarnos
a afirmármonos e determinármonos como país, pobo e patria.
E por iso na resistencia cantan ( desde hai máis de corenta anos están na primeira liña
de combate a prol da musica tradicional de Galicia) e compoñen poesía e investigan e buscan...e
remoen memorias e feitos, pois
pensan que o mellor é contalo todo e pisan chan de pobo e apañan e gardan
e conservan e defenden e recollen e acollen...non encollen.
Pois como escribe Darío Xohán Cabana:
“ son músicos de combate...cantores de protesta e de afirmación nacional...e duran…
e non pasan...”
Eles, como di Alfonso Torrado de Xermolos...
“ Sempre buscando a mensaxe posibel...nesta hora da vida”
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Amigas e amigos…son boas persoas...
Foron dos primeiros de FUXAN OS VENTOS xunto con Xesús Mato desde o ano 71
cando nas San Lucas ( chamándose FOLK 72) e gañaron o primeiro premio coa canción “
Fuxan os ventos” da autoría de Mato, que tamén el lle deu nome ao grupo.
E chegaron as gravacións :FUXAN OS VENTOS,SEMENTEIRA,
GALICIA CANTA AO NENO, O TEQUELETEQUELE, QUEN A SOUBERA CANTAR
E así por Galicia e con Galicia....en Fuxan até o ano 82.
No ano 84 comezaron coa QUENLLA e gravan: NAMÓRATE DA VIDA,ALDRAXES
CONTRA A XISTRA,OS TEMPOS INDA NON... NON SON CHEGADOS, OS IRMANDIÑOS,
UNHA VEZ FOI O TREBÓN ( poesía de Manuel María), A CASA QUE NUNCA TIVEMOS
( de Marica Campo), MÁIS ALÁ DA NÉBOA, EUROPOLIS 88,TERRA,
SILENCIOS NA MEMORIA
E fixeron músicas para a escola e na escola. Tamén para O MANIFESTO
NACIONALISTA e para poesía de FIZ VERGARA VILARIÑO, MANUEL MARÍA, A
HISTORIA DA LINGUA GALEGA de Darío Xohan Cabana, OS POETAS NA SÚA VOZ
E en colaboración con outros músicos gravaron CHILL OUT CELTA en Galicia.
Escribiron libros de texto para o ensino infantil e primario e elaboraron materiais e
soportes de música tradicional.Tamén publicaron:
SOMOS LENDA VIVA,CONTOS DE VELLOS PARA NENOS
CANTOS,COPLAS E ROMANCES DE CEGO ( coa reproducción de coplas, partituras e
comentarios e informacióne execución dos informantes).
MINI escribiu: MEMORIA DUN SILENCIO sobre a represión nas terras de Boimorto
e MERO en poesía: NA LONXITUDE DO TEMPO e
RECENDOS DE LUZ E SOMBRA
E niso tan inmenso da súa obra proclaman:
LIBERDADE E XUSTIZA PARA MEMORIA E FUTURO.
Eles DOUS a mans de traballo e no ideal, máis que o aquel de dicir:
“ quizabes mañá seremos”afirman a obras e a exemplos e se colectivamente en acordo de
horizontes nos poñemos hoxe, afirman sen dúbida o aqueloutro de:“ mañá seremos!”.
Como di o poeta chantadino en Barcelona, Xosé Lois García...
“ Eles son sementadores dun renacer patrio...foron quen de intervir en moitos toques
de atención e en resolver moitas memorias tendentes ao esquecemento...“
Mini e Mero con vontades de optimismos, intuíndo dolorosos tempos que nos agradan,
saben que están en perigo moitos movementos nosos que se responsabilizan de dar pulo á
cultura na lingua nosa como uso e dinamización de valores propios, populares. E por iso
chámannos a camiño.
Os do Pedrón entendéronos merecentes do PEDRÓN DE OURO.
E velaí pois amigas e amigos que hoxe , aquí en Padrón, queremos vivir universalidade,
que hoxe presida o NÓS e nel se integren os nosos EUS, que así facemos fogar na mornura
dos afectos, nos sentimentos, sen negar a ninguén. Pois dicir NÓS...non é dicir... NON AOS
OUTROS !
Hoxe con Mariana, con Mini e Mero, para futuro, sabemos da fraternidade e así na
posesión compartida, queremos manifestalo coa Fundación do Pedrón de Ouro a través dos
recoñecementos.
Pois en palabras de Miguel Torga...

E foi cobiza de amor o que nos mantivo firmes nos tempos de vendaval, e segue
a ser esa ben dita cobiza de amor a que nos mantén ergueitos en tempos sempre
e novamente de vendavais.
A doenza da Matria que descubrimos é o autoodio, doenza puñeteira que nos
sume na tristeza e na ausencia de futuro común colectivo. Si, o resumo da nosa
aprendizaxe ós case sesenta anos de existencia é que estamos feridos de autoodio,
de falta de amor colectivo, de non recoñecernos os uns nos outros, de minifundio
social.
Sen querelo e case sen sabelo baixamos á Matria profunda da música e da
cultura popular e comezamos a sorrir de novo cheos de amor e de orgullo. Porque
é moito o que o noso pobo sabe, porque é moita cultura a cultura deste País, desta
nación negada mil veces, desta Matria carente do amor dos seus fillos.
E descubrimos en cada recolla, en cada entrevista, en cada concerto, en cada
conferencia... ós nosos veciños da infancia, á nosa familia, cada unha das nosas
herbas, dos nosos paxaros, das nosas árbores, das nosas pedras... Descubrimos
o noso País, a Nación dos Galegos, paciente, sabia e poderosa. Necesitada do amor
dos seus fillos. E bebemos, enbebedámonos da nosa música, da nosa literatura
oral, das nosas tradicións... E desde aquela andamos facendo éses dun lado para
outro predicando por encarga dos que nos deron a beber o poderoso viño da
Terra. Porque con cada un dos informantes asinamos co corazón un contrato de
divulgar o que eles nos emprestaban temporalmente.
Isto pra nós é esencial. E non vexades sacrificio ás nosas costas polo que
facemos. Hai satisfacción plena no traballo. Hai enriquecemento cotidiano na
amizade dos mellores fillos da nosa Matria: escritores, poetas, xentes da farándula,
e os centos e centos de paisanos anónimos para a xeneralidade pero insignes para
nós. E aínda por riba agasalládesnos con este recoñecemento...
E somos dous. Hai quen di que parella de feito. Non... é máis ca iso. Somos
amigos, amigos no persoal e neste xeito de andar polo mundo. Caemos na conta
hai xa moito tempo de que este labor, esta felicidade non se pode facer desde
a unidade. Cómpre facela desde a dualidade ou desde o grupo, porque a canda
nós, ou nós a canda eles, andan os da Quenlla e moitos máis. Pero si, en esencia
e na permanencia no tempo somos dous. Desde os comezos e... ata o final. Houbo
e aínda hai tentativas para estragar esta dualidade. Vaia pois un aviso a navegantes:
temos unha durísima coiraza a proba de todo tipo de atentados, tanto dos que
veñen de fronte coma dos sutís. E a cada agresión, medramos e medra a nosa
unión e a nosa amizade.

“ Hinos aos deuses non...
Os homes é quen os merecen...”
Non queremos vivir cada momento como se fose o último. Non nos gusta que non nos
vexan na casa.Que nos ignoren. Estando dentro.
Por iso...Con Mariana, Con Mini e Mero.Nesta convivencia .Ao chamo da Fundación
do Pedrón de Ouro:
“ Estamos na nosa casa...
e vésenos
Non queremos ir pola periferia dos soños...”
E por iso no poder da nosa palabra e na Lingua,nas nosas obras,
e nos desexos…os corazóns de todos nós...hoxe e para sempre serán de banda ancha.
Moitas Grazas.
David Otero
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PARCE-MI-QUE PARA O PEDRÓN DE OURO DE 2009
E rabeas porque canto/ porque río, moito máis/
Hei de cantar e máis rir/ pra que inda rabees máis.
Pertencemos os dous á xeración inmediata á da posguerra. Non somos pois dos
que pasaron fame callada, pero ó noso nome hai cartillas de racionamento. A nosa
infancia foi en branco e negro, unha infancia feliz pero chea de silencios e
contradiccións.
Pra un neno o mundo que ve polos seus infantís ollos debe, quere e precisa estar
ordenado. O noso mundo non o estaba. Falábase en voz baixa de moitos temas e
a submisión era palpable. A falla de liberdade pairaba no ambiente e a necesidade
e a miseria estaban á orde do día. Na sensible alma duns nenos as inxustizas
mancan e quitan o sono polas noites, a hipocrisía tiña un cheiro subido, forte...
Había xentes de dúas clases, os que campaban co sorriso regañado, dominando
a escena, o español nos labios e na voz de mando, o falar fulero e falso do
poderoso... e os que eran do común, os que falaban galego, os que compartían o
pouco que había, os que cheiraban a País e á nobreza do traballo diario e esgotador.
Chégate rapaza adiante / que che quero ve-lo pé,
se ten fibela de prata / eso para min non é.
E nós no medio, rexeitando ós primeiros e mamando a submisión e o silencio
dos segundos. Os uns non compartían o seu mundo alleo connosco porque non
compartían nada con ninguén. Ollaban por riba do lombo e querían faceren
apostolado lingüístico e moral-relixioso.
Os outros, os da nosa condición, gardaban o seu País para eles... Pra nós estaba
destinado o novo mundo: o da hipocrisía, o do castelán, o de medrar e sermos
coma os primeiros.
E nós no medio, devecendo polo mundo dos iguais, polos nosos heroes, polo que
arrincaba día a día da suor do traballo o pan da terra ou do taller. Devecendo
polo mundo que nos negaban uns e
outros.
E así fomos indo. Estudiamos,
desclasáronnos totalmente,
aculturáronnos, fixéronnos homes
de proveito, e dicir, fomos a estudar
a Lugo, á capital. E ensináronnos a
odiarnos, a rexeitar todo canto
soase ó pobo dos galegos, o noso.
Domésticáronnos e aprendemos a
burlarnos de nós, do noso.
E un bo día soaron ventos de
canción. Os nosos dezaseis-vinte
anos bebían cancións, de fóra, por
suposto. E uns poucos de nós
botámonos a cantar e aí
descubrimos outra vez de onde
viñamos, quen eramos e a onde
iamos. Non foi difícil. Abondou con
facer un grupo de música folk e
guiados por un mestre-crego a quen
nunca se lle pagará o labor feito,
regresamos ó amor e amamos a
miseria, a nosa lingua, as nosas leiras
e os nosos talleres. Recuperamos
para nós ós nosos heroes e con eles
quixemos venda-las feridas do País,
da Matria que nos confundira na
súa inconfesable enfermidade.
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PEDRÓN DE OURO. Padrón, 24 maio de 2009
Bos días, señoras e señores, dignísimas autoridades da Cultura, …do amor a Galicia! Señor
Presidente, membros numerarios do Pedrón de Ouro, …Avelino e Isaac –presidentes de honra,
Helena amiga e Presidenta da Fundación Rosalía de Castro, aquela das tantas auroras compiladas
nos “Cantares Gallegos”; Dª Mariana Ploae, filóloga premiada co Pedrón de Honra, señor
Fandiño presentador, mantedor-amigo David Otero, amigos do Bico na Balouta. Hoxe
premiades co Pedrón de Ouro a dous humildes servidores –que o son por obra e graza da
nación, do idioma, do Todo Cultural que desde uso da razón nos seduce. De non ser así,
quizais non representariamos –e menos con este orgullo- ese mundo inmaterial da nosa Terra,
ese p/matrimonio oral que acaba volatilizándose nun alalá ou na xuntanza feliz de voz e de
palabra que contén o prognóstico dun pasado, onde se gaña o presente mentres pousa no
corazón das nosas xentes para, superando os soños, facelos realidade e acadar un porvir feliz.
Tampouco seriamos cantores deste noso
cantar, ás veces desesperado, outras
entrecortado e conmovido que bica alentos
trasfegados por outras voces moi antigas,
que nos chaman desde o fondo. Nesas
andamos, algo diso temos. Pero é así
porque así o queremos e porque así o
quixemos, no noso egoísmo, seducidos
–xa digo- no encantamento da Patria que
nos mira.
Neste recoñecemento que nos facedes,
sabemos estades implicadas moitas
persoas de ben e habería que citarvos
unha a unha, non é posible. A nós
acórdannos primeiro os nosos, os da casa,
as nosas familias que padecen as nosas
continuas ausencias e quedan sempre co
traballo, …os compañeiros de “A
Quenlla” que saben sumarse á nosa
obstinada teima con desprendemento, os
informantes, cómplices das nosas
pescudas, que con tanto amor e paciencia
foron pulindo os seixos duros das nosas
incertezas, das nosas ignorancias, …as
amigas/os que confiaron cegamente en
nós e nos deron azos, …as nosas
alumnas/os que axudaron a buscar nas
súas propias casas e arredores e que volveron sobre de si, falar cos veciños e avós para
recuperar a fachenda de recoñecelos protagonistas da Lingua, da Cultura que crían doutros,
ao vela nos libros.
…E tamén nos acordan Avelino Abuín de Tembra e Gustavo Santiago Valencia, valedores
deste Premio, amigos que pasaron neste último ano. E os irmáns da resistencia férrea de cada
día, e que nos aveñen con frecuencia á memoria, hoxe estarían aquí moi ledos: Manuel María,
Chano Piñeiro, Xocas, Fiz Vergara, Suso Vaamonde, Sr Ramón da Gharabanxa, Laghares, Sr.
Ramiro e Rafael e Elvira, tantos!. E vós todos, os de Lugo, os da Terra Chá, os de Xanceda
e Boimorto, do Mº do Pobo Galego, os da Estrada, de Cangas, de Melide, de Chapela, Da
Agolada, Raigame de Ourense, Os de Atreu, os da Xentalla do Pichel, de Redes Escarlata,
de Teo, de Barcelona, Os da Memoria Histórica, os do Xoán de Requeixo, de Arzúa, os do
Couto da Ponteceso, de Auxilia, da Poesía en Salvaterra, Airiños de Fene, Irimia e Encrucillada,
do Moncho Valcarce, os de QQQoC, os de Volta e Dálle, da farándula, das Romaxes, do
audiovisual, das escolas de danza, da Música –músicos e gaiteiros con conciencia- sobre todo
os da Canción Galega e, aínda máis, os aqueles que nunca se venderon nin calaron, sendo
vangarda dos nosos anceios comúns (Anxo Rei, Tino Baz, Miro Casabella, Mª Manuela,
Pilocha…et), e tantos outros, como Garrido –o noso produtor- sempre apostou por nós, mesmo
nas perdas e derrotas presentidas, …Mato, cura que comparte intensamente esta paixón e,
lonxe de adoutrinarnos, inculcounos amor polo noso. Con eles e con z
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vós queremos compartir este premio cheo de historia, de pureza e compromiso, que comporta
e imprime carácter – diría Gustavo- impedindo esquecer obrigas para coa nosa orixe e a nosa
Cultura con firmeza.
Nós, sentimos a obriga de buscar camiños sabendo que somos terra e é a terra a que nos posúe.
Estamos chamados para seguir buscando na historia e no tempo ata tocar aos devanceiros, e
enlazar o seu tesouro para pousalo dignamente nos que veñan. É lei de vida.
Pero vimos e vivimos no rural. Nel tocamos a terra e vimos del para –que menos!- volver por
el. E estamos na obriga de dicir que este noso mundo da aldea esmorece e está nunha crise
que non temos tempo tampouco a debuxar, ameazada polas economías do mundo e o
esgotamento de recursos, onde nós somos o noso propio recurso. Pero hai outra crise, aínda
peor, e provocada pola mentira e a opresión de intereses sempre bastardos que ataca a nosa
propia existencia, tantas veces agochada na xente do común e do rural. Sen darnos conta
estamos pasando a ser definitivamente colonizados por quen nos rexeita desde a súa ignorancia.
E nós, semella que nos deixamos ir submisos, discriminando o propio a favor do alleo, os
nosos valores, a nosa identidade, os nosos dereitos,… Neste exterminio incomprensible que
non nos cabe na cabeza, e menos no corazón, seguimos aguantando leis de malabarismos
malévolos, de pirotecnia verbal na que se refuxian as frangullas dun reparto inxusto, partimos
dun constrinxido estatuto de autonomía que non resolve e que nos subordina, cheo de limitacións
e dependencias, de permisos sen competencias, de restricións para sermos, de desconfianzas
fraudulentas que mesmo quixeran reducir dereitos que outras cartas superiores amparan, non
saben nin deixan reparar as miserias que arrastramos de vello, as malas infraestruturas, os
malos servizos que nos discriminan negándonos, para instalarnos nun soño virtual dun mundo
inexistente no que a modernidade caduca antes de chegar, …esquecen as débedas históricas
e a función reparadora da xustiza, chámanlle “bilingüismo” á diglosia porque seguimos na
súa periferia, en provincias, cun esperpéntico plan de emprego que nos obriga a emigrar e a
recibir inmigrantes, eles chámanlle “mobilidade laboral”, con pensións e xubilacións inxustas
e inferiores ás deles, con contaminación de todo tipo, …mesmo nos levan os beneficios do
vento! Empresas, privadas de escrúpulos e alleas, rouban as nosas materias primas, ah! pero
deixan aquí o lixo, os enterramentos ilegais e contaminantes, as horribles formas que rompen
a paisaxe, os vertidos pestilentes, as queimas de montes dos escuros intereses de mercado, e
traen construcións perversas que danan ata os máis baixos niveis de sensibilidade, …porque
os autores son tamén corruptos e non lles importa especular co noso ben público, os aqueles
máis prezados. Ah, e tamén temos unha Igrexa
fosilizada, aínda de costas a nós, que evoca palabras
enormes que, logo, non quere comprender nin
practica,…e seica falan de Amor! Así imos, mentres
todos os indicadores amosan intentos deste suicidio
existencial, todos eles se enchen a boca falando
de igualdade e liberdade. Nós queremos liberdade,
a nosa liberdade, non a deles que exercen o abuso
mesmo para falar por nós e suplantarnos. Nós
queremos a que nos permita ser quen somos! Agora
mesmo esixen, despois de estaren agardando a nosa
agonía, …esixen igualdade, cando resulta tan doado
abater a quen está ferido, non lembran as
prohibicións seculares, as persecucións e agravios atroces que nos partiron en cachos. Liberdade
e igualdade…, para xogaren outra vez con vantaxe. Palabras e manipulacións nas que están
axudados dos compracidos medios de comunicación e certa caste de intelectuais cómplices
de tanto exceso ou de oportunísimos silencios. Catedráticos de oficio e orificio que van en
procesión acompañando aos verdugos que se pintan vítimas, cos agresores que se finxen
agredidos, …e que se presentan mártires da ofensa que lles produce, …fíxense: a nosa
identidade!, …a nosa memoria! Dóelles, que acordemos pasaxes enfermizas con sentencias
de morte nas cunetas do medo. Pois non, non queremos que se conte do revés a nosa Historia,
tantas veces mal contada. E aínda queda o peor –non se escandalicen- mentres nós seguimos
coas ansias reprimidas na impotencia, calados na educación, con problemas de soidade e
incomprensión, de illamento, …queda o peor: estamos negados de futuro para os fillos,
hipotecados no porvir dun prato de lentellas e nas mans de políticos irresponsables que, aínda
non resolvendo, véñennos furgar nas feridas. Xa o vedes.
Aínda así, …ninguén volve pola fouce! Semella que esquecemos a ferramenta efica
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e máis prezada, …a de xuntos rebelarnos contra o abuso, a mentira, o medo, a extorsión, a
inxustiza. Aquela fouce do avó, a de Curros Enríquez, que tantas veces acordamos afiar, está
–de momento- entre as silvas, no medio das
sombras, onde enferruxa descoidada.
Que nos están deixando sen xente, sen o uso
e a práctica de sabernos posuidores de tanto!
Que nos deixan sen ter de qué vivir. Que nolo
trocan por outras formas, que nos rouban o
noso, e vén esa industria feroz a esnaquizarnos,
a obrigarnos a correr e ser competitivos, para
producir máis a custo de inmolarnos vivos!
dinamitando os modos de vida e de
sobrevivencia (no sector gandeiro, pesqueiro,
lácteo, forestal, artesanal…). Perdoade esta
teima, reivindicamos eses recendos orixinais
da vida, os máis sinxelos e sosegados porque,
anque humildes, son máis humanos e respectan
o medio e garanten futuro. Queremos movernos entre as paisaxes de sempre e no respecto
aos espazos e das pequenas toponimias secretas que aínda con só nomealas, nos marabillan.
Esas que deron nome en propiedade a este, noso curruncho do mundo, que se detén no tempo
e, sen descanso, se perde na boca de tantos redentores de turno. Neste barco estamos, e aínda
así, cantamos e cantaremos, … ese alalá incandescente, que a nós nos aquenta e aos soberbios
abrasa, así, defendendo a Nosa Voz, e chamando as cousas polo nome. …O problema non
está na convivencia de pobos e de linguas, non, está na actitude de quen nega a existencia da
diversidade e tenta aniquilar os elementos de cohesión e liberdade! E como? Pois reducindo
a capacidade de rexeneración -aínda desde a precaria lexislación que hai, abusando da posición
dun poder que demoniza as discrepancias e nega, sendo despectiva, aos que coidamos que
outro mundo mellor é posible. Fan da xustiza balanza desequilibrada que “obriga” a coñecer
o castelán pero que “invita” a aprender o galego, …repartindo frangullas, forzando a unha
identidade asimilacionista, imposta e que anestesia con campañas mediáticas, con subvencións
e abalorios controladores, e onde nos sinalan a nós como pecadores, malditos e luxados de
vergoña e autoodio. Saberán, nós o sabemos, que a nosa Lingua é unha lingua primordial e
única, única chave da nosa liberdade e que nos conducirá a todos cantos outros códigos
queiramos entender e coñecer, cantos máis mellor. Non, non nos poden roubar o noso, nin a
esperanza, nin a nosa vontade de ser. …E sempre haberá unha cantiga! Sen concesións e, se
fai falla, tamén para abolir calquera intento ou sistema que nos agrida e queira condicionar.
Sempre será unha canción e unha loita en defensa propia!
Levamos anos nesta esquizofrenia de querer ser, e seguiremos para adiante sen atender ao
“ninguneo habitual” ou aos desprezos, aos “acenos educados e aparentes”, aos silencios que
nos fan sentir “raros”, “forasteiros na propia casa”, coma se estiveramos equivocados ou
debéndolle algo a alguén, ou no peor dos casos sendo “tolos, parvos ou necios ” que lle
botamos á melancolía un certo inconformismo anárquico e ferrados de utopía.
Por iso, hoxe, a vós: “grazas” de corazón. Por cargar as nosas pilas e asumir esta teima,
levados da emoción que expresa Amor, Beleza e Orixe. Sentímonos orgullosos: sabemos que
participades connosco dela. É a necesidade de ser. Amamos esta Terra e dóenos, tanto que
mesmo nos doemos nós. Porque sabemos –así nolo ensinaron- que Galicia –parafraseando a
Novoneira- pode e debe ser outra cousa! E é máis, para ser outra cousa non necesita venderse
–señores, … os do esperpento e o absurdo, os que queren limitar en porcentaxes a nosa voz
–como se fose un ciclo produtivo- aniquilándonos. Vosos seguirán sendo os muros da
incomprensión, nosas seguirán sendo as pedras. As da razón, da forza e a defensa, as da fouce
do avó. A grandeza non é de quen máis ten, senón de quen é e sabe ser. Estaremos aquí para
destruír os complexos do voso muro, creados por vós para ofendernos. Estaremos aquí para
reconfortarnos no amor propio e na autoestima, antídoto contra a aniquilación que propoñedes!
Resistiremos, como non, na lembranza agradecida que nos comprace, permitíndonos ser e
estar no mundo en propiedade, e nunca de prestado, para así mirar de fronte o futuro e garantir
moitas máis de 1000, as primaveras, (…que sempre nos pareceron poucas) para a Nosa Patria,
para a Nosa Lingua!
Grazas por estar aquí, por ser quen sodes, por ser amigas/os. Grazas por este bico nos ollos.
Saúde e cante o merlo. Que o cuco xa cucou!
Mero.
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vós queremos compartir este premio cheo de historia, de pureza e compromiso, que comporta
e imprime carácter – diría Gustavo- impedindo esquecer obrigas para coa nosa orixe e a nosa
Cultura con firmeza.
Nós, sentimos a obriga de buscar camiños sabendo que somos terra e é a terra a que nos posúe.
Estamos chamados para seguir buscando na historia e no tempo ata tocar aos devanceiros, e
enlazar o seu tesouro para pousalo dignamente nos que veñan. É lei de vida.
Pero vimos e vivimos no rural. Nel tocamos a terra e vimos del para –que menos!- volver por
el. E estamos na obriga de dicir que este noso mundo da aldea esmorece e está nunha crise
que non temos tempo tampouco a debuxar, ameazada polas economías do mundo e o
esgotamento de recursos, onde nós somos o noso propio recurso. Pero hai outra crise, aínda
peor, e provocada pola mentira e a opresión de intereses sempre bastardos que ataca a nosa
propia existencia, tantas veces agochada na xente do común e do rural. Sen darnos conta
estamos pasando a ser definitivamente colonizados por quen nos rexeita desde a súa ignorancia.
E nós, semella que nos deixamos ir submisos, discriminando o propio a favor do alleo, os
nosos valores, a nosa identidade, os nosos dereitos,… Neste exterminio incomprensible que
non nos cabe na cabeza, e menos no corazón, seguimos aguantando leis de malabarismos
malévolos, de pirotecnia verbal na que se refuxian as frangullas dun reparto inxusto, partimos
dun constrinxido estatuto de autonomía que non resolve e que nos subordina, cheo de limitacións
e dependencias, de permisos sen competencias, de restricións para sermos, de desconfianzas
fraudulentas que mesmo quixeran reducir dereitos que outras cartas superiores amparan, non
saben nin deixan reparar as miserias que arrastramos de vello, as malas infraestruturas, os
malos servizos que nos discriminan negándonos, para instalarnos nun soño virtual dun mundo
inexistente no que a modernidade caduca antes de chegar, …esquecen as débedas históricas
e a función reparadora da xustiza, chámanlle “bilingüismo” á diglosia porque seguimos na
súa periferia, en provincias, cun esperpéntico plan de emprego que nos obriga a emigrar e a
recibir inmigrantes, eles chámanlle “mobilidade laboral”, con pensións e xubilacións inxustas
e inferiores ás deles, con contaminación de todo tipo, …mesmo nos levan os beneficios do
vento! Empresas, privadas de escrúpulos e alleas, rouban as nosas materias primas, ah! pero
deixan aquí o lixo, os enterramentos ilegais e contaminantes, as horribles formas que rompen
a paisaxe, os vertidos pestilentes, as queimas de montes dos escuros intereses de mercado, e
traen construcións perversas que danan ata os máis baixos niveis de sensibilidade, …porque
os autores son tamén corruptos e non lles importa especular co noso ben público, os aqueles
máis prezados. Ah, e tamén temos unha Igrexa
fosilizada, aínda de costas a nós, que evoca palabras
enormes que, logo, non quere comprender nin
practica,…e seica falan de Amor! Así imos, mentres
todos os indicadores amosan intentos deste suicidio
existencial, todos eles se enchen a boca falando
de igualdade e liberdade. Nós queremos liberdade,
a nosa liberdade, non a deles que exercen o abuso
mesmo para falar por nós e suplantarnos. Nós
queremos a que nos permita ser quen somos! Agora
mesmo esixen, despois de estaren agardando a nosa
agonía, …esixen igualdade, cando resulta tan doado
abater a quen está ferido, non lembran as
prohibicións seculares, as persecucións e agravios atroces que nos partiron en cachos. Liberdade
e igualdade…, para xogaren outra vez con vantaxe. Palabras e manipulacións nas que están
axudados dos compracidos medios de comunicación e certa caste de intelectuais cómplices
de tanto exceso ou de oportunísimos silencios. Catedráticos de oficio e orificio que van en
procesión acompañando aos verdugos que se pintan vítimas, cos agresores que se finxen
agredidos, …e que se presentan mártires da ofensa que lles produce, …fíxense: a nosa
identidade!, …a nosa memoria! Dóelles, que acordemos pasaxes enfermizas con sentencias
de morte nas cunetas do medo. Pois non, non queremos que se conte do revés a nosa Historia,
tantas veces mal contada. E aínda queda o peor –non se escandalicen- mentres nós seguimos
coas ansias reprimidas na impotencia, calados na educación, con problemas de soidade e
incomprensión, de illamento, …queda o peor: estamos negados de futuro para os fillos,
hipotecados no porvir dun prato de lentellas e nas mans de políticos irresponsables que, aínda
non resolvendo, véñennos furgar nas feridas. Xa o vedes.
Aínda así, …ninguén volve pola fouce! Semella que esquecemos a ferramenta efica
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e máis prezada, …a de xuntos rebelarnos contra o abuso, a mentira, o medo, a extorsión, a
inxustiza. Aquela fouce do avó, a de Curros Enríquez, que tantas veces acordamos afiar, está
–de momento- entre as silvas, no medio das
sombras, onde enferruxa descoidada.
Que nos están deixando sen xente, sen o uso
e a práctica de sabernos posuidores de tanto!
Que nos deixan sen ter de qué vivir. Que nolo
trocan por outras formas, que nos rouban o
noso, e vén esa industria feroz a esnaquizarnos,
a obrigarnos a correr e ser competitivos, para
producir máis a custo de inmolarnos vivos!
dinamitando os modos de vida e de
sobrevivencia (no sector gandeiro, pesqueiro,
lácteo, forestal, artesanal…). Perdoade esta
teima, reivindicamos eses recendos orixinais
da vida, os máis sinxelos e sosegados porque,
anque humildes, son máis humanos e respectan
o medio e garanten futuro. Queremos movernos entre as paisaxes de sempre e no respecto
aos espazos e das pequenas toponimias secretas que aínda con só nomealas, nos marabillan.
Esas que deron nome en propiedade a este, noso curruncho do mundo, que se detén no tempo
e, sen descanso, se perde na boca de tantos redentores de turno. Neste barco estamos, e aínda
así, cantamos e cantaremos, … ese alalá incandescente, que a nós nos aquenta e aos soberbios
abrasa, así, defendendo a Nosa Voz, e chamando as cousas polo nome. …O problema non
está na convivencia de pobos e de linguas, non, está na actitude de quen nega a existencia da
diversidade e tenta aniquilar os elementos de cohesión e liberdade! E como? Pois reducindo
a capacidade de rexeneración -aínda desde a precaria lexislación que hai, abusando da posición
dun poder que demoniza as discrepancias e nega, sendo despectiva, aos que coidamos que
outro mundo mellor é posible. Fan da xustiza balanza desequilibrada que “obriga” a coñecer
o castelán pero que “invita” a aprender o galego, …repartindo frangullas, forzando a unha
identidade asimilacionista, imposta e que anestesia con campañas mediáticas, con subvencións
e abalorios controladores, e onde nos sinalan a nós como pecadores, malditos e luxados de
vergoña e autoodio. Saberán, nós o sabemos, que a nosa Lingua é unha lingua primordial e
única, única chave da nosa liberdade e que nos conducirá a todos cantos outros códigos
queiramos entender e coñecer, cantos máis mellor. Non, non nos poden roubar o noso, nin a
esperanza, nin a nosa vontade de ser. …E sempre haberá unha cantiga! Sen concesións e, se
fai falla, tamén para abolir calquera intento ou sistema que nos agrida e queira condicionar.
Sempre será unha canción e unha loita en defensa propia!
Levamos anos nesta esquizofrenia de querer ser, e seguiremos para adiante sen atender ao
“ninguneo habitual” ou aos desprezos, aos “acenos educados e aparentes”, aos silencios que
nos fan sentir “raros”, “forasteiros na propia casa”, coma se estiveramos equivocados ou
debéndolle algo a alguén, ou no peor dos casos sendo “tolos, parvos ou necios ” que lle
botamos á melancolía un certo inconformismo anárquico e ferrados de utopía.
Por iso, hoxe, a vós: “grazas” de corazón. Por cargar as nosas pilas e asumir esta teima,
levados da emoción que expresa Amor, Beleza e Orixe. Sentímonos orgullosos: sabemos que
participades connosco dela. É a necesidade de ser. Amamos esta Terra e dóenos, tanto que
mesmo nos doemos nós. Porque sabemos –así nolo ensinaron- que Galicia –parafraseando a
Novoneira- pode e debe ser outra cousa! E é máis, para ser outra cousa non necesita venderse
–señores, … os do esperpento e o absurdo, os que queren limitar en porcentaxes a nosa voz
–como se fose un ciclo produtivo- aniquilándonos. Vosos seguirán sendo os muros da
incomprensión, nosas seguirán sendo as pedras. As da razón, da forza e a defensa, as da fouce
do avó. A grandeza non é de quen máis ten, senón de quen é e sabe ser. Estaremos aquí para
destruír os complexos do voso muro, creados por vós para ofendernos. Estaremos aquí para
reconfortarnos no amor propio e na autoestima, antídoto contra a aniquilación que propoñedes!
Resistiremos, como non, na lembranza agradecida que nos comprace, permitíndonos ser e
estar no mundo en propiedade, e nunca de prestado, para así mirar de fronte o futuro e garantir
moitas máis de 1000, as primaveras, (…que sempre nos pareceron poucas) para a Nosa Patria,
para a Nosa Lingua!
Grazas por estar aquí, por ser quen sodes, por ser amigas/os. Grazas por este bico nos ollos.
Saúde e cante o merlo. Que o cuco xa cucou!
Mero.
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PARCE-MI-QUE PARA O PEDRÓN DE OURO DE 2009
E rabeas porque canto/ porque río, moito máis/
Hei de cantar e máis rir/ pra que inda rabees máis.
Pertencemos os dous á xeración inmediata á da posguerra. Non somos pois dos
que pasaron fame callada, pero ó noso nome hai cartillas de racionamento. A nosa
infancia foi en branco e negro, unha infancia feliz pero chea de silencios e
contradiccións.
Pra un neno o mundo que ve polos seus infantís ollos debe, quere e precisa estar
ordenado. O noso mundo non o estaba. Falábase en voz baixa de moitos temas e
a submisión era palpable. A falla de liberdade pairaba no ambiente e a necesidade
e a miseria estaban á orde do día. Na sensible alma duns nenos as inxustizas
mancan e quitan o sono polas noites, a hipocrisía tiña un cheiro subido, forte...
Había xentes de dúas clases, os que campaban co sorriso regañado, dominando
a escena, o español nos labios e na voz de mando, o falar fulero e falso do
poderoso... e os que eran do común, os que falaban galego, os que compartían o
pouco que había, os que cheiraban a País e á nobreza do traballo diario e esgotador.
Chégate rapaza adiante / que che quero ve-lo pé,
se ten fibela de prata / eso para min non é.
E nós no medio, rexeitando ós primeiros e mamando a submisión e o silencio
dos segundos. Os uns non compartían o seu mundo alleo connosco porque non
compartían nada con ninguén. Ollaban por riba do lombo e querían faceren
apostolado lingüístico e moral-relixioso.
Os outros, os da nosa condición, gardaban o seu País para eles... Pra nós estaba
destinado o novo mundo: o da hipocrisía, o do castelán, o de medrar e sermos
coma os primeiros.
E nós no medio, devecendo polo mundo dos iguais, polos nosos heroes, polo que
arrincaba día a día da suor do traballo o pan da terra ou do taller. Devecendo
polo mundo que nos negaban uns e
outros.
E así fomos indo. Estudiamos,
desclasáronnos totalmente,
aculturáronnos, fixéronnos homes
de proveito, e dicir, fomos a estudar
a Lugo, á capital. E ensináronnos a
odiarnos, a rexeitar todo canto
soase ó pobo dos galegos, o noso.
Domésticáronnos e aprendemos a
burlarnos de nós, do noso.
E un bo día soaron ventos de
canción. Os nosos dezaseis-vinte
anos bebían cancións, de fóra, por
suposto. E uns poucos de nós
botámonos a cantar e aí
descubrimos outra vez de onde
viñamos, quen eramos e a onde
iamos. Non foi difícil. Abondou con
facer un grupo de música folk e
guiados por un mestre-crego a quen
nunca se lle pagará o labor feito,
regresamos ó amor e amamos a
miseria, a nosa lingua, as nosas leiras
e os nosos talleres. Recuperamos
para nós ós nosos heroes e con eles
quixemos venda-las feridas do País,
da Matria que nos confundira na
súa inconfesable enfermidade.
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PEDRÓN DE OURO. Padrón, 24 maio de 2009
Bos días, señoras e señores, dignísimas autoridades da Cultura, …do amor a Galicia! Señor
Presidente, membros numerarios do Pedrón de Ouro, …Avelino e Isaac –presidentes de honra,
Helena amiga e Presidenta da Fundación Rosalía de Castro, aquela das tantas auroras compiladas
nos “Cantares Gallegos”; Dª Mariana Ploae, filóloga premiada co Pedrón de Honra, señor
Fandiño presentador, mantedor-amigo David Otero, amigos do Bico na Balouta. Hoxe
premiades co Pedrón de Ouro a dous humildes servidores –que o son por obra e graza da
nación, do idioma, do Todo Cultural que desde uso da razón nos seduce. De non ser así,
quizais non representariamos –e menos con este orgullo- ese mundo inmaterial da nosa Terra,
ese p/matrimonio oral que acaba volatilizándose nun alalá ou na xuntanza feliz de voz e de
palabra que contén o prognóstico dun pasado, onde se gaña o presente mentres pousa no
corazón das nosas xentes para, superando os soños, facelos realidade e acadar un porvir feliz.
Tampouco seriamos cantores deste noso
cantar, ás veces desesperado, outras
entrecortado e conmovido que bica alentos
trasfegados por outras voces moi antigas,
que nos chaman desde o fondo. Nesas
andamos, algo diso temos. Pero é así
porque así o queremos e porque así o
quixemos, no noso egoísmo, seducidos
–xa digo- no encantamento da Patria que
nos mira.
Neste recoñecemento que nos facedes,
sabemos estades implicadas moitas
persoas de ben e habería que citarvos
unha a unha, non é posible. A nós
acórdannos primeiro os nosos, os da casa,
as nosas familias que padecen as nosas
continuas ausencias e quedan sempre co
traballo, …os compañeiros de “A
Quenlla” que saben sumarse á nosa
obstinada teima con desprendemento, os
informantes, cómplices das nosas
pescudas, que con tanto amor e paciencia
foron pulindo os seixos duros das nosas
incertezas, das nosas ignorancias, …as
amigas/os que confiaron cegamente en
nós e nos deron azos, …as nosas
alumnas/os que axudaron a buscar nas
súas propias casas e arredores e que volveron sobre de si, falar cos veciños e avós para
recuperar a fachenda de recoñecelos protagonistas da Lingua, da Cultura que crían doutros,
ao vela nos libros.
…E tamén nos acordan Avelino Abuín de Tembra e Gustavo Santiago Valencia, valedores
deste Premio, amigos que pasaron neste último ano. E os irmáns da resistencia férrea de cada
día, e que nos aveñen con frecuencia á memoria, hoxe estarían aquí moi ledos: Manuel María,
Chano Piñeiro, Xocas, Fiz Vergara, Suso Vaamonde, Sr Ramón da Gharabanxa, Laghares, Sr.
Ramiro e Rafael e Elvira, tantos!. E vós todos, os de Lugo, os da Terra Chá, os de Xanceda
e Boimorto, do Mº do Pobo Galego, os da Estrada, de Cangas, de Melide, de Chapela, Da
Agolada, Raigame de Ourense, Os de Atreu, os da Xentalla do Pichel, de Redes Escarlata,
de Teo, de Barcelona, Os da Memoria Histórica, os do Xoán de Requeixo, de Arzúa, os do
Couto da Ponteceso, de Auxilia, da Poesía en Salvaterra, Airiños de Fene, Irimia e Encrucillada,
do Moncho Valcarce, os de QQQoC, os de Volta e Dálle, da farándula, das Romaxes, do
audiovisual, das escolas de danza, da Música –músicos e gaiteiros con conciencia- sobre todo
os da Canción Galega e, aínda máis, os aqueles que nunca se venderon nin calaron, sendo
vangarda dos nosos anceios comúns (Anxo Rei, Tino Baz, Miro Casabella, Mª Manuela,
Pilocha…et), e tantos outros, como Garrido –o noso produtor- sempre apostou por nós, mesmo
nas perdas e derrotas presentidas, …Mato, cura que comparte intensamente esta paixón e,
lonxe de adoutrinarnos, inculcounos amor polo noso. Con eles e con z
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Amigas e amigos…son boas persoas...
Foron dos primeiros de FUXAN OS VENTOS xunto con Xesús Mato desde o ano 71
cando nas San Lucas ( chamándose FOLK 72) e gañaron o primeiro premio coa canción “
Fuxan os ventos” da autoría de Mato, que tamén el lle deu nome ao grupo.
E chegaron as gravacións :FUXAN OS VENTOS,SEMENTEIRA,
GALICIA CANTA AO NENO, O TEQUELETEQUELE, QUEN A SOUBERA CANTAR
E así por Galicia e con Galicia....en Fuxan até o ano 82.
No ano 84 comezaron coa QUENLLA e gravan: NAMÓRATE DA VIDA,ALDRAXES
CONTRA A XISTRA,OS TEMPOS INDA NON... NON SON CHEGADOS, OS IRMANDIÑOS,
UNHA VEZ FOI O TREBÓN ( poesía de Manuel María), A CASA QUE NUNCA TIVEMOS
( de Marica Campo), MÁIS ALÁ DA NÉBOA, EUROPOLIS 88,TERRA,
SILENCIOS NA MEMORIA
E fixeron músicas para a escola e na escola. Tamén para O MANIFESTO
NACIONALISTA e para poesía de FIZ VERGARA VILARIÑO, MANUEL MARÍA, A
HISTORIA DA LINGUA GALEGA de Darío Xohan Cabana, OS POETAS NA SÚA VOZ
E en colaboración con outros músicos gravaron CHILL OUT CELTA en Galicia.
Escribiron libros de texto para o ensino infantil e primario e elaboraron materiais e
soportes de música tradicional.Tamén publicaron:
SOMOS LENDA VIVA,CONTOS DE VELLOS PARA NENOS
CANTOS,COPLAS E ROMANCES DE CEGO ( coa reproducción de coplas, partituras e
comentarios e informacióne execución dos informantes).
MINI escribiu: MEMORIA DUN SILENCIO sobre a represión nas terras de Boimorto
e MERO en poesía: NA LONXITUDE DO TEMPO e
RECENDOS DE LUZ E SOMBRA
E niso tan inmenso da súa obra proclaman:
LIBERDADE E XUSTIZA PARA MEMORIA E FUTURO.
Eles DOUS a mans de traballo e no ideal, máis que o aquel de dicir:
“ quizabes mañá seremos”afirman a obras e a exemplos e se colectivamente en acordo de
horizontes nos poñemos hoxe, afirman sen dúbida o aqueloutro de:“ mañá seremos!”.
Como di o poeta chantadino en Barcelona, Xosé Lois García...
“ Eles son sementadores dun renacer patrio...foron quen de intervir en moitos toques
de atención e en resolver moitas memorias tendentes ao esquecemento...“
Mini e Mero con vontades de optimismos, intuíndo dolorosos tempos que nos agradan,
saben que están en perigo moitos movementos nosos que se responsabilizan de dar pulo á
cultura na lingua nosa como uso e dinamización de valores propios, populares. E por iso
chámannos a camiño.
Os do Pedrón entendéronos merecentes do PEDRÓN DE OURO.
E velaí pois amigas e amigos que hoxe , aquí en Padrón, queremos vivir universalidade,
que hoxe presida o NÓS e nel se integren os nosos EUS, que así facemos fogar na mornura
dos afectos, nos sentimentos, sen negar a ninguén. Pois dicir NÓS...non é dicir... NON AOS
OUTROS !
Hoxe con Mariana, con Mini e Mero, para futuro, sabemos da fraternidade e así na
posesión compartida, queremos manifestalo coa Fundación do Pedrón de Ouro a través dos
recoñecementos.
Pois en palabras de Miguel Torga...

E foi cobiza de amor o que nos mantivo firmes nos tempos de vendaval, e segue
a ser esa ben dita cobiza de amor a que nos mantén ergueitos en tempos sempre
e novamente de vendavais.
A doenza da Matria que descubrimos é o autoodio, doenza puñeteira que nos
sume na tristeza e na ausencia de futuro común colectivo. Si, o resumo da nosa
aprendizaxe ós case sesenta anos de existencia é que estamos feridos de autoodio,
de falta de amor colectivo, de non recoñecernos os uns nos outros, de minifundio
social.
Sen querelo e case sen sabelo baixamos á Matria profunda da música e da
cultura popular e comezamos a sorrir de novo cheos de amor e de orgullo. Porque
é moito o que o noso pobo sabe, porque é moita cultura a cultura deste País, desta
nación negada mil veces, desta Matria carente do amor dos seus fillos.
E descubrimos en cada recolla, en cada entrevista, en cada concerto, en cada
conferencia... ós nosos veciños da infancia, á nosa familia, cada unha das nosas
herbas, dos nosos paxaros, das nosas árbores, das nosas pedras... Descubrimos
o noso País, a Nación dos Galegos, paciente, sabia e poderosa. Necesitada do amor
dos seus fillos. E bebemos, enbebedámonos da nosa música, da nosa literatura
oral, das nosas tradicións... E desde aquela andamos facendo éses dun lado para
outro predicando por encarga dos que nos deron a beber o poderoso viño da
Terra. Porque con cada un dos informantes asinamos co corazón un contrato de
divulgar o que eles nos emprestaban temporalmente.
Isto pra nós é esencial. E non vexades sacrificio ás nosas costas polo que
facemos. Hai satisfacción plena no traballo. Hai enriquecemento cotidiano na
amizade dos mellores fillos da nosa Matria: escritores, poetas, xentes da farándula,
e os centos e centos de paisanos anónimos para a xeneralidade pero insignes para
nós. E aínda por riba agasalládesnos con este recoñecemento...
E somos dous. Hai quen di que parella de feito. Non... é máis ca iso. Somos
amigos, amigos no persoal e neste xeito de andar polo mundo. Caemos na conta
hai xa moito tempo de que este labor, esta felicidade non se pode facer desde
a unidade. Cómpre facela desde a dualidade ou desde o grupo, porque a canda
nós, ou nós a canda eles, andan os da Quenlla e moitos máis. Pero si, en esencia
e na permanencia no tempo somos dous. Desde os comezos e... ata o final. Houbo
e aínda hai tentativas para estragar esta dualidade. Vaia pois un aviso a navegantes:
temos unha durísima coiraza a proba de todo tipo de atentados, tanto dos que
veñen de fronte coma dos sutís. E a cada agresión, medramos e medra a nosa
unión e a nosa amizade.

“ Hinos aos deuses non...
Os homes é quen os merecen...”
Non queremos vivir cada momento como se fose o último. Non nos gusta que non nos
vexan na casa.Que nos ignoren. Estando dentro.
Por iso...Con Mariana, Con Mini e Mero.Nesta convivencia .Ao chamo da Fundación
do Pedrón de Ouro:
“ Estamos na nosa casa...
e vésenos
Non queremos ir pola periferia dos soños...”
E por iso no poder da nosa palabra e na Lingua,nas nosas obras,
e nos desexos…os corazóns de todos nós...hoxe e para sempre serán de banda ancha.
Moitas Grazas.
David Otero
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Catro cornos son pró Norte / catro para o vendaval
catro pra quen nos marmura / catro pra quen nos quer mal.
E somos dispares un do outro pero ata o de agora complementarios, e se algún
valor posuímos é o de termos unha fe cega no que facemos. Ó noso xeito, un pouco
bandallas, pero con fe. Sabemos que cada vez falamos e cantamos máis para nós
que para os demais. Somos conscientes tamén de que cada vez imos perdendo
máis amigos dos que nos daban viño, pero é lei de vida e así o asumimos.
Sentimos, crédeme, un forte amor e respecto por esta nosa Patria contradictoria
e suicida. Mesmo tamén por estes dous adxectivos: contradictoria e suicida. E
sentimos un profundo noxo polos ananos que dicía Celso Emilio. Polos que se senten
agredidos polo País. Polos que querendo vivir noutro lado non teñen o valor de
irse e pretenden facernos libres con esa falsa liberdade reclamada agora, non
antes, e que outros conseguiron con grandes sacrificios. Esa santa liberdade que
non conquistaron, que non rabuñaron uña a uña para os demais, para o común de
todos. Os ananos que se avergoñan de pertencer a este pobo humilde e sinxelo.
E deles, con todo o poder material que teñen, sentimos, noxo e mágoa. Coitadas,
coitados, non saben o que perden. Mais sabemos que algún día conseguiremos
entre todos traelos á casa común e sentaremos todos á mesa para comezar dunha
vez o camiño da sensatez e da felicidade colectiva.
Vouvos da-la despedida / por riba da gramalleira,
o que non defenda a casa / vaia deixando a lareira.
Amigos, mil gracias a todos. Obrigados quedamos, de corazón por este
reconfortante aloumiño co que hoxe nos acariñades. Só nos resta dar unha aperta
colectiva no común amor a este pobo do galego, como o nomea o noso benquerido
David, e desexar saúde e forza para todos e todas nesta interminable loita en
beneficio da Patria-Matria común.
¡Falta nos ha facer!
¡Saudiña e cante o merlo!
Mini, Brates, 24 de maio de 2009

“ Esta obra constitúe, polo de agora, a mellor achega de MARIANA PLOAE-HANGANU
nos vinte anos que leva adicados ao estudo e difusión de Galicia, a súa Lingua e a súa Cultura
en Romanía. E faino porque si...- dicimos en palabras do profesor académico Francisco
Fernández Rei- ... faino porque quere, por amor á cultura e á xente deste FinisTerrae románico.
Mariana non é responsable de ningún Centro de Estudos Galegos ( non hai en Romanía), o que
fai moito máis meritorio o seu labor a prol de Galicia...”
Velaí pois que para ela, PARA MARIANA, vai o recoñecemento do PEDRÓN DE OURO co
PREMIO PEDRÓN DE HONRA polos seus aportes meritísimos e cualitativos á nosa Lingua
e á nosa Cultura,
Velaí NELA... EN MARIANA...unha próba fermosa, indiscutibel e irrebatibel... A DA
HUMILDADE DO ORGULLO...de cómo aprender do outro, de cómo aprender co outro.
E agora quero lerlles un poema de corazón desposto
a toneladas de sentimento de Galicia.
VERSOS PARA UN PAÍS DE MINIFUNDIOS
( de Manuel María... )
Galicia é un pobo e nada máis.
O que no é pobo... non pode
ser Galicia.
O pobo está abaixo, nas raíces...
E é o que sostén a arbre,
os cementos sobor dos que
se ergue o edifício.
Pois desde terras de Mesía e de Brates de Boimorto,
eles sendo a nacer do mundo onde se chama TERRA
CHA, velaí dous que fan un indivisible. Dous nos que o
seu alfabeto amoroso no noso idioma galego
palabra AMOR e segue pola palabra POBO.
que a Galicia hai que levala dentro. E así a bo campar
eles dous avanzan indo de ganchete dela e do brazo esquerdo. Fano a exemplo de liberadora
militancia no POBO DO GALEGO, pois como di o poeta de Quián de Agolada e do Morraso,
Xosé Vázquez Pintor:
“ Con MINI E MERO...habemus sempre a Lingua e as Herdanzas”
Eles dous, Mini e Mero, coas súas compañeiras no sentir familiar común e morno dos
ánimos,dos desexos e das obras, con Loreto e Xulia,
cos fillos, coa familia e cos da Quenlla, afirman afectos, lealdade e poñen pedra armeira de
obra clara, crean substancia a man, contidos e formas,
para construír pobo, e restituíndo…e na memoria... fan liberdade... máis que dicíndoa. E activan
belezas de pobo na Cultura,na Lingua, na Historia,
nas Tradicións e todo irrenunciablemente a fidelidade e coherencia...
“ Sementadores de esperanza e futuro”- como lles di Xesús Mato.
Sementadores de esperanza e futuro para axudar a normalizarnos
a afirmármonos e determinármonos como país, pobo e patria.
E por iso na resistencia cantan ( desde hai máis de corenta anos están na primeira liña
de combate a prol da musica tradicional de Galicia) e compoñen poesía e investigan e buscan...e
remoen memorias e feitos, pois
pensan que o mellor é contalo todo e pisan chan de pobo e apañan e gardan
e conservan e defenden e recollen e acollen...non encollen.
Pois como escribe Darío Xohán Cabana:
“ son músicos de combate...cantores de protesta e de afirmación nacional...e duran…
e non pasan...”
Eles, como di Alfonso Torrado de Xermolos...
“ Sempre buscando a mensaxe posibel...nesta hora da vida”
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A CANCIÓN DO SEMEADOR

Coma todos os anos, Xermolos agasalla con máis de 100 lotes de libros, a outras e outros
tantos, seleccionados no XXX CERTAME TERRA CHA DE LITERATURA E DEBUXO
INFANTIL Neste festival imos salientar estes libros:

O poeta é unha crianza
que moito ama...

1.- O MIÑO PAI E AMIGO
de Xosé Otero Canto

Pero todo semeador...
semea contra o presente,
semea como vidente
a seara do futuro

Adxuntamos o prólogo deste libro, de Primitivo Iglesias, profesor e actualmente Alcalde da
Pastoriza, que fai memoria do Pai Miño, Ilustrado a toda cor, pol@s mellores creadores de
Lugo.

Sen saber se o chan é duro...
Se lle recibe a semente...
Pois desta maneira...amigas e amigos...en chegando por un cardinal do mundo, desde
Bucarest de Romanía, os do PEDRÓN DE OURO
reciben e dan recoñecemento, co PREMIO PEDRÓN DE HONRA, a
MARIANA PLOAE-HANGANU, Investigadora Científica, Especialista en Lingüística. Chega
desde o seu Instituto de Lingüística da Academia Romanesa.
E significarvos que a informes do profesor e académico galego Francisco Fernández
Rei, diremos que Mariana xa cando recén licenciada
foi a Lisboa a fin de aprender portugués e de seguida converteuse en profesora desta Lingua
na Universidade de Bucarest elaborando material para o ensino, asemade publicando diversos
traballos e así a súa tese de doutoramento sobre A REORGANZACIÓN DA ESTRUTURA
NO CRIOULO PROTUGUÉS DE ÁFRICA. No tocante á Literatura portuguesa leva adiante
traballos de investigación sobre autores como:
David Mourao Ferreira, Vasco Cabral, Eugenio de Andrade, Machado de Assís. Ocupando,
e de aí o poema lido antes, un papel sobranceiro de MARIANA como tradutora de MIGUEL
TORGA o cal descansa vixía e atento á sombra dunha aciñeira alí no alto no cemiterio de San
Martiño das Antas e do cal Mariana publica un libro sobre a poesía da montaña, a poesía
lusitana. E así nese saber, nese facer, na aprendizaxe das experiencias, tendo moi en conta
que soamente as culturas serán monolíticas cando se ven desde fóra ou desde lonxe, MARIANA,
en achego emocional e motivada a exerzo científico, a finais dos anos ostenta,
preocúpase polo estudo da nosa Lingua Galega e desde o XIX Congreso Internacional de
Lingüística e Filoxía Románica no ano 1989 en Compostela, comeza a publicar traballos en
revistas de Romanía sobre a nosa Lingua Galega e así desde esa segue afondando na nosa
Lingua, Literatura e Cultura, in situ e non in vitro, a través dos Cursos de verán para estranxeiros
organizados polo ILGA, a RAG e a Direccción Xeral de Política Lingüística.
Así animada a cada tempo e progresivamente convértese nunha embaixadora e difusora
da nosa Lingua e Literatura Galegas e tamén a través da RADIO CULTURAL en Romanía,
tratando distintos temas e en especial a poesía de Lorca escrita en Lingua Galega, así como
impartindo conferencias sobre O GALEGO E ROMANÉS-UNIDADE E DIVERSIDADE
NO ÁMBITO ROMÁNICO, ou como na traducción ao romanés dos poemas do libro MANUEL
CURROS ENRIQUEZ E FEDERICO GARCÍA LORCA CANTAN EN VINTE LINGUA A
ROSALÍA DE CATRO ( edición a cargo de Don Xesús Alonso Montero).
Logo traduce nos anos 90 poemas de Celso Emilio Ferreiro e Álvaro Cunqueiro. Escribe nos
xornais artigos sobre Santiago de Compostela ou sobre o noso idioma e sobre investigadores
del como é o caso do estudo sobre Francisco Fernández Rei do seu discurso de ingreso na
RAG.
E é que a partir dos anos 90 Mariana comeza a traducción da prosa de autores como
Méndez Ferrín e Castelao, que acompaña de notas bibliográficas de cada autor e da súa
relevancia nas letras galegas.
Pero é Castelao quen lle proporciona un interese especial e así escribe o libro “
CASTELAO.MEMORIA DUN ESQUELETE.OBRA NARRATIVA.TEATRO” na que vai
unha nota ampla de introducción titulada: CASTELAO, UN HOME,UNHA OBRA,UNHA
ÉPOCA”.
Dicir que esta obra presentouse na FEIRA DO LIBRO DE BUCAREST de 2008 e foi
moi ben recibida con críticas magníficas.
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OS LIBROS DO FESTIVAL DE PARDIÑAS

Na terra negra da vida,
pousío do desespero,
é onde o poeta semea
poemas de confianza

NESTA SILANDEIRA CREMALLEIRA DE AUGA, poemas dun espazo e dun
tempo.
O poeta Xosé Otero Canto, espello da alma chairega –tomo prestado un dos seus versos- dá
ao prelo un novo libro que agocha relanzos de saber antergo e feitío dos vellos mesteres. Da
primeira á última páxina nótase nel un arrecendo a palabra ben labrada, moldeada e engastada
co buril dos antigos ourives. E non é de extrañar, pois Pepe Otero pertence á xinea dos
escritores de Chaira –Crecente Vega, o seu veciño, Aquilino, Manuel María, Xesús Rábade,
Darío Xohán Cabana, Fernán Vello e moitos outros – que con teimosía de mans labregas
esculcaron e aínda esculcan no tesouro da nosa fala o verbo exacto para dicir cada cousa.
Pode o lector saltar estas liñas e mergullarse, un a un, nos versos desta silandeira cremalleira
de auga, que é como o poeta, en feliz imaxe, define O Miño. Mais eu non quixera deixar
pasar a ocasión que me brinda o meu amigo para expresar o que penso deste novo libro del,
tan singular, que, se cadra, non hai moitos que lle igualen na concepción e na serea paixón
creativa. Das catro partes que o compoñen zomega un pouso de cavilacións líricas sobre os
espazos, os motivos e os elementos da xeografia do alto Miño que se van enguetando no
gambito da historia e da cultura da xente que o arrodea como se fosen peixes que o pescantín
apreixa polos socalcos da ribeira. Cada elemento, cada motivo ou cada espazo é unha
recconstrucción da memoria. E da memoria do río xorde o allento poético do home que naceu
e medrou cabo del. Na Ponte de Outeiro. Coma Pepe da Ponte: “Pepe da Ponte sobre o Río
Grande;/ virouse o ceo e todo se arrandea/ coma unha cunca grande aló no fondo”.
Na tradición poética da Chaira –que é un referente na historia da literatura galega- Otero
Canto é unha voz singular. Por varias razóns: polo novo enfoque da temática paisaxística,
polo diferente xeito de tratar a lingua, pola ousadía vangardista das imaxes e pola carga
simbólica que encerran estas, o que nos permite encarar o texto con múltiples perspectivas
interpretativas.
A paisaxe é a protagonista dun libro no que O Miño –e a Terra Cha toda- é unha metáfora
da Galicia rural que vai morrendo. Esa paisaxe, non obstante, vai do espazo fisico e os seus
elementos ao espazo da denuncia social e o desacougo íntimo. A identificación do río con
Galicia –Galiza e ti sodes o mesmo- é unha evidente declaración de principios. A descrición
fisica dos elementos e o relato dos feitos que pertencen á memoria afectiva da terra son
excusa de que se vale o poeta para amosar as súas inquietudes cívicas: o abandono secular
de Galicia e a resignación milenaria das súas xentes (Na canle da vida baixamos xuntos/
encaixados nos ribazos dos esquencidos: “Galicia e ti sodes o mesmo”), a degradación do
medio e a explotación do capitalismo agresivo (Chaira de verdes prados e terra asolagada,/
de millos en ringleiras/ trasxénicos e extranxeiros de pancarta certificada./ Por que non vos
ides por onde chegastes/ sen deixar á Chaira estragada?: “Chaira sostida”), a desaparición
dos nosos sinais de identidade (Aínda hoxe no andar do río/ non hai casal sen muíño derruído:
“O muíño derrubado”, que é un magnífico exemplo de descrición da ruína dun país), o
despoboamento das aldeas (As campás tanguendo/ na tarde de outono, desalentadas/ ...Cada
tanxido, unha morte na casa do río: “Campás de morte”), a reivindicación da dignidade (Río,
pai e amigo,/ berra onde as túas beiras se inzan de silencios/ e non pidas esmolas ninrafas
de pan acedo,/ pois roubáronnos as anguías/ e só con pan comemos: “Pan con anguías”), os
males da sociedade moderna (Cabelo de xuventude./ Casas das troitas/ onde amortiguan a
velocidade/ nas corgas e carreiras do río.../ (e morte nas estradas): “Oucas de liño verde”)
e os modelos de vida espurios que están prendendo no mundo labrego (Corren as follas de
outono/ polos regos furados pola sacha de crista.../ destes homes sometidos ós estrobos da
cidade,/ nunha carreira esci
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ntilante/ pola quenlla dos prados reverdecidos de ausencias: “Na ruxidoira gacia de prata”).
Esta situación de decadencia e de abandono trasmite un estado de ánimo cargado de melancolía
e de tristeza, non só polo que se nos foi perdendo e pola “desgraza histórica” que nos cubriu
–acugulada de mágoas primitivas-, senón tamén por mor do irremediable paso do tempo –a
amencida que para nós non ten volta- e pola perda do paraiso da infancia: detrás ía quedando/
o salto da infancia e do recreo,/ neste río inmenso que recreo. Hai un discurso poético dominado
polo pesimismo que aboia en todos os poemas, en imaxes desgarradas e sombrizas, que se
fai agónico no penúltimo poema, “Os afogados”: Que adival che engancha/ o teu corazón
cansado de alboreceres?/ Que razón primeira e sobranceira/ de escuros segredos/ e arcanos
misterios/ buliga no teu aire de liberdade?/ Que chamamento se subleva/ e discrepa?/ Que
rebatemento enxergado no desexo/ enxamea a mente de desalento.../ para ir lavar as penas,
afogado no río,/ nun xergón de descanso,/ á perpetuidade das augas?¡...
Un dos aspectos máis salientables do libro, con todo, é o emprego dunha lingua aparentemente
de uso cotián. Afeitos como estamos a que a lingua poética acade graos de elaboración
requintada, Otero Canto mergúllase na fala habitual dos traballos e dos días da súa xente para
construír uns textos que, malia todo, acadan unha altura lírica indiscutible. As palabras ben
temperadas flúen do labio popular coa mesma naturalidade con que corre o pasar da vida e
os motivos e feitos que describen. A riqueza é tal que ben merecería un estudo aparte para
demostrar a diversidade semántica e a capacidade expresiva dun idioma. Un mundo feito con
palabras limpas, escolmadas do acervo común, como xuntoiro, batuxo, remoallo e barrelo;
ameneiro, abelaira, bieiteiro e carballo; bidueira, freixo, sabugueiro, sanguiño, salgueiro e
sangoviño; axóuxere, brosa, tosca, carroula e gacia; viorto, limpeiro, saltadoiro, galleto e
insua; lavadoiro, carpín, saba e fardelo; cómaro, leira, toupiñeira e desañar; engarabitar, rairo
e milicroque; cabrifollo, garnicela, retortullo, capizo, cachoupa e adival; pita brava, cuspe
de cuco e rebullón; aberulas, oucas, abrotegas e magarzas.
O oficio do poeta, amais da escolla precisa do léxico, nótase na habilidade para xogar con
el e na capacidade para crear imaxes sorprendentes e sorpresivas que consiguan atrapar a
atención do lector. E neste libro, a maiores da alma do poeta, nótase o oficio do profesor que
asimilou unha morea de lecturas que deixan inexcusable pegada nos seus versos. O dominio
dos recursos poéticos apréciase tanto na presenza de estrofas de corte clásico (“Oitavas ó real
batuxo” ou “Liras ó saltadoiro”), como no uso de alteracións tan rotundas e transparentes
como Veñen lavar as lavercas lavandeiras/ -da rega dos Lavancos-/ as terras aradas e fondais
das leiras (“As lavercas”); en metáforas inusuais como As troitas son gravatas mouras/ con
nós ingleses na cabeza aberta (“Capizos abaneados nos adeuses da auga”); en imaxes
espléndidas como cando tremen de chuchas as estrelas,/ na pel do río (“Todo estaba calado”);
ou en comparacións tan inéditas como Orelas fumegantes de néboa/ que sae do río coma un
caldeiro cocendo suspiros.
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E tamén cando digo recoñecementos que nos facilitan alimento da nosa voz... falo das
Linguas propias... e da nosa… esencial de identidade...
a galega, que non outra. E tamén falo da palabra que a enche. A palabra popular non inventada,
orixinal, natural...nada arbitraria...do seus purísimos significados, que ela na Lingua...ha ser
o último que se perda... mesmo se for o caso…logo das nosas vidas,pois ela debe vencer
sempre e permanecer, pasar por riba de calquera intención conspiradora, cómplice da súa
destrucción, xa que a palabra en lingua propia , a galega, acóllenos, e danos peito... e colo...
no que contar e cantar...no que pensar e proxectar.
Por iso temos que defendela dos irados falabaratos, que se din sufridores de
imposicións...tan ofendidos,
E por iso debemos defendernos nós deses irados falabaratos que se proclaman
bempensantes, até mesmo a non se sabe con que consideracións
dinse... como divinos ou… facedores do verbo válido e suficiente e o que nos queren... é
quitar a nosa voz , silenciarnos da palabra erdada, traballada, descalificándonos do coñecemento
e dos saberes que se conxugan no noso pobo do galego...nas nosas raíces populares na nosa
Lingua Galega, na nosa Cultura Galega.Teiman descalificarnos para facernos uns ninguén,
Pero non..., pois a nosa vida de galegas e de Galegos, popular e social, a normal de
cada día, na lingua que nos define, non pode ser lexislada ao gusto e a voz de amos…a base
de suprimila, controlala, marxinala, segregala,desacreditala, silenciala...
E niso , amigas e amigos, non podemos acollernos a resignacións...
pois coa nosa palabra , na palabra nosa, a eses que se arrogan na prepotencia normas, circulares
e derogacións, en nome da liberdade que pregoan e que non a fan, poñerémoslles crítica de
valemento,argumentos de responsabilidade, loita e movilización, rachando así a tanto rancio,
celebrando diversidades,buscando amor e sendo amados, defendendo a identidade, a dignidade,
a pensamento noso, integrando e militando resistentes na tarefa de construcción real da cultura
na lengua nosa como valor de uso e non de cambio…, pois iso é defender os bens común do
patrimonio irrenunciable do noso pobo. Porque a palabra de cultura e pobo
tamén é antídoto, crea escola e talento.
E cando se pretende acurtar,cando se mitiga, se limita, se subxuga.Cando se quere
vencer pensando no pesebre de cada día. Cando se quere gobernar para benefícios interesados.
Nós debemos revolvérnos, revelarnos. Pois non se pode consentir tanto teimoso que nos quere
agreder, o cal, cos seus, na camariña,se for barato...até nos farían desaparecer...
Pero o noso idioma existe e non existe por controlalo...O noso idioma existe por
compartilo.
Alguén dixo que :
“ Volvemos ás gaiolas...Cando non se sabe que facer coas ás...”
Pois temos que dar a talla e voar coas nosas ás sendo nós coa forza da nosa identidade,na
nosa lengua, pois a Historia deste pobo noso, vai de aviso e recordanza, non está clausurada,
vive. E mesmo pola rabia do sufrimento que padecemos…a nosa Historia e vida... terán que
activarse a feitos e a tempos de maiores cambios para o cambio, acoutando tanto empobrecemento
intelectual, tanta castración da creatividade, tanto desecamento da fluidez crítica, pois ben
sabemos que aínda quedan por alborexar moitos días novos para exercer os deberes de poñer
en activo importantes proxectos de dignidade para o noso pobo...no noso pobo...
E así hoxe neste anaco do importante que queremos con todo máis a
modo...demoradamente...e sentíndo o disfrute dos recoñecementos en comuñóns de afectos
e confluíndo, disfrutando do que nos une, velaí para comezo vai este poema de Miguel Torga:
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HOMENAXE DE PARDIÑAS AO PEDRON DE OURO DO 2009
Cada Festival abrolla a súa andaina e manancial de emocións, lembranzas, memoria, porque
somos unha familia moi grande. Este ano, unha das nosas raíces sentimentais, é o Pedrón de
Ouro, por varias razóns, o pregoeiro, Manolo Caamaño, é o Presidente da Fundación Pedrón
de Ouro, lembramos ao anterior presidente, Gustavo Santiago Valencia, que sempre que podía
estaba aquí no festival, coma un máis… E no 2009, foron agasallados con este premio, Mini
e Mero, dous valedores deste Festival, que todas as edicións están a empurrar, con todo o seu
corazón e alento, sen esqucer as súas voces, que son caudais de enerxía para todas e todos
nós.
Pero nada mellor que escoitalos a eles, o que dixeron naquela celebración, e a outro amigo
de Pardiñas, David Otero, que foi o que pronunciou a loa, na Casa de Rosalía…
LOA DE DAVID OTERO NA ENTREGA DOS PEDRONS DE OURO E DE HONRA
no 2009
Amigas e amigos:
Bo día a todas e a todos...
Bo día de maio a mediodía do vintecrato…
No ideal programático da Fundación do Padroado do Pedrón de Ouro
aquí hoxe a encontro de persoas, idease sentimentos,neste acto de entrega dos Premios
PEDRÓN DE OURO e PEDRÓN DE HONRA, indo de camiño, como dicía Don Ramón
Otero Pedrayo...agardando.. pero... andando, como expresou a mandado exemplarmente
Alexandre Bóveda,
nesa vía do sentido común... sen nos acubillar nas capacidades de aguante...
xa que iso nos levaría ao fracaso polo camiño máis curto, quixer comezar cunhas preguntas...
que outrora en SEMPRE EN GALIZA... fixo Daniel de Rianxo, Castelao de Galiza, como
así lle deu a chamo... o poeta chairego,
das veas do Cepelo, Manuel María... Preguntas que entendo debesen ecoar por onde máis
poidan e se atendan por cantos máis... mellor...Pois... amigas e amigos...é o AMOR quen nos
leva a preguntar...E – como dixen - fágoo así con estas preguntas de Daniel Castelao... xa que
entendo que xa indo a vintecinco anos da chegada das súas cinzas a Bonaval de Compostela,
el é quen mellor integra o falo noso deste día...neste acto…para tecer co fío do valemento...
a obra ... a vida e o pensamento... dos tres premiados este ano por acordo da FUNDACIÓN
DO PADROADO DO PEDRÓN DE OURO... Acto que nesta ocasión e aquí nesta casa...(
porque se entende que o mandan os sentimentos máis nobres de fidelidade desde a memoria
a recordos permanentes...) se debe que nos sintamos presididos por:
DON GUSTAVO SANTIAGO VALENCIA E DON AVELINO ABRUIN DE TEMBRA
acompañados tamén, a certifico de Acta, de XOSÉ PORTO MATALOBOS.
E así velaí as preguntas:

A creatividade expresiva e o simbolismo da poesía de Otero Canto trascende os limites do
humanismo paisaxista, pois á dor existencial e ao ton grave e reflexivo engádelle un contido
de reivindicación cívica e unha carga emocional que beirea o ffondo latexo da elexía. E tamén
achega un certo matiz de enlevo relixioso que se manifesta nas esplándidas “Ladaíñas das
árbores da ribeira”, que eu proporía como modelo de pregaria ecoloxista para todos aqueles
que defendemos, amamos e sentimos o humus vivificante da Terra.
Santo Ameneiro que case chegas ó ceo
Diaño de Salgueiro embruxado con flores de gato cego.
Angelical Bidueira de brancas ponlas
de ás de buxato.
San desavegoso Sabugueiro
medicinal viño con froitos de bieiteiro.
Carballo, escudo de Galicia,
dás nome ás carballeiras da ribeira do río.
Santa Abelaira de follas de corazón
boa para os cestos, pipos e bocois,
aguilladas dos nosos labregos,
escorrentadora das cobras,
adiviñadora das augas.
San Freixo do eixo de carro
de branca madeira apreciado.
San Sanguiño de madeira marela
purgante sangoviño
de casca vermella.
(Todos os santos
marchades da nosa terra)
Primitivo Iglesias

- “ Ten Galiza un idioma propio?
- Ten territorio diferente?
- Ten unha vida económica peculiar?
- Ten hábitos psicolóxicos reflictidos nunha cultura autóctona?
Pois logo a contesto tamén di Castelao...Galiza é unha nacionalidade... e , polo tanto,
ningún antifeixista pode negarlle o dereito de autodeterminación, é dicir, o dereito a gobernar
a súa vida...”
E así estamos pois nos recoñecementos que nos facilitan alimento da nosa voz, que
nos demandan construcción... para que o mundo se dea as mans... desde a emancipación dos
pobos libres, e asemade tamén desde aqueles outros que colonizados na ausencia de xustiza
global sofren... subordinados...Que son estes uns pobos onde a soidade nomea... e os seus
percorridos van polos desastres, pois con mentiras provócanlles silencios.
E siléncianos.
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2.- AS CRONICAS CHAIREGAS de Paulo Martínez Lema

GUSTAVO NO FESTIVAL DE PARDIÑAS

Participou con moita emoción neste Certame da Terra Chá, cando era neno… No
festival do ano pasado, foi un dos que entregou os premios, xunto co debuxante e
ilustrador da obra, Miguel Cuba, na foto, o primeiro á esquerda na liña de atrás, xunto
co autor deste artigo de presentación, Xoán Neira, e o autor do libro, á dereita.

Paulo do Cantiño, cronista oficial da Chaira
É ben sabido que a Chaira é a bisbarra con máis poetas por metro cadrado ou polo menos por
ferrado do país e non sei se de todo o Estado, e non só poetas, narradores, contadores, escritores
nunha palabra. Algo terá que ver esta terra. Velaquí un dos últimos, da última xeración. Bo
poeta e polo que se ve bo narrador tamén.
Sabía eu do Paulo, dos seus exitosos estudos e dalgúns premios acadados porque a súa casa,
a de Pajón e, a do meu sogro, a casa de Cigoñeira son dous lugares lindantes no Cantiño de
Damil, o Cantiño encantado polo que parece. Para a miña dona Anxeles, e seguramente tamén
para Paulo, ese é o seu “locus amoenus”, o lugar pracenteiro, preferido, onde sempre se senten
ben.
Coñecín a súa andaina literaria polos poemas publicados na revista Xistral e na Xanela de
Betanzos, da que é asiduo colaborador. Nas poucas veces que tivemos a oportunidade de falar
xa lle mostrei a miña devoción pola súa poesía. Recomendeille que seguira e teimara nese
xénero porque o fai ben e aínda que sexa minoritaria disto non vai vivir.
Alegreime cando o amigo Alfonso Blanco me dixo que lle ían publicar na colección As
Foulas do Rañego, da Fundación Manuel María, un libro de contos e agora que os lin podo
dicir que foi unha acertada decisión pois abofé que gocei coa súa lectura.
A don Alvaro Cunqueiro seica no Instituto de Lugo, onde estudou reprochábanlle os profesores
o seu exceso de imaxinación e mira ti, bendito exceso!
Como ben di no prólogo Xosé L. Somoza ( por certo un magnífico prólogo que deixa pouco
que engadir sobre o libro en cuestión) en palabras de Anxo Tarrío, un crítico autorizado.” a
escrita de Cunqueiro é irrepetíbel e inimitábel, o realismo máxico, ese contar “como quen
come pan” como dicía Don Alvaro é único, pero Paulo non imita senón ficaría sendo un
epígono infructuoso.
Atinadas son as dúas citas coas que introduce a obra: a do nobel irlandés Seamus Heaney
que no último verso afirma: “ …aínda cremos no que oímos” e a de Uxío Novoneyra: “Ando
a tocarlle as mans ós antepasados” cita que curiosamente eu tamén escollín para o poema O
derradeiro herdeiro dedicado a memoria de Euloxio da Cigoñeira, veciño seu.
Ámbalas dúas son moi suxeridoras, o autor afonda no seu significado cando no primeiro
parágrafo do libro afirma falando dos nosos homes: “ eses dos que vimos e cara os que
camiñamos…”
Eu non son crítico literario nin quixera destripar estas Crónicas Chairegas porque os lectores
non mo perdoarían.
O noso cronista documéntase e patea palmo a palmo na procura de historias e personaxes
cada vila, cada aldea, cada parroquia, cada casa, xente de aquí e de acolá: fillos da Chaira e
adoptados.
Por este territorio da fantasía desfila unha galería de personaxes identitarios e paisaxes
humanizadas do mundo máxico e mítico galego creando unha atmosfera envolvente na que
se inspiran e respiran os protagonistas.
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GUSTAVO SANTIAGO VALENCIA
Era o máis necesario da foto e case nunca aparecía nela. Era entrañablemente bo. De falas
lentas e agudísimas. Ía de vagar contando cousas entre os amigos e entusiasmando os lazos
da amizade. Era de apreciacións insospeitadas, sempre respectuosas. Tiña o don de estar e
case non se facer notar. Era amigo de moitos amigos e ultimamente, desde a súa enfermidade,
eu botábao de menos. Nas reunións do Muíño do Rañego, botábao en falta. Si, faltábame el,
o do oído duro e camiñar lento. Preguntaba por el e dicíanme que estaba cada vez máis baixo,
que ingresara uns días e que haber se agora recuperaba! Non souberon que tiña. Tratárono
de problemas coronarios, mais o tempo pasaba e non volvía aos amigos e aos moitos encontros
de afirmación na nosa Cultura e da nosa Lingua. Gustaba de recrearse nas paisaxes sinxelas
e de facer observacións de todo canto se nos facía inperceptible para os outros. Sabía moito
de árbores e plantas, de espazos, de xeografía, de números e perfís cuantificadores que
sorprendían na súa énfase esclarecedora. Había que recuperarse na prodixiosa beleza da
Natureza. Era simpático e gustaba dos chistes de enxeño. Viña aos actos da Fundación Manuel
María da Terra Chá e aos de Xermolos. Non faltaba a todos os encontros literarios e festivos
que se facían. Gozaba tamén dos xantares polos camiños chairegos adiante. Vilalba, Guitiriz,
Penas de Rodas, Baamonde, Cospeito, Castro, … Lembro cando nos contaba a Paco Martín
e a min, nun Encontro da Terra Chá, cando iamos cara á lagoa do Ollo entre Begonte e
Baamonde, no medio das esaxeracións que Paco contaba, dun home de Ribadeo e que seica
estivera na División Azul, que tanto fora o frío que pasaran que cando mexaban tiñan que
cortar a mexa co machete porque senón quedaban espetados. E mentres parabamos repetidas
veces no camiño para cumprir co rito de ir amodo e de aliviar a “próspera”, el confirmou ao
señor de Ribadeo e contounos que el sentira dicir que era tal o frío, cando aquilo da guerra,
que mesmo levaban o viño en sacos! Claro, aquilo tívonos moito mérito aos tres e rimos
inoportunamente. Rimos sen nos dar conta de que xa Manuel María comezara a recitar os
seus versos no medio do silencio dos demais. Ao nos sentir rir, parou un anaco o seu recitado
e pediunos que logo, lle contaramos a el o motivo daqueles risos. E así foi. Despois do acto,
contámosllo e compartimos a ledicia xuntos.
Si, era o máis importante da foto. Sen dúbida. Era Gustavo Santiago Valencia dando aquela
lección de humildade. Morreu en Compostela hai uns días e eu sentín fondamente a súa perda.
Porque era un bo amigo e porque poucas veces saía na foto. Poucas veces se facía notar.
Pasaba inadvertido e sen facer ruído, sen reclamar un sitio. Sendo como era o máis necesario,
porque el era en definitiva o fotógrafo e como tal, era o que nos deixaba aos demais aparecer
protagonistas daquel momento e na súa cámara. Morreu por un diagnóstico errado do seu
mal, pero é bo, moi bo, e xa se lle bota en falta en todos os encontros da Cultura Galega.
Pasado o tempo nos reconfortan na lembranza aquelas imaxes nas que estivemos xuntos, e
el viña dándonos copia a todos, …anque el non aparecera nas imaxes, está alí canda nós, de
protagonista invisible!
Faltarás nas fotos, Gustavo. Pero en min queda máis gravada a túa imaxe, a lembranza
inesquecible dun home que tanto quixo a Galicia sen ter nacido aquí, viaxador empedernido,
degustador da boa mesa, xenerosísimo e humilde home que enteiro e cabal fixo canto puido
polos demais en pé de exemplo. Por certo, algún día terán que inventar unha máquina de fotos
que inclúa na foto ao fotógrafo que a sacou!
Baldomero Iglesias Dobarrio
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Con esta interpretación máxica da súa contorna, como el gusta de chamar, vainos levando por recunchos
da Terra Cha, xeografía que coñece ben Paulo porque ten na cabeza o mapa dos sentimentos: Damil,
Begonte, Rábade, Xoibán, Viris, Robra, Lanzós, Arcos, Denune, A Feira do Monte ,a Millarada…
lugares moi ben vencellados cos protagonistas a través dos oficios que alí desenvolven:
Roque, o zoqueiro de Vilalba.
Luciano, o violinista de Xermar
Xocas, o gaitero de Loentia.
Evaristo Antelo, o bergatiñán que ficou aquí
Amadeo, o gaiteiro de Lanzós
André, o arrieiro de Xoibán
Bernardo, o fogueteiro,… entre outros
Todos eles oficios que non reflicten os traballos máis duros e cotiás dos galegos pois a pesar de falar
dunha zona da Galicia rural, os relatos de Paulo buscan o seu lado máis lúdico, máis festivo, contan
a realidade do mundo tradicional galego dun xeito sutil e delicado, non fala das penurias dos seus
moradores, mesmo cando fala do arrieiro faino famoso pola súa poderosa voz.
Entre os oficios máis enraizados na terra atopamos a Mingos, o
preiteante: “Cando unha
árbore traspasaba o chanto dunha finca ou se movía un marco, a denuncia era inminente”, era e é este
un tema recorrente nas herdanzas minifundistas galegas que amosa o sentido da propiedade que temos
neste país. Por certo, un asunto de xulgado que o autor resolve dun xeito humorístico: o protagonista
reta ao xigante lindante e gáñalle xogando á billarda.
O dos contistas de sona: Anxo de Gaspar e Tomé Aldao, que representan a tantos contadores nas
tascas, nos velorios, nas lareiras das aldeas galegas mentres ardía a cerna das carrochas para quentar
a friaxe da invernía nas noites de contos e de rúas. Unha figura fundamental na transmisión da nosa
lingua e da nosa literatura de tradición oral. Homes e mulleres con chispa, celosos gardiáns da memoria
dos nosos devanceiros que recrearon a través dos séculos toda a sabedoría popular. Gracias a eles
contamos a estas alturas do do s. XXI con tantos e tan bos contadores ( Paulo entre eles).
Nunha terra de emigrantes aparecen tamén os irmáns de Santaballa que chegan a México e mesmo
toman parte na revolución de “Sapata” ou o fuxido Luis de Penedo, republicano, seguidor de
Castelao, que na época do Alzamento foi agochado polos ananos.
Estas xentes, veciños do noso país que toman o nome da toponimia do lugar, toponimia real desta
terra, protagonizan historias fantásticas entrelazándose con outros poboadores: os mouros que viven
nos castros, eses lugares míticos da Chaira…. vestixios do mundo celta.
Estes poboadores que segundo os grandes estudosos da tradición oral e da nosa mitoloxía , os amigos
Miranda, Reigosa e Cuba son os antigos habitantes de Galicia. Constructores dos castros, mámoas,
penedos e covas. Un pobo máxico que hoxe vive agochado baixo terra, baixo penedos, que saben abrir
e pechar portas que nós non vemos. Fan activividades propias dos humanos: cociñan, lavan, tocan a
gaita, teñen tratos cos mortais…
Moitas destas actividades aparecen nestas fabulosas historias e son eles ou elas, nuns casos mouros,
xigantes ou ananos e noutros sereas e meigas ou mesmo o Demo maior quen resolven, solucionan
ou ben enguedellan estes contos para que resulten máis engaiolantes:
- os ananos lían a Mariña, a caladiña
tocan violíns de ouro
agochan ao fuxido Luis do Penedo baixo as raíces dun castiñeiro
- encantan aos príncipes como Cadaeiro…
- as meigas pactan co contista Anxo de Gaspar
- as sereas gardaban gaiolas de ouro e o demo gaitas de ouro.
Esta galería de poboadores do ultramundo ademais de convivir cos habitantes da Chaira fano con
grandes persoeiros reais ou fantásticos do mundo da nosa cultura : Manuel María, Murguía, Pondal,
Curros, Aquilino Iglesia, Crecente Vega, Merlin, Artur… e mesmo aparecen referencias a outros
mestres da literatura mundial como: EÇa de Queirós ou Camoes.
Entretece polo tanto elementos máxicos e reais:
- merlos que entran en gaiolas pechadas, penedos que se abren con obxectos cotiás como cuncas,
puchos….,
- lugares fantásticos que habita a xente cativa con romarías, tabernas..
- mouros, sereas e ananos con fogueteiros, zoqueiros , xastres, oleiros…. todo contado con tal
naturalidade que parece que estamos a escoitar unha historia real, que podemos ir a unha romaría e
topar cun gaiteiro ou cunha meiga ou co mesmo demo maior, escoitar a un contista ou a un mouro,
abrir unha taberna e pechar un penedo… todo é posíbel no mundo de Paulo.
Os protagonistas destes contos están polo tanto moi ben arroupados e descritos detalladamente, case
pintados ou retratados así di por exemplo de García Montouto: “Alto, enxoito, cal agulla de piñeiro,
as carnes moi minguadas, a ollada difusa e voadora, era quizáis aquela apariencia de poeta desencantado
o que lle concedía un significado tan especial a todo canto facía, dicía e calaba” ou do gaiteiro maior
da Terra Cha:” Home alto de máis incluso para o seu tempo e lugar, pelo rubio e ollos dun verde
nostálxico, ou mellor, dun verde coma o dos campos que soñamos cando somos nenos e que nunca
chegamos a ver”.
É constante no libro a presenza de obxectos máxicos singulares:
- a lousa máxica, untada polos mouros, que a xeito de lente permite ver a André Docastro xentes e
paisaxes do ultramundo.
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- gaitas que conversan coma a de Xocas de Loentia, tanto fala de receitas como de filosofía
- violíns que curan con melodías coma o de Luciano de Xermar:
unha muiñeira para a sarna
se o mal era da paletilla cumpría un valse
- zocas máxicas para cruzar o mar.
- o paraguas de García Montouto que lle permitía escoitar ás árbores, esas árbores da Terra Cha que
falan. (O espirito do bosque animado)
“Árbores chairegas que non sempre están mudas e teñen ás veces unha fala vella arcaica, nocturna”
Aparecen na obra carballos megalíticos, piñeiros, castiñeiros, sobreiras entre outras…” unha rea de
chamadoiros sonoros e suaves como nomes de muller que agochan baixo a súa muda cortiza o segredo
húmido e escuro da vida” dí o autor que coñece ben non só a toponimia da Chaira senón tamén a súa
flora , ademais das árbores tamén cita tipos de plantas medicinais ou olorosas: pirixel, macela,
tomentelo, romeu ou herbas para fumar en pipa que agochan inscripcións en latin .
Todos estes encantamentos que se producen neste mundo de ensoñación serían ideais para espertar
a imaxinación dos alumn@s dos nosos colexios tan absorbidos polos inventos da tecnoloxía: videoxogos. Paulo sería un bo mestre.
Precisamente a un dos contistas de Paulo, Tomé Aldao que facía historias por encarga pedíronlle
unha na que aparecerán: unha landra, unha señorita francesa e máis o Santiago de Prevesos. Cantas
veces os mestres guiados por Gianni Rodari e o binomio fantástico, dámoslles aos nenos dúas
palabras para que tezan un conto pero os resultados están moi lonxe dos acadados polo narrador de
Damil.
A musicalidade é unha característica notoria en todo o libro non só porque sexan moitos os elementos
festivos, de romaría e mesmo a presenza de músicos coma Pascual Veiga, Vivaldi ou elementos
musicais senón pola melodía dese bosque, pola gheada e seseo daquel contador, Evaristo Antelo,
que viña para que o curase o San Vitorio, casou e ficou aquí, tamén pola naturalidade coa que conta
o autor, por ese vocabulario propio e sonoro e porque a propia oralidade implica musicalidade.
Está tamén presente ao longo de toda a obra o noso santoral, así aparecen referencias aos poderes
milagreiros:
- do San Vitorio de Damil
- os Milagros de Saavedra
- o San Ciombre de Arcos
- os Remedios
- o San Froilán, entre outros e ademais aparecen datas e crenzas moi arraigadas na nosa cultura:
O San Xoán, O novembro de Todos os Santos…, bonecos de cera con figuras humanas tan comúns
nas nosas romarías e a Santa Compaña, que deixa que o gaiteiro siga o seu camiño coa condición de
que lles toque antes unha peciña de Vivaldi. Unha vez máis o popular e o culto van da man.
Remata o volume cando afunden na Lagoa da Feira do Monte o gaiteiro Amadeo Lourido e a súa
gaita, moi de vagariño ata desaparecer por completo e deixar a Chaira toda, o mundo todo, en silencio.
O noso cronista cala e nos seguiremos camiñando dacabalo dun soño largacío cos pés na chaira e un
canto na alba.
Todo un universo máxico contado polo noso autor cun léxico ricaz, unha prosa poética áxil e coidada,
con denominación de orixe, un rexistro culto enfornado no oral, , unha linguaxe árbore coma as
frondosas da Chaira, con selo propio, nun ton humorístico e retranqueiro moi acaído ás xentes das
que fala. Un conxunto de dezaséis relatos que saben a pouco, aínda que todos teñen un sólido argumento,
ben nos gustaría que cada un tivese maior extensión para o deleite do lector.
Soña e fabula outras realidades posíbeis. Seguramente pretende reivindicar a literatura fantástica
fronte a racionalidade excesiva da vida e así, desde unha idiosincrasia galega, móstranos o mundo
enteiro.
Como xa comentamos non se limita a imitar a grandes mestres do realismo máxico como García
Márquez , o gran Gabo, ou o non menos grande o noso Alvaro Cunqueiro porque aínda que teña unha
concepción literaria semellante a desta corrente , el ten o seu propio estilo no que combina a súa
fecunda imaxinación con datos históricos, literarios ou mitolóxicos.
Transita pola finísima liña que une ficción e realidade onde a fronteira se esvaece. Conta a realidade
que enfía na utopía, no soño , e así memoria
e soño fúndense nunha aperta.
A escrita do noso amigo ten algo especial, é
lúcida, brillante, diáfana, sonora, celmosa, algo
extraordinario que non sei definir moi ben.
Paulo ten unha formación sólida, non só
lingüística e literaria senón cultural, talento e
vocación non lle faltan. Este rapaz vai dar moito
que falar, xa o verán.
E como os mundos que soñamos, tamén os
vivimos dalgún xeito, Paulo do Cantiño, Paulo
Martínez Lema, con todo o respecto e co
permiso de tantos contadores ilustres desta terra
queda nomeado CRONISTA OFICIAL DUN “Na ringleria segunda, Miguel Cuba, primeiro, á esquerda,
MUNDO MÁXICO CHAMADO A CHAIRA ilustrador do libro, o terciero, Xoán Neira, autor deste artigo,

e o primeiro, á dereita, Paulo Martinez Lema, autor del libro.”
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Á Gustavo operado do corazón – 3 bai-pass - ¿Ou
máis?
de Santiago, pregunto na habitación onde me dixeron
que estaba, e sáeme o propio Gustavo ó encontro, pero
afeitárase, e atópome cun home con cara de neno, que
eu non recoñecín… E insistín varias veces, que eu
quería ver a Dn. Gustavo, e non o entendía, aínda que
él me repetía: ¡Son eu!¡Son eu!. Pero eu seguía
teimudamente preguntando polo meu amigo...
Son cerca de trinta anos de colaboración nas cousas
do Pedrón, das que agora quero lembrar algunhas,
como aquela primeira vez que fomos xuntos á Viana
do Castelo, e tiven que dar unha conferencia nun salón
do Goberno civil, onde me fixeron profesor da
Universidade de Santiago, ou nunha queimada en
Guimaraes cos uniformes do Depor e do Compostela,
nas ceas onde se entregaban os trofeos do Falcao do
Minho na Quinta de Dn. Sapo, ou na “I Exposicao
de Libros do Alto Minho e da Galiza”, no marco
dunhas importantes xornadas culturais, celebradas en
Viana do Castelo do 25 de outubro ó 11 de novembro
de 1996, organizadas pola Asociacao de Jornalistas
e Homes de Letras do Alto Minho e o Pedrón de Ouro,
rematadas coa plantación dun castiñeiro que pensamos que ía morrer, pero Gustavo ensinoume
unha foto recente, onde o castiñeiro ten moi boa pinta e está agardando dar algunha castaña
para que fagamos alí un magosto.
Tamén lembro unha excursión, en colaboración coa nosa amiga Concepcao Campos á vila
natal de Torga, onde visitamos a súa campa no cimeterio, fixemos unha ofrenda floral e
visitamos a gran Anta que lle dá nome ó pobo.
Nos anos que levamos colaborando nas cousas do Pedrón e nalgunhas máis, temos unha
morea de anécdotas que chegarían para facer deste relato unha narración breve, como as que
se ven presentando habitualmente ó noso concurso Modesto Rodríguez Figueiredo, pero…,
as anécdotas esváense na memoria, e só se manteñen algunhas, moi poucas, como aquela dun
vello coñecido que sempre que parábamos no Ateneo, do Reino, no concello de Piñor, onde
seguimos parando para mollar a palleta, cada vez que facemos esa ruta. Alí fóra, na terraza,
en tempo de verán, había un coñecido de Gustavo que sempre lle preguntaba polo seu irmán
de Santiago… Gustavo, cun sorriso pillabán, sempre lle dicía, que o seu irmán de Santiago
(que era él mesmo), se atopaba moi ben..., e seguíamos a leria, entre bromas, coas preguntas
daquel home que, polo que se ve, non recoñecía a Gustavo; pasáballe como a min cando o
fora a visitar ó Hospital de Santiago...
Logo, pasábamos diante da casa onde nacera meu pai, na parroquia de Carballeda, onde ía
eu de neno ás festas do 15 de agosto; onde viviu miña avoa paterna – Rosa – que se ria de
nós os netos, convidándonos a unha larpeirada e, cando a íamos coller, comíaa ela entre
risotadas, dicindo: ¡Límpate!... Unha pequena trasnada que a min me facía moita gracia e
procuraba que a repetise... Recordos dunha rota que me trai gratas lembranzas.
Gustavo faleceu, o 19 de Agosto de 2008. Os seus restos están no panteón familiar do
cemiterio de Ourense.
Lembranza agarimosa ó entrañable amigo.
Avelino Pousa Antelo
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Caendo de seguido sobre a mesa, cun ataque cerebral, que o levou para sempre diante
dos nosos ollos abraiados coa traxedia. Lembro que cando veu unha ambulancia a recoller o
corpo do amigo morto, intentamos cantarlle o noso himno entre saloucos e bágoas; unha
lembranza que seguirá feríndonos de por vida ós que alí estabamos; foi daquela, cando o
Pedrón decidiu darlle o nome de Modesto R. Figueiredo ó concurso de narracións breves, que
seguimos convocando cada ano.
O Padre Isorna dixo na súa oración fúnebre: “Que as cores limpas da nosa bandeira
- branca e azul –sexan hoxe o máis tenro pano para enxugar as bágoas doridas dos nosos ollos,
e levadas así polos anxos, envoltas na nosa bandeira, desde este altar da terra, ás alturas do
mesmo ceo, sexan tamén garimosas oracións ofertadas á Deus nesta Eucaristía, polo acougo
ditoso da alma deste irmán na fé cristía e deste amigo no amor a Galicia, o bo e xeneroso
Modesto Rodríguez Figueiredo”.
E diante da súa campa, leu Alfredo Conde:
“Foi o amor, Modesto, foi a terra
pronunciada.
O peito non contaba tanto amor,
“Iso foi todo.”
.....................
Dicías: Galicia,
sabendo o que dicías.
¡Que Deus che teña nela
sempre !”.
Pero pasemos á historia. Eu pedinlle á Gustavo uns datos personais que eu non tiña, e velos
aquí; teño que destacar o feito de que Gustavo estivo en Babia 4 anos, e realmente sen “estar
en Babia”, que según o Espasa e outros diccionarios, significa estar distraido e alleo ó que
se trata”. Gustavo, xa inxeñeiro do ICAI, traballou durante catro anos na montaxe da Central
dos Barrios de Luna, en Babia (León); debe ser a excepción do “estar en Babia” sen distraerse,
pois non se concibe montar unha central eléctrica estando distraído... ¿Ou si?.
Sigo co corrícolo, como a súa elección para
Presidente do Pedrón; lembro – pero non a data
–, que tivéramos unha xuntanza na casa Pedreiro
de Pontecesures, para elixir presidente, e que
daquela empatáramos a votos Gustavo e mais eu;
pero eu, que presumo de ser realista e ter sentidiño,
dixéralles ós compañeiros que Gustavo podería
facelo moito mellor ca min e, de feito, pouco
despois foi elexido él, sendo realmente o home que
dirixiu a etapa máis importante e destacada da
historia do Pedrón; por algo hoxe, lle ofrecemos
este homenaxe sinxelo pero entrañable da nosa
institución que deixa un importante ronsel na
historia da cultura galega.
Xa antes de ser membro do Pedrón, Gustavo
divulgou as nosas cousas, coma esa folla da revista
“Kilovatio” de FENOSA, correspondente ó mes
de San Xoán de 1973.
Despois tivemos circunstancias familiares,
algunhas verdadeiramente dramáticas, como o
falecemento das nosas donas, ou da irmá de Gustavo
nun accidente, cando viña a xantar con él.
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3.- VITO LOPEZ FELPETO, Guieiro nº 12
Este ano, tamén agasallamos con este libro, dedicado a un dos fundadores de Xermolos e do
Festival de Pardiñas, porque é a historia viva deste manancial de sorpresas que é o Festival.
El coma unha estrela, segue guiándonos e arrequentando esta festa, que nunca perdeu, nin
tampouco agora. Un Vito, que dende moi novo, fai grupo e traballa na asociación, coma un
dos agasallos da súa vida. Agora incluimos algún das ducias de traballos que encarta este
volume. Todas e todos son creadores que participan neste XXX Festival de Pardiñas.
A portada é de Leandro Seixas, que expuxo a súa escultura, no 1º festival. Outros son traballos
de escritores, que participan neste festival, coa súa presenza e a súa palabra: Dario Xohán
Cabana e Xesús Rábade Paredes, do musicólogo, Xesús Mato, asíduo a esta festa. É a escrita
do labrador de madeira e pedra, Xosé Val Díaz, Valdi, creador que endexamais falla a Pardiñas,
e do que imos disfrutar da súa obra na Casa das Artes e na Mostra de Artesanía. Ou o debuxo
de Xosé Luis Otero. O autor dos primeiros carteis do Festival de Pardiñas

Víctor, no Lugo da prodixiosa década dos setenta
Víctor foi un dos afortunados e privilexiados mozos daquel abondoso e ben poboado mundo
rural (aldeas/vilas, xunguidas nunha necesaria e boa harmonía) que atopou saída no estudo
sen ter que emigrar a América ou a Europa á procura de vida mellor como tivo que soportar
unha gran parte dos fillos e fillas da Terra nas décadas anteriores (50/60) As dos anos de máis
emigración de Galicia cara Europa que viña de padecer a sangría humana da segunda guerra
mundial. Hai tempo dabondo para elaborar unha sinxela análise e tirar algunhas conclusións
daquela etapa. Mesmo ao través da vida de Víctor e dos seus coetáneos. Eu podo (e quero)
dar fe desa ditosa e inesquecible etapa, xa que tiven a sorte de vivir e compartir con centos
deses mozos/as que tamén tiveron que deixar as súas aldeas e vilas para buscar saída por
medio da súa formación. Para min, que os acompañei con idade xa madura, foi unha auténtica
gozada.
O meu trato, directo e persoal, con Víctor, rapaz/mozo, no tempo da súa estadía en Lugo,
foi limitado. A relación próxima e primeira chegou pola familia. Ao mesmo tempo cás
xuntanzas cos amigos e compañeiros do Colexio Menor Eijo Garay, onde compartimos moitos
actos xuntos (conferencias, charlas) e concertos do Coro do Colexio, Fuxan os Ventos e sobre
todo despois da fundación do Coro Mixto da Xuventude, que naceu da fusión do coro xa
existente no colexio e co xa activado das rapazas do Colexio Menor Feminino Santísimo
Sacramento. Neste colexio residía a súa irmá Lola, xunto con un bo grupo de internas de toda
a provincia, entre as que había unha boa fornada de Guitiriz. (Aínda estaban lonxe os institutos
nas vilas) Segue a unirnos unha profunda amizade. Foi un grupo humano fenomenal. Lola
representa ao resto. Era, coma seu irmán, unha rapaza sinxela, humilde, nobre e moi traballadora.
Con aire feliz e sosegado da xente da aldea. Sempre disposta a colaborar nas iniciativas e
actividades sociais e culturais que ían nacendo ao redor dos dous Colexios Menores de Lugo
e de Auxilia, na que participaron residentes de ámbolos dous colexios. Lembro, e sublíñoo
gustoso como homenaxe a Víctor, seu irmán, o estupendo e fermoso traballo de actriz, naquel
remexido cultural, costumista/musical do Nadal «Galicia canta ao Neno», no que interpretou
o papel dunha ama de casa na cociña de lareira, típica da aldea galega, nunha Noiteboa rural.
Por esta circunstancia especial, por algúns outros encontros e polas actividades culturais
e artísticas compartidas, eu era bastante coñecedor da rica vida de Víctor. Sabía do seu carácter
ledo e xuvenil, da súa fonda afección ao cine, á fotografía, ás viaxes e do seu trato cordial
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Dn. Gustavo Santiago Valencia
Historia do Pedrón de Ouro e dunha amizade

Nos anos setenta, cando voltei á Galicia, concretamente a Pontecesures, despois de seis
anos en Zaragoza, comecei a relacionarme cos homes da Casa do Patronato Rosalía de Castro
e do Pedrón de Ouro: Don Octavio Sanmartín, Camilo Agrasar, Manolo Beiró, entre outros,
e convertirme en asiduo visitante dos actos realizados por ambas organizacións en terras
padronesas.
Visitando a Casa da Matanza, atopei un día a un home ben portado, con perilla e ar de
cabaleiro, e que, nembargantes, non lle importaba luxar as mans, pois trataba de arranxar o
motor do pozo; entramos en conversa, e decateime que acababa de coñecer a un inxeñeiro
que xa pertenecía ó Patronato Rosalía, e que atoparía sempre alí nos actos rosaliáns; era o
inxeñeiro de FENOSA da zona de Santiago, Dn. Gustavo Santiago Valencia.
Así, empezou unha relación que podemos comparar coas pilas Duracell, que seica duran,
duran e duran.....
Recordo estar presente no ano 1971- conservo varias fotos-, na entrega do Pedrón á Don
Fermín Penzol Lavandeira, na que fixo de mantenedor o meu vello amigo, compañeiro das
Mocedades Galeguistas nos anos da República, Francisco Fernández del Riego. A partir
daquela, tanto nos actos rosaliáns como nos do Pedrón, atopámonos sempre Gustavo e mais
eu e, de maneira especial, cando arredor do 1975, fun convidado a formar parte do Pedrón
no que xa figuraba Gustavo, polo menos un ano antes. Teño unha referencia dunha xuntanza
na finca padronesa O Carballal, de Dn. Octavio Sanmartín, o 7 de agosto de 1975, na que
estivemos os dous, e na que o entón Vicepresidente, Modesto Rodríguez Figueiredo, propuxera
a creación do premio de narracións breves, outro de etnografía, e unhas exposicións de pintura
e escultura que non chegaron a facerse nunca por falla numismática.
No 1976, o Pedrón tiña convocados dous certames, un de Etnografía e outro de narracións
breves. Xa se fallara o de Etnografía, que o día 11 de nadal debería entregarse no Colexio
Público de Baio, por ser obra premiada un estudio da Parroquia de Bamiro daquela comarca,
igual co autor, Xosé María Lema Suarez.
Iniciouse o acto nun salón do Colexio; entregóuselle o premio a Lema; fixeron uso da
palabra o Director do Colexio, eu mesmo, e pechou o acto Modesto Rodríguez Figueiredo,
que destacou a importancia do pobo humilde, labrego e mariñeiro, que foi quen conservou
o noso idioma contra vento e marea. Fixo un vibrante e patriótico discurso, evocando os
mártires aparecidos nas cunetas, cando a sublevación do 36; e rematou con estes versos de
Cabanillas:
“Roseira que o trebón deixou espida
e a sagra terra nosa
temos que vela ergueit
cada pinga de sangue nunha rosa”.
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A GUSTAVO SANTIAGO VALENCIA
Foi Presidente impar do “Pedrón de Ouro”
e agora éo “de Honra”, de por vida,
coma homenaxe máis ca merecida
á súa entrega a Galicia, o seu tesouro.
Sexan estes meus versos un estouro
que cante a súa nobreza esclarecida,
a súa loita tenaz e compartida
contra toda inxustiza, dano mouro.
Venlle de lonxe un fondo señorío,
xunguido a unha nativa sinxeleza,
que lle axuntan nobreza e poderío.
É fiel sempre a amistade por nobreza,
e non confunde nunca o que é adobío
coa verdadeira esencia da grandeza.
Os Tilos, 30 de Xuño de 2002
Xoán Fernández Abella
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con amigos e compañeiros. Máis tarde, coa chegada de Afonso a Guitiriz (coas amplas
actividades de Xermolos) sei que andou tamén mergullado, a fondo. Estou desexando coñecelo
máis ao través das outras colaboracións. Para lembrar, gozar e agradecer a súa vida. E as súas
obras e, sobre todo, o seu exemplo de home, rexo e forte. Por iso, suxiro que tamén compartamos,
neste traballo, unha sinxela reflexión que todos coñecemos pola fe, pero que nos custa activar,
actualizar. Algo que a fe cristiá nos confirma, baseada na seguridade da Palabra e da Promesa
de Xesús: Que Víctor vive, ditoso e feliz, noutra nova, distinta e mellorada dimensión! Que
Víctor vive xa no País da Plenitude do Deus de vivos onde non reinan as limitacións! Que
Víctor segue tamén activo, activado e presente nas nosas vidas, por enriba e máis aló dos
gratos recordos e das fermosas lembranzas daqueles tempos xa idos e sen volta!
Velaí a conversa/coloquio final con Víctor que comparto con todos e todas! Algo doado
de facer para os que cremos na relación/comuñón que se dá entre nós máis aló da morte e da
separación física. Algo que facemos, a cotío, mesmo sen nos dar conta. Real e lóxica entre
persoas que se aman. Para os que deixan abertas as portas da mente e do corazón aos demais,
non hai fronteiras. Todos o temos feito, aínda que non o poñamos por escrito. Aos que teñen
esa fe, dáselles esa facultade. Aínda máis: poden vivir a experiencia. Pregunten ás súas nais
e avoas. Ou á xente do rural. Invítoos a intentalo, mentres lle botan unha ollada. Tamén é
lugar axeitado para vivir esta experiencia nunha igrexa en soidade, no silencio da montaña,
na ribeira dun río! Lonxe do barullo, do consumo. Sen pantallas e intermediarios.
Vaia esta conversa para Víctor e para a xuventude, leda, traballadora, optimista e esperanzada
do rural galego da década dos 70! Abonda con lembrar anacos das vosas vidas que soubestes
vivir e compartir naquela vitalista etapa das utopías e dos imposibles que, xermolados no
maio francés do 68, propiciaron suaves ventos de humanidade e de liberdade para levar adiante
todas as transicións pendentes, tanto no eido político e cultural/social coma no relixioso.
Vivístelas xuntos, felices, ilusionados! Con moita alegría e esperanza!
Foi a etapa histórica máis importante e decisiva para crear mentalidades optimistas de
cambio e de futuro, diante a Europa, chea de cartos pero baleira de ideais. Tamén para a
xuventude do rural, a máis traballadora e entusiasta dos tempos modernos. A anos luz da
actual!
Alédame moito lembrar contigo, Víctor, e proclamar, expresa e publicamente, por primeira
vez e por escrito, este acontecemento histórico, vivido na nosa Terra. Quizais foi a etapa máis
importante da historia da xuventude rural galega. Ti fuches un dos autores e co/protagonistas.
Aconteceu o milagre, que podemos chamar «a invasión pacífica e cultural», da amurallada
e ben pechada cidade de Lugo, feita por un grupo anónimo da xuventude humilde, sinxela,
limpa e aberta do rural galego. Centos de rapaces e rapazas, coma ti, que cheos de ilusión e
de esperanza, con arreos para saír da vida sen futuro e con azos e gañas de saír adiante para
mellorar a vida condenada a unha emigración forzosa ou mesmo de escravos, por falla de
formación. Nese intre, chegastes por milleiros dende todas as aldeas e vilas espalladas pola
grande, extensa e empobrecida provincia de Lugo. Quizais forzados pola necesidade, xa que
non había institutos nin colexios de Ensino Medio, nas vilas, as cabeceiras das comarcas.
Fixestes unha cativa pero necesaria e imprescindible «gran revolución cultural», sobre todo
no referente á loita pola «igualdade de oportunidades» mudando unha triste situación de
séculos, na que só tiñan acceso á
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Pero Gustavo non soamente foi un fixo de Pardiñas. Tamén o foi de todo o tocante
ás demáis propostas de Xermolos. Eu poido declarar que foi el quen nos daba chamo e poñíanos
en camiño para vir a Guitiriz, ao Rañego, a Vaamonde, a Capela do San Alberte, a Cospeito,
a Outeiro de Rei, a Vilalba e a Pastoriza, a Irimia de Meira e a tantos e tantos lugares onde
Xermolos convocaba a concorrencia e asemade a Fundación Manuel María da Terra Cha.
Gustavo era así, un teimoso coas súas devocións, cos seus máis achegados, leal a tope
e sen dobreces. De liso e chan direi que el foi – e desde a memoria segue a ser - un amigo
devoto do humano e en especial repítoo destas xentes e destas terras luguesas ( como así,
luguesas, gusta de dicilas Paco Martín).
Tan pronto chegabamos a Pardiñas, logo de aparcar,a paso de Gustavo, e digo así
porque o del era un paso que facía un andar atento e amoroso, iamos á escola de arriba por
ver a exposición de pintura e escultura, logo á feira e á exposición artesanal. Alí e xa de
primeiras á entrada , no posto de Xermolos, el, Avelino, Concha e mais eu , mercabamos as
camisetas, as revistas e publicacións desta casa de Xermolos de tan significada boanza de
acollida. Despois iamos pola campa a mirar os postos e picabamos contentos con algo de
mercar para a casa como cestiños, navallas, coitelos de calibre, calcetíns de la, culleres de
pao e últimamente miramos a cada ano ao Valdi da mariña no seu facer marabilloso, metido
en fariña republicana. El traballa con mans obreiras e de arte, militantes na atinada liberdade.
Logo embocabamos na mostra de instrumentos tradicionais e parabamos a parrafaeo onda o
sobriño de Manuel María. Todo a ritmo demorado con ,oita atención e agarimo.
Xa despois metíamonos pola campa “ do festival” até o posto dos de Xermolos e alí
gozabamos do xantar na compañía de tantas amigas e de tantos amigos.Tamén algunha vez
, sobre todo estes últimos anos, fomos con Mero a xunto duns amigos seus de Lugo a tomarlle
o café entre as moitas familias que asentaron en Pardiñas á sombra para xantar con abondosas
carabelas a dispor dos apetiutos do mediodía e da merenda.
Pola tarde xa entrada estabamos no palco para escoitar o Pregón, que por certo este
ano lle corresponde ao compañeiro Manolo Caamaño e dar os Premios literarios e de debuxo.
Xa co solpor ben chegado colliamos camiño de Compostela e da Estrada, pero antes iamos
a Guitiriz e mercabamos unhas bicas ( a Gustavo en especial gustábanlle moito). Antes do
chego definitivo aínda parabamos e bebiamos algo en Teixeiro. Despois xa de camiño iamos
construíndo memoria. A memoria dun día bonito en Pardiñas para non olvidar e si colocar
nas follas preferentes da nosa andaina por Galicia.
Pois ben , este ano, Gustavo vai de viaxe e non estará presente fisicamente en Pardiñas,
pero nós si ( e con el na súa memoria por sempre) ao sentir de afecto amical de tantas e tantos
devotos desta celebración de agosto nesta bisbarra da Chaira e en especial na compañía do
Pregoeiro deste ano, MANOLO CAAMAÑO, de que direi e repito que é home de bo trato,
amical, fundador de tantas cousas imprescindibles en Galicia, O FACHO, O PEDRÓN DE
OURO, A FUNDACIÓN CASTELAO, militante na nosa identidade, irmandiño total e galego
egrexio.
En todo o andar do día intenso, un dos do Festival, o domingo, aquí en Pardiñas estará
connosco Gustavo Santiago Valencia. Farao na memoria permanente do amigo noso tan
sinalado, el amoroso de Galicia e moi boa persoa, que iso é o máis importante…si… unha
boa persoa…
Ben sabemos que Gustavo polo seu espíritu viaxeiro, el tan andante de sempre, desde
onde estea miraranos e así nesa atención que nos dispense e que lle agradecemos, teremos a
boa conducta, sen dúbida, de botar un brinde por el, pola súa memoria, tamén un aturuxo
sentido a voz de intenso latexo, para que non se marche nunca de nós…para que nunca
triunfen olvidos…Que así ten que ser en Pardiñas… e serao.
David Otero
(por terras de Terreboredo de Souto da Estrada a poucos días do cabodano de Gustavo)
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E VELAÍ QUE EL FOISE DE VIAXE… COMA SEMPRE
( e falo de Gustavo Santiago Valencia,Pte de Honra de Pedrón
de Ouro, moi amigo de Pardiñas)

Pois así é, xustamente vai facer un ano, que Gustavo colleu e foise de viaxe. Por
equipaxe, vímolo Avelino Pousa e mais eu, no máis íntimo do seu corazón enorme acugulado
sempre de bondade, o seu fillo colocoulle a tea sagra da nosa bandeira galega. De seguido
acompañámolo á terra matria e orixinal del, a de Ourense até o cemiterio de San Francisco.E
alí mentres seguía a viaxe soaron os tons da gaita nosa a ritmo de melódica sinfonía.
E así segue de camiño, con pouca pausa, como fixo sempre, pois Gustavo non perdeu
motivación algunha para estar presente desde a lealdade máis intensa en calquera espazo onde
se mantivese viva a relación humana e afectiva.
Gustavo sempre foi – e é – un amigo dos amigos,Un militante na humana condición
da amizade auténtica. El tamén sempre estivo ao aviso de calquera concorrencia onde se
abrazasen os sentimentos de ben. Boa proba diso, e sabémolo de primera man, foi a súa
asistencia ininterrumpida, ano a ano, a este marabilloso Festival de PARDIÑAS, do cal el
tamén celebrará a boa mesa e mantel, a bo apetito e en comuñón a brinde de firmeza esencial,
os TRINTA ANOS DE PARDIÑAS . Celebraraos a todo meter e a intenso facer de pobo e
patria na obra esperanzadora que tanto constrúe e aporta a tarefa mesmo vocacional dos de
XERMOLOS.
Gustavo xa van anos aló tróuxonos a Pardiñas e púxonos en contacto con Alfonso e
cos de Xermolos. Cada ano sabiamos que en agosto tiñamos que asistir a esta campa solidaria
e chea de vivencias para disfrutar irmandiños e así testemuñar aprezo e valoración de estima
á obra grande ( direina nacional galega) deste colectivo exemplar, que é XERMOLOS, quen
ao meu ver e consideración – e así o xulgo - mantivo constantemenete , e manten, a idea
esencial de Alexandre Bóveda, a de que as galegas e os Galegos conxuguen en tempos de ben
os verbos activos de agardar e andar e así vaiamos en “ agardar…, pero andando”.

Para nós os seus amigos Gustavo significa:
O sabor sempre doce…
da palabra amigo.
sentindo “ nós”
A pegada do andar limpo…
sen carautas …
e sen olvidos,
O cantar tan morno
da mirada nobre,
do abrazo acaído.
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cultura os fillos e fillas dos ricos das vilas e da cidade. Mesmo axudastes a adiantar a
creación dos institutos nas vilas e pór a primeira pedra para o «campus universitario», que,
nas vosas e seguintes décadas, chegou aos once mil alumnos/as.
Fostes, Víctor, os pioneiros en abrir aqueles imparables camiños da «formación para
todos» Algún día haberá que elaborar un estudo para facer luz, claridade e xustiza sobre aquel
feito. Agora está a faltar aquela forza, capacidade de loita, entusiasmo, traballo e entrega que
rebulía no ámbito xuvenil da cidade de Lugo. Hoxe en día, a xuventude está chea e sobrada
de cousas (cartos, coches, móbiles, botellóns...) e baleira de iniciativas, entrega, gratuidade.
Morreu o rico voluntariado, tan abondoso daquela. Matárono os cartos camuflados nas
gratificacións, subvencións, primas. A xuventude actual está diminuída, en declive. Non sabe
(ou xa non pode) compartir o que ten. O abafante consumo e a insultante globalización do
mercado libre non acaba de encher as ansias e devezos de felicidade do ser humano. Amigo
Víctor, ti que xa estas xunto ao Autor da Vida, bótanos unha man! Fainos falla un espírito
distinto para se decatar da situación actual e un corazón doído pola humanidade ferida con
gañas de mudar as cousas para mellorar á situación do rural que se está a baleirar de todo.
Grazas, Víctor, por me refrescar a memoria e facerme revivir aqueles fermosos e felices
anos no que todo o soñado, desexado e querido... se tornaba real. Seguimos contando contigo!
Grazas, Afonso, por me regalar outra agradable oportunidade de poder compartir algo da
miña sinxela vida coa riqueza e fartura da túa/vosa. Creo que Víctor segue presente e activo!
Xesús Mato

Carta ao pai
Lembrando o carpinteiro
Daquela era o pai novo. Cepillaba
con moito empeño e esmero na súa táboa.
Caían as virutas no chan,
coma folerpas
aladas,
sen sentirse,
amoreando fronzas levísimas de tempo.
O neno mira aleuto
mira aínda—
as amorosas labras do labor da carpenta
e quere carpentar,
manexar a garlopa co tempero acaído,
e o repasar lixeiro co cepillo,
e apreixar a manceira con tino, o pulso firme,
e ver caer as labras,
brancas,
coma pombiñas.
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O pai cantaruxaba feliz seguindo a veta
dos nós, a freba limpa traballadiña a pelo
lucindo a mellor cara da madeira.
E acariñaba a táboa pasándolle a man lenta
contra as repeladuras.
Despois paraba un pouco de dar cepillo, e erguíase,
e ollaba o neno en calma
cun sorriso.

Xesús Rábade Paredes

Carpinteiros
A transcendencia que os oficios tradicionais teñen na transformación da madeira desde tempos
inmemoriais, sempre foi de moita importancia e transcendencia para o desenrolo dos pobos,
que souberon aproveitar e pór en valor a riqueza forestal das nosas fragas, valéndose destes
oficios artesans e tradicionais, como son os de: Fragueiro, encargado de deitar e torar a madeira
no monte. Os serranchins, que con serras de aire e portuguesas nos comezos aserraban: taboas
e vigas. Os carpinteiros de armar que montan as armaduras dos tellados, teitos e pisos das
casas. Os carpinteiros de carros e arados; que realizaban este traballo a base de tornos de
madeira, xa que os únicos cravos que se usaban, eran os das proteccións de ferro das rellas
e rodas. Os carpinteiros especialistas en muíños, que facían, todos os traballos precisos en
madeira para que o muíño moera. O carpinteiro de taller que fai tallos, cadeiras, portas,
xanelas, e toda clase de útiles domésticos e de labranza. O ebanista, especialista en moblería
e adornos de talla. Os entalladores ou talladores, que fan retablos, baldaquinos, coros e
imaxinería. Otorneiro que fai cuncas, blaustres, gaitas, frautas, máis todo tipo de adornos
cilíndricos. Carpinteiros de ribeira, constructores de todo tipo de embarcacións mariñeiras,
feitas en madeira. O baldeiro, que fai tinas, sellas, ou sexa: todo tipo de recipientes para
líquidos. O toneleiro, que fai toneles, pipos, tinallas e cubas. O zoqueiro, que fai as zocas,
madreñas, chinelas e paus, pos zocos. Os peneireiros que fan peneiras, cribos, panderetas e
pandeiros. Os cesteiros, que fan cestos e cestas, con vergas de carballo e baras de vimbio,
etc...
Todos estes artesans que utilizando a madeira como materia prima, desenrolaron, o seu
arte e bon facer, conseguindo realizar, verdadeiras obras de arte, das que temos infinidade de
mostras, espalladas o longo das nosas aldeas e pobos; nas suas igrexas, mosteiros, pazos,
lugares, casas, alpendres, pobos mariñeiros, peiraos, adegas, e currunchos do noso pais; froito
desa irmandade, entre o home e a madeira, surxen estas obras de arte, que elevan a estes
artesans, a categoría de artistas.
Cos meus desexos de que estes oficios, non desaparezan nunca, todos os meus empurros.
Xosé Val Díaz
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A agrupación La Belle Image inspirase nas bandas curtidas por espertar as rúas ao son
dunha Morenada boliviana, dunha jarana mexicana ou dun Tan’olunga de Polinesia.
Esta banda calexeira nacida en torno a Robert Santiago está integrada por un bo grupo
de doce músicos, tan tolos e extravagantes coma o seu líder que, por rima de todo,
miman, coidan e fan sonar con brillantez os seus instrumentos.No seu repertorio teñen
cabida ritmos de toda Sudamérica, dende Chile ata México, incluidos os de Brasil,
Colombia ou Bolivia.
Foi no 1996 que un puñado de apaixoados das musicas tradicionais de América Latina
dccidiu crear La Belle Image. Ao longo destes anos 25 músicos profesionais de moito
talento e formación, formaron a premeira (e que nos saibamos a única) fanfarria de
ritmos latinos europea. O primeiro espectáculo foi «Un monde en fanfare». Gracias
à diversidade de percorridos persoais destes músicos (jazz, clasica, variedades…), a
marca de fabrica de « La Bell’Im », sentese polo espírito latino à europea diañada.
A paixón de transmitir a Cultura Andina ao publico. La Belle Image actuaron en toda
Francia. Pero en Europa, Québec, ata o Entroido de Oruruo en Bolivia. En cada unha
das representacións, os músicos póñense a bailar, movidos polos rítmos das cumbias,
porros, morenadas ou outras diañadas. E así nace a idea de crear un espectáculo
coreográfico…, no que colaboran, Olivier GERMSER (coreógrafo da compañía Tango
Sumo) e Aude GESTIN (costumista desta mesma compañía), así no espectáculo
«Diabladas Corps Soufflants», no que demostraron a mestría dos seus instrumentos
nas rúas no 2004, cando despois dun ano de traballo de creación, paralelamente, La
Belle Image, editan o primeiro album, «Los Frenos No Funcionan». Interpretaron a
Banda Orixinal do filme l’Incruste…
Despois, a Bell’Im non cesa de dar espectáculo, contaxiando o sorriso e a enerxía a
todos os incondicionais. Despois dun éxito rebordante nas xiras por Francia, Navarra…,
os saltimbanquis de Orleans sacan un DVD do espectáculo «Diabladas Corps Soufflants»
no 2006. Máis de 8 000 albums vendidos, e 3 000 DVD, fáinos cruzar o Atlantico.
Asi, La Belle Image foi o convidado de honor do Festival de bandas profesionais do
Oruro (Bolivia), en 2007. Despois desta viaxe ateigada de experiencias, La Bell’Im
rexistra o seu segundo album: «Locoto», no que podemos atopar fandangos, porros,
e todas as outras musicas do Rio Grande à Tierra del Fuego. O seu novo espectáculo,
«Son dos diaños », no 2008, vai seguir descubrindonos: La Belle Image !
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LA BELLE IMAGE
A MELLOR Fanfarria DO MUNDO de Ritmos Latinos
FANFARRE LA BELLE IMAGE (Orleáns – Francia)
Doce músicos procedentes de diferentes orquestras armónicas do oeste de Orléans (Francia),
xúntanse redor de repertorios ricos e descoñecidos, orixinarios de Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia e México, para formar unha verdadeira banda, máquina de trance e de baile : “La
Belle Image” e identificase por unhaa orquestación sutil.
Acidez aguda dos clarinetes e poder das trompetas
Percusións diañadas aliadas á tuba, o baixo da banda.
Apoio e calor dos trombóns entre melodías e células rítmicas.
O repertorio mestizado (procedente de fontes indias, españolas e africanas), froito de festas
e ceremonias anuais, trae unha enerxía instantánea e un entusiasmo moi comunicativo.
« Os efectos son inmediatos, os sorisos nacen, os corpos vibran, as pernas liberanse, as
fronteiras rachan, a euforia é xeral».
Formada por instrumentos de vento e percusións, a banda La Belle Image, desenvolve dende
fai 10 anos, un traballo afondando nas músicas populares e tradicionais de América Latina.
Músicas que se tocan dende Río Grande ata Tierra de Fuego, e compostas con músicas
tradicionais daquí , como por exemplo os bailes de diaños.
Todas estas músicas son froito de amaños e composicións do grupo .Ao incorporar a danza
ao espectáculo, ofrecen un novo elemento expresivo na música.
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O primeiro oficio do mundo
En memoria de Vito López Felpeto, que aínda tiña moito que carpentar
Falamos de Idade da Pedra, e dividímola en Paleolítico e Neolítico, pero en realidade foi a
Idade da Madeira, que empezou antes e aínda dura. A primeira ferramenta que houbo foi o
pau, a estaca que servía pra desenterrar raíces comestibles ou pra matar un animal. A primeira
casa que houbo foi a cova natural, pero a primeira casa artificial foi tamén de madeira: a pedra
veu moito despois. E o primeiro oficio foi, xaora, o da carpenta. O que fixo o primeiro utensilio
de pedra fíxoo probablemente porque lle conviña algo cortante pra traballar a madeira.
Mais a madeira deixa pouco rastro. Milleiros e milleiros de cacharros e fragmentos
cerámicos ateigan os museos prehistóricos. O que non vemos nunca son cestos neolíticos, nin
lanzas de freixo coas puntas endurecidas ó lume, nin arcos de teixo, nin frisgas de salgueiro,
nin nasas de vimbio, nin caixas pra levar a esca ou os remedios, nin mazas de calquera madeira
gornecidas de lascas pra cascar a cabeza do inimigo. Quedan as lascas soltas, pero non os
seus mangos. Coma se neses trillos casteláns que venden os anticuarios podrecera a madeira
e quedasen só os dentes nun montonciño incomprensible.
Pero nós ben sabemos. Sabemos que os oficios da madeira son os máis antigos, e tamén
quizabes os máis nobres e os máis imprescindibles. Traballamos con materia orgánica, cousa
perecedoira coma nós: metido na terra, un anaco de abedueira pode durar catro ou cinco anos,
un toro de cerna de carballo ó mellor cincuenta, ou que sexan cen, ou mil en casos extraordinarios.
Os bifaces de pedra de hai cen mil anos parecen feitos do inverno pasado. Pero a madeira ten
algo especial: podrece na terra coma nós.
Pero quizais non haxa cousa máis fermosa: é viva e ole ben. Un carpenteiro cunha trencha
e un macico abrindo unha caixa pra ensamblar. Un cesteiro preparando as talas, fendendo as
varas escocidas que fumean nas mans. Un zoqueiro coa allegre baleirando unha zoca. Tócaslle
á madeira e sentes que latexa, que che agarima os dedos. Algunhas destas cousas xa non se
usan nestas partes do mundo, tan soberbias de plástico. Ou son tan só ocupación recreativa,
por tocarlle á madeira. Pero aínda queda o carpenteiro. O que fai os bos mobles que se adaptan
ó sitio. O que canga unha casa pra lousar como é debido. O que fai as boas portas e as boas
fiestras, o que pon o sollado, o que quere un escano que chame algo a atención, e entón,
pacientemente, vai labrando rosáceas no nobre castiñeiro, en sitios escollidos.
Darío Xohán Cabana¡
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OBRADOIROS DESTE FESTIVAL
•

SÁBADO - AS 5:00 DA TARDE TALLER

GRAFITI

DE INICIACIÓN AO

IMPARTIDO POR GAR ONE
Algúns considerana a cultura máis xove. Xermolos quere ter esta presenza na Feira e Festa
da Música e da Arte, coma unha canle máis para o desenvolvemento das iniciativas creadoras
da mocidade. Os chamados “writers”, mobilizarannos co seu mundo de cores e formas, a
través do spray, que competirá co cincel, a pluma, o tear, o pincel…
Obradoiro dirixido por David Garrido, coñecido como gar_one, que comenza a debuxar
comics con 8 anos. Iniciárase no mundo do hip-hop, no ano 92, bailando na rúa. No ano 96,
principiou a coller os primeiros botes, pintando esporadicamente ata o ano 98, data na que
fundou a CA CREW. A raiz disto, o hobbie, convirteuse en vicio, e o vicio en oficio.
No ano 2000, este escritor comenza os seus primeiros pasos no graffitti profesional, ofrecendo
cursos para concellos e realizando murais para innumerabeis locais comerciais. No 2004 acada
a titulacion de tecnico superior de grafica publicitaria, e comenza a ofrecer o graffitti coma
servizo, na súa propia empresa de publicidade, sen deixar endexamais de pintar na rúa,
ofrecendo esta arte gratuitamente á xente que pasea polas rúas de Betanzos, a súa cidade natal.
tras mais de 10 anos pìntando e estando no seu maximo nivel tecnico e recreativo. Defende
que aínda lle queda todo por aprender....
"en este taller explicare a grosso modo los origenes del graffitti, su historia y los elementos
que lo distinguen de otras disciplinas artisticas, al mismo tiempo tambien intentare que los
participantes conozcan los materiales mas empleados, botes, boquillas, etc... los distintos tipos
de soportes y sus cualidades, tb. algun pequeño truco para comenzar con buen pie es este
mundillo
DOMINGO - AS 5:00 DA TARDE TALLER DE INICIACION Á
PERCUSIÓN BRASILEÑA, IMPARTIDO POR BLOQUINHO DA SALGUEIRA
PARA NINGÚN DOS TALLERES SE
NECESITAN COÑECEMENTOS PREVIOS,
E O MATERIAL FACILÍTASE NO TALLER.
¡¡¡ SE CHE INTERESA ENVÍA UN MAIL

A música sueca xa non é o mesmo dende Hedningarna. Sen sentimentalismo, os seus integrantes
despen as súas raíces de tal xeito que o seu labor non desemboca necesariamente na antiga
música nórdica, senon que ten fibras e raíces que a conectan coas guitarras de rock estridentes,
os bucles repetitivos da música tecno, os sons celtas de Irlanda, toques orientais...
É a orixe do actual mundillo do tecno, a neopsicodelia e o rave. Hedningarna busca a onda
más básica, un sonido primitivo, unha especie de matriz rítmica na que a polska e o tecno
levan un mesmo destino. Os integrantes de Hedningarna neganse a quedar quietos no seu
sitio. Avanzan cara as primeiras filas do público, guiando o seu baile máis alá dos graneiros
rurais e das festas "rave", en dirección a algo que aínda non se escoitou. A palabra "hedning"
(pagan) xa implica unha certa infidelidade. ¿Ou qué vos creíades?
O grupo sueco-finés pubrica "Hedningarna 1989-2003", recopilatorio que recolle en 18 temas
unha mostra variada dos seus cinco discos, máis dous temas novos. Afondando na tradición
con aportacións modernas e sons galácticos. A súa música é un compendio de líricas melodías,
ritmos pesados, “misteriosas voces finlandesas”, e canto yoik (propio do pobo lapón), xunto
cunha execución impecable das cordas: zanfonas, violíns clásicos e de Hardanger, viola,
nyckelharpas, laúdes, mandora e tiorba.
Fan un ritmo da música tradicional sueca, e pola outra banda reciben influencias da India,
etc. Anders acada un novo instrumento e un novo son, a partires dos instrumentos tradicionais.
Por exemplo, si temos unha flauta, o que Anders fai, é alongala. Traballa cun violín de teclas
ao que reforzou as cordas…Veñen inspirados polos instrumentos tradicionais, pero ó combinalos
con outras técnicas novas os sons máis actuais convertense en novos instrumentos

CO TEU NOME, APELIDOS E TELÉFONO
A SEGUINTE DIRECCIÓN :
talleres.30@hotmail.com
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Setembro de 1994, significa a consagración na historia musical deste grupo, co seu novo
traballo Trä (Madeira, en ; xogo de palabras con tre, que en tamén quere dicir tres). Neste
traballo consolídase dalgún xeito, aquel sono sonoro ancestral a través de 11 temas, algúns
cantados en finlandés, outros en sueco, e un instrumental. A partires dese momento, comenzan
as xiras por , e edítase en un recopilatorio con temas dos dous discos do grupo coma quinteto.
Comenzan a editarse e distribuirse noutros países de , coma , , , e tamén en ().
1996 é un ano de cambios para o grupo. As dúas cantantes deciden seguir coa súa formación
musical en e con proxectos de maternidade que as van ter afastadas da actividade do grupo.
Outra vez terceto, comenzan a xestar o que será o seu novo traballo Hippjokk. Dunha primeira
motivación máis enraizada musicalmente, Hippjokk vai tomando forma e progresivamente
vai incorporando elementos musicais moi variados, que vai facer que o resultado final sexa
completamente distinto á primeira idea. Este traballo, eminentemente instrumental, incorpora
(coma xa se fixo no anterior) a Wimme Saari, un polifacético cantante, que integra á perfección,
os cantos tradicionais do pobo Sami, na Laponia finlandesa. Hippjokk tamén conta coa presenza
do baixista Ulf Ivarsson, que queda fascinado pola nova sonoridade do grupo, e tamén o
intérprete de Johann Liljemark. Ambos formarán parte no seguinte traballo do grupo. Knut
Reiersrud, célebre guitarrista noruego, tamén acude á chamada desta innovadora proposta
durante o festival folk de . No 1999, xa sexteto, Hedningarna publica o seu quinto traballo
Karelia Visa, onde, novamente encontramos voces, pero esta vez cunha variación. Tellu
Paulasto xa non forma parte do grupo, dando paso a Anita Lehtola, xunto á xa veterana Sana
Kurki-Suonio. Ulv Ivarsson é membro oficial neste traballo. De factura algo máis contida,
Karelia Visa é unha homenaxe a esa peculiar forma de cantar que existe en Karelia, da que
Hedningarna, nutreuse no pasado. É tamén unha reivindicación da herencia cultural finlandesa
sustituida pola presencia rusa naquela rexión dende hai xa bastantes anos.
No ano 2003 pubrican un CD recopilatorio con algunhas cancións novas, Hedningarna 19892003. Efectuan unha xira de promoción con dúas cantantes finesas: Tellu Paulasto, quen
regresou á formación, e Lisa Matveinen.
Membros
En Pardiñas imos disfrutar da enerxía desgarradora de cuatro músicos
incríbeis:
- Christian Svensson - percusions.
- Samuel Andersson - oktav-violin e moraharpa.
- Hållbus Totte-Mattson "Totte": , , , , ,
- Anders Stake Norrudde: violins, moraharpa ,
(arpa de arco), sueca e frautas.
Pero no grupo participaron e colaboran outros músicos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

EXPOSICIÓNS na CASA DAS ARTES
Este festival, ao ser Feira e Festa da Música e da Arte, tamén quere, neste espazo, facer algo
de memoria, por iso nesta edición queremos lembrar a creadores, que estiveron no cogollo
do festival todos estes anos. Nesta XXX edición queremos festexar a presenza continuada
nestes anos de varios creador@s: Pili Iglesias Ares, Xosé Marra, Xabier Quijada, Valdi, Ramón
Villar… Lembramos aquela primeira edición (1980), na que disfrutamos da obra de Leandro
e Magdalena Seixas, entre outros, aos que dedicamos un recordo e sinal de agradecemento,
publicando uns debuxos, dedicados a Vito López-Felpeto, que foi o encargado naquel ano de
preparar as exposicións.
1.
VALDI, labrador de madeira e pedra.
Pardiñas xa non é o mesmo, sen a presencia dun dos seus creadores máis fieis, o labrador de
madeira e pedra, Xosé Val Díaz (Valdi). Pois, escolleu o Festival de Pardiñas para montar
unha das primeiras exposicións, que foi no XXII Festival de Pardiñas, e nesta XXX edición
queremos celebrar a súa querencia por todo o que aquí se desenvolve.
Naceu o 18 de abril do 1947, en Montecubeiro-Castroverde. Afincado en Sada desde o ano
2002. Iníciase na escultura de forma autodidacta influenciado pola obra de Suso de Marcos,
escultor nado en Boimorto e afincado en Málaga.
Valdi é un mestre, un creador total, na concepción da arte coma expresión da beleza. Non
sabemos que é máis importante, si a investigación que fai da capacidade comunicativa de
cada material que atopa e traballa, ou a técnica empregada. E tal a intimidade que desenvolve
con cada peza, que sabe ler nos seus adentros. Hai unha simbiose total entre o autor e a súa
obra.
Esta busca de formas de expresión máis sutiles, levouno a xogos co movemento e as formas
moi plásticos, que falan dunha concepción da arte moi orixinal. Está a transmitir como a peza
que traballa, endexamais se desprende do núcleo principal. Segue mantendo a súa liberdade,
dentro da identidade do material da que nace. Así, nestas pezas, da foto, o pene do “Xermolo
da vida” ou a serpe, de “Serpe en Do”, penetran dentro do oco, pero están libres, no medio
do núcleo que os xerou. Son obras para xirar, así inxectándolles electricidade, xirarían
constantemente.
Nesta teima por descubrir novas formas e expresións, Valdi tamén experimenta incorporando
ás súas obras: ferro, latón, maquinaria ou cousas recicladas, mesturadas coa madeira e a pedra.
Matina que a madeira é máis quente, produce máis calor, mentres a pedra asemella máis fria…
Para Valdi, a combinación de materiais, mellora e potencia a transmisión de mensaxes.

Sanna Kurki-Suonio (ata 2000): voz
Tellu Paulasto / Turka (ata 1995): voz
Anita Lehtola (dende 1998): voz
Ulf "Rockis" Ivarsson (dende 1996): baixo, mostras
Björn Tollin: , , , , baixo.
Johann Liljemark (colaboracións):
Wimme Saari (colaboracións): voz (),
Magnus Stinnerbom (desde 1999): viola de amore,
Christian Svensson (desde 2000):

Discografía

·
·
·
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1991– Hedningarna (Alice)
1991 - Kaksi! (Silence)
1994 - Trä (Silence)
1994- Sasha mixes
1996 - Hippjokk (Silence)
1999 - Karelia Visa (Silence)
2003 - 1989-2003 (North Side)
59

UN ESCRITOR QUE ESCRIBE COA PEDRA
Valdi conta contos a través das súas obras. El quere transmitirnos historias. Interésalle máis
a mensaxe que a técnica ou o estilo estético, e a ela orienta todo o seu traballo, máis ca un
resultado final. Ás veces séntese coma un escritor frustrado, agora dedicado a facer contos
coas formas e os materiais cos que traballa. Busca que o que ve a obra, disfrute e se emocione
con ela; que acredite que a mensaxe existe.
“As pedras, as madeiras, confesa Valdi, contan cousas, e o autor, o labrador, convídaas a que
digan algo, que transmitan o que poden darme, o que podo falar con elas”.
Así, na peza, “Manuel María. Poeta Chairego”, hai coma un arado, unha canle, que se converte
en libro, en vida…
Neste diálogo fundante entre o autor e a súa producción, Valdi ten querencias especiais, así
aposta polo castiñeiro e o carballo. Porque, segundo el, dánnos demasiado: beleza, pero tamen
alimento para as persoas e os animais, abrigo, mobles, calor… E rexeita as madeiras importadas,
porque están adulteradas, son incapaces de transmitir a nosa vida, a paisaxe daquí, a Terra
que nos sostén… Cando fala deste xeito, un está a recordar os nosos mellores líricos, que
tamén buscaban as cousas de nós, para falar de un, coa mellor sinceridade e autenticidade.
As madeiras foráneas, non din todo, sempre agochan algo para a alma galega.
A Terra Chá, Xermolos, a Fundación Manuel María…, temos que agradecer a Valdi, tanta
creación que fai inzar entre nós. Conservamos obra súa en Pardiñas: Manuel María, o Gaiteiro
Severiano, etc., pero tamén nese Paseo dos Soños, a carón do Rañego, que estamos a abrir
en Vilalba. Na foto, a construcción da súa “Oda ao libro”, en homenaxe a Agustín Fernández
Paz.º
EXPOSICIÓNS e TALLERES
2001. Exposición de escultura na Casa das Artes de Pardiñas, dentro do “XXII Festival de
Pardiñas”.
2001-2004. Participación con exposición e taller de talla nas “Romarías do Lecer” da Asociación
Xacarandaina e celebradas anualmente no parque de Santa Margarita de A Coruña.
2001 en diante. Participación na Mostra de Artesanía do Festival de Pardiñas.
2002. Exposición de escultura no Concello de Sobrado dos Monxes.
2003. Exposición de escultura no local da Asociación de Mulleres Rurais de Teixeiro.
2004. Exposición de escultura na Casa da Cultura Pintor Llorens de Sada.
2005. Exposición de escultura no Colexio Armando Cotarelo Valledor, Boimorto.
Participación con taller de talla en varias edicións da “Mostra de Artesanía no Camiño” de
Arzúa.
2007. Exposición de escultura e coloquio cos alumnos do C.E.P. Tarrío, Culleredo.
2008. Exposición de escultura na Casa da Cultura Pintor Llorens, Sada.
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HEDNINGARNA

Procedentes da rexión central de Dalarma (ao noroeste de Estocolmo), con instrumentos
antiquísimos, construidos por eles mesmos, aplicados á electrónica, chegaron a ser
recoñecidos mundialmente por ese son único de distorsión-tecno.
Hedningarna é a agrupación sueca de maior éxito na actualidade no mundo, e un dos pilares
na corrente musical que se denominou F.U.P. (en sueco “Folk Under Paverkan “ , que significa
“baixo a influencia do folk “ ).
Tiveron dous premios GRAMMY..
Dende a súa fundación Hedningarna, extendeu os brazos e deu orixe a unha vaga totalmente
innovadora e orixinal, integrada por novos afeccionados e seguidores do folk.
Hedningarna (Os pagáns) é un grupo formado no 1987 por Björn Tollin, Hållbus TotteMatsson e Anders Stake. Realizan unha música de corte tradicional, pero con fusións e
influencias do techno, o rave e outras tendencias modernas. A filosofía do grupo é a de bucear
nas raíces da música nórdica, para producir un son que non siga as tendencias actuais do folk
máis tradicionalista. Por iso, Anders Stake dedicouse a construír e modificar instrumentos
tradicionais, para desenvolver un son propio e único que, co tempo, vai ubicalos nos lugares
máis destacados da nova música tradicional sueca.
O trío comprobou que, a pesares de ter formacións musicais heteroxéneas, compartían unha
onda común fundamental. Decidiron formar un grupo “os pagáns”, pues se consideraban moi
pouco fieis ás tendencias preponderantes na música tradicional. Eles querían remontarse moi
atrás para atopar as raíces da antiga cultura nórdica. Anders Stake dedicouse a construir e
inventar instrumentos novos para que así o grupo puidera producir eses sons que tan só podía
escoitar coa imaxinación.
No 1989, colleitou numerosos éxitos, debido ao seu son novedoso e revolucionario. Froito
desta popularidade edita o seu primeiro disco Hedningarna no selo Alice.
1991 é o ano no que comeza a solidificarse coma grupo. O selo Silence, dedicado principalmente
á música folk sueca, contrátaos para editar o seu segundo álbum no 1992, titulado Kaksi!
(Dous, en ). É cando entran en escea as cantantes finlandesas Sanna Kurki-Suonio e Tellu
Paulasto, quenes confiren ao grupo, un son vocal axeitado para a súa proposta sonora. Ambas,
educadas no canto tradicional da rexión rusa (antes finlandesa) de , desenvolven unha mestría
sobranceira, á hora de cantar, aportando ao grupo ese vencello co ancestral que sempre
buscaron. Moitas das cancións tradicionais proveñen de Karelia, e están relacionadas con
antigas lendas finlandesas cuias trazas se remontan á tradición do , o canto rúnico (do runo,
"canto"). “Dous”, o título en lingua finlandesa do seu segundo traballo. Kaksi! supuxo un fito
musical nese momento, dándose a coñecer a través dos medios, coma o chamado "fenómeno
Hedningarna". Este traballo, con temas de ritmo trepidante, faráos merecedores dun Grammy
sueco ao ano seguinte (1993), polo mellor disco folk do ano. Posteriormente, o quinteto vai
peregrinando por diversos festivais coma o de , colleitando un éxito arrollador.
O quinteto, foi un fito da música sueca. Todos os noticiarios fixéronse eco do extraño fenómeno
Hedningarna, que impulsaba aos asistentes nas actuacións de folk a abalanzarse cara o escenario
para bailar. As vendas do disco superaron os 35.000 exemplares.
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BANDA POTEMKIN

Con eles chegou a revolución. Quizáis fose a causa do nome que leva á Rusia de 1917, ou
quizáis polo feito de que a Banda Potemkin é iso, unha big-band explosiva nacida nun asteleiro
de A Grela entre o recendo a gasolina e o rum rum dun xerador.
Manolo: Frauta e Voz
Mighi: Voz, Gaita e Percusions
Alvaro: Bateria
Anxo: Baixo
Lourenzo: Bombardino e Voz
Ruben: Guitarra

OBRAS
Amigo/ Pecio/ Carcabeiro/ Baixo relevo do cartel 1º Festival de Gaites da Vila de Candás
(Asturies)/ Deportista/ Dona/ Escudo da Banda de Gaites de Candás (Asturies)/ Galegas/ Lar/
Mestre/ O Laranxo (Reprodución da pintura de Laxeiro)/ Rapa das Bestas/ Retrato 1/ Retrato
2/ Retrato Mixto/ Rompeolas/ Ruanda/ Sarita/ Sumo Pracer/ Tecedora/ Trisquel en Madeira/
Trisquel en Pedra/ Xermolo da Gaita/ A Morte de Man/ Serpe en Do/ Xermolo da Vida/
Manuel Maria Poeta Chairego/ Enfite/ Monolito na Honra dos Represaliados no 1936 en Sada
(A Coruña)/ Monolito na Honra de Camilo Diáz Valiño e Sixto...
UNHA ESTETICA AO SERVIZO DA ÉTICA
Hai que suliñar unha dedicación especial da obra de Valdi, coma sinal da recuperación da
memoria histórica. É outro dos trazos que identifica a súa andaina artística. Un estilo estético
ao servizo dunha ética ou compromiso. Aquí radica a categoría e calidade da súa obra. A súa
lealdade ao xeito que ten de recoñecer a dignidade da persoa. Acontece coma coa lírica, que
só é auténtica, cando nace da transparencia e sinceridade do poeta, sen manipulacións.
Sen edulcorantes nin manicuras ou barnices, Valdi aproveita as feridas das pedras e rochas,
para transmitir as torturas e a morte de persoas, ás que lles arrincaron a vida, polas súas ideas,
vitimas do fascismo. O creador sente esta violencia, nas pedras feridas para separalas da súa
orixe…, nas que visualiza as feridas das e dos que despoxaron da súa familia e do seu pobo.
Así, no monolito na honra dos 11 represaliados e asasinados no 36, en Sada.
Unhas rochas feridas, pero irtas, de pé, firmes, como as e os que dan a vida pola liberdade.
Escolleu pedras, agora chantadas, no medio do pobo, para lembrar a persoas que morreron
paseadas e asasinadas polo fascismo. A memoria destas mulleres e homes xenerosos fica
sempre, coma eses penedos, sinais de perennidade e inmortalidade.
Valdi quere pagar en parte con estas obras, o sacrificio desta xente. É unha débeda de todo
o pobo, con est@s loitadores pola liberdade. Eles foron semente, para que agora teñamos
máis cotas de liberdade e xustiza. O artista é consciente, que a eles non lles pode chegar esta
lembranza, pero polo menos as súas familias poden vivir este agradecemento.
A testemuña estética de Valdi, a prol da memoria destas vitimas do fascismo, é rexa e viva,
non só en Sada, senón tamén en Saa de Palas de Rei, onde o ano pasado lembramos a Camilo
Díaz Baliño e Sixto Aguirre, cun monolito labrado por Valdi (14-VIII-08), naquela cuneta
onde foron paseados, dun xeito arrepiante. O mesmo ca en Abellá, lembrando a Manuel Ponte
Pedreira, Manuel Díaz Pan e Manuel Rodríguez, “O Asturiano”, que chantaron unha pedra
na súa memoria, o 25 de abril. Hai pouco, foi lembrado Curuxás en Toques (o 27 de xuño),
con outro monumento á memoria, en pedra que sangra polas súas fendas… Hai unha
sensibilidade especial deste creador na recuperación da dignididade destas persoas, machucadas
pola barbarie. Aí está a súa colaboración na homenaxe e agradecemento a Ramón Suárez
Picallo, na súa Sada natal.

Forxada nos asteleiros de A Grela, a partir de pezas provintes das máis diversas formacións
musicais galegas (Papaqueixos, 3 Trebóns, Banda Melgacha, Meniños da rúa, Dandy Fever,
Tiruleke, A Turma Angolo-galega, Miki Nervio & Bluesmakers entre outros), chega unha
nova etapa en Banda Potemkin coa presentación dun primeiro traballo discográfico co que
pretenden consolidar un lugar propio no panorama da música feita en Galicia.
A proposta desta banda céntrase na variedade de ritmos balcánicos, afro-caribeños,
funk, disco, rock e folque, co común denominador de facer música bailable, leda e
divertida, que chegue a todo o mundo, sen importar razas, culturas nin etiquetas, e sen
que isto estea rifado coa calidade musical. Por outra parte, as letras amosan unha frescura
e retranca características no modo de tratar as realidades sociais e personais que estamos
a vivir hoxe en día.
A Banda Potemkin, na súa odisea, vai espallando festa, humor, e ganas de pasalo ben, cun
directo cheo de forza e calidade, fraguado tras anos de andadura musical polos escenarios de
toda Galicia, Euskadi e Catalunya. Un directo no que se mesturan elementos de todo tipo,
nun coctel único, froito da colaboración de todos e cada un dos artistas que forman a banda.
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2. A FOTOGRAFÍA DE XOSÉ MARRA

PEPE VAAMONDE GRUPO

Xosé Marra apoiou este Festival dende os seus comezos. Tanto asistindo coma fotoxornalista,
ou nas exposicións de fotografía na Casa das Artes. Todas as edicións disfrutamos da beleza
das súas imaxes, sempre transmitindo a vida, un sorriso, o nuiverso agochado nunha cerdeira,
a caricia dunha brisa chamando a calquera porta, ou un berro contra o feismo, a opresión,
as desfeitas…
As ligazóns con este creador e amigo, alónganse a través da vida, do terrón que tripamos,
pois aluméanos coa súa palabra e imaxe, as luces e as sombras

Pepe Vaamonde Grupo (PVG) é unha formación folk pensada para o directo. A calidade, coma
instrumentistas, de cada un dos compoñentes, xunto coa forza emocional das composicións,
forman un cocktail que os converte nunha das bandas de folk máis interesantes do momento.
Pero, ademáis, Pepe Vaamonde Grupo, é tamén capaz de realizar un traballo de estudio de
gran calidade, como así o demostran os recoñecementos acadados nos medios especializados
cos seus dous primeiros traballos discográficos. No seu terceiro traballo: Intro Terra, o grupo
mestura os sons máis íntimos da música tradicional coas correntes máis vangardistas do Folk
Europeo.
INTRO TERRA, composto por once temas nos que a "terra" (as formas musicais tradicionais),
manifesta a súa forza poderosa. Si o primeiro disco estaba dedicado á auga, “Aviouga”, o
segundo foi ao vento: “Onde nace o vento”. Este terceiro traballo discográfico está dedicado
á terra. A terra está presente nas guitarras de Pipo e no baixo de Xesús. E mestúrase coas
gaitas e frautas de Pepe e co acordeón de Nacho para crear "Intro Terra". Á diferenza dos
anteriores traballos, Pepe Vaamonde Grupo decidiu saír de Galicia para preparar este novo
proxecto nos estudios PKO de Madrid. Contou coa colaboración de artistas convidados , coma
o cantante Javier Feijoo 'Chisco', o batería Carlos Bastón, as cantantes María Vidal, Iria Cobos
e Ana Rosa Vidal; o trompetista Abraham Cupeiro e o gaiteiro Brais Monxardín."Se tivéramos
que definir a Pepe, nunha soa palabra, esta sería, sen ningún tipo de dúbida, gaiteiro. Naceu
en Visantoña, no 1971 "cunha gaita baixo o brazo", o que permitiu que, nos 90, fose o gaiteiro
máis galardoado en concursos e certames de gaita de toda Galiza. Participou en moitos
festivais, coma o 35 Festival Intercéltico de Lorient. Forman parte deste quinteto: Pepe
Vaamonde (gaitas e frautas), Nacho Tobío (acordeón), Pipo Alvariño (guitarras), Xesús Vidal
(baixo) e Andrés Vilán (percusionista)..

deseño: ©suso carreira

Marra nestes festivais achegou a súa ollada sobre a realidade máis viva, descubrindonos o
verdadeiro segredo de todo o que acontece, sen adulteracións, tal como a vida o vai transmitindo.
A través das súas fotos, sentimos os latexos e devezos de todas as criaturas, moitas veces
magoadas, pola ignominia humana. Un flash revela un mundo, que moitas veces nos pasa
desapercibido. Marra capta todos os filóns da vida, porque sabe olla-la, dende a súa autenticidade
e sinceridade coma creador. A súa cámara, reflexo desta tenrura, salouca a corazón aberto,
sempre con paixón, non deixando a ninguén indiferente, porque para Marra nada hai inocente,
todo esixe unha lectura crítica.
A obra de Marra, coma un poeta total, toca todos os rexistros, ás veces é unha balada, que
nos mece coas cousas máis pequenas da vida, sinxelas pero ateigadas de luz, outras berra e
denuncia calquera desfeita ou inxustiza. Este fotoxornalista é unha testemuña fiel do que está
a acontecer…, pero tamén é un poeta, que sabe mirar a vida dende a transparencia, sen
interferencias nin intereses creados. Aquí mesmo reproducimos algún dos seus poemas. Ten
escrito na Revista Xermolos, pero sobre todo, a través do seu blog, dun xeito lúcido, sobre
as luces e as sombras de cada xornada. Non só coa cámara en ristre, tamén, coa pluma, vai
tecendo, coma nun gran mural, os seus soños traspasados polas fibras de cada instante.
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sinto vivo
o latexo
da casa inevitábel
onde moran os pousos
tradicional, aos nove anos na Banda de Gaitas "Semileiro" de Castrelos, Vigo, onde recibe
aulas de tamboril, da man de Manuel Alonso, e se forma como gaiteira de forma autodidacta.
É fundadora de diversas agrupacións de carácter tradicional, onde destacan "Chiscadela", a
murga "Azagaia" e o cuarteto tradicional "Loaira", co que acada o 4º e 3º premios no concurso
de gaitas de Ponteareas nos anos 94 e 95 respectivamente, ademais do premio especial de
percusión.
Colabora con diversos gaiteiros de renome como Juanjo Fernández, Beatriz Riobó, Iván Costa,
Óscar Ibáñez, Pablo Devigo... ao igual que con grupos como "Cantadeiras do Berbés",
"Foula", "Corisco", "Armadanzas", "Xalgarete"...
Do ano 1999 ata o 2008, forma parte do grupo de música "Fiandola", co que grava o disco
"Bricania" no 2005, e o disco "Chill out galego" no 2004, e percorre os festivais máis
importantes da Galiza, e do norte.
Dedícase ao ensino da percusión tradicional, dando aulas en asociacións e centros culturais:
"Gentalha do Pichel" (2004-2007), "A Xuntanza" do barrio de San Pedro (na actualidade)...
Ademais impartiu talleres de música tradicional na escola de Música "Play" de Santiago
(2003-04).

do noso amor de resisténcia
.
non pasarán
por riba dos nosos bicos
rebentarán
as flores das violetas
e mais o canto dos merlos
nunha fermosa barricada

EXPOSICIÓN: A xanela, a cerdeira e os chantos
Sobre a Exposición deste ano, escribiu: “Partindo do cercano, tento denunciar a destrución
do médio natural e humano.

LÚA DE FOUCE é unha
tradicional está a ferver con
música fresca, nova, un 95%
guitarra acústica, o acordeón,
unha voz feminina que fai

mostra de cómo a música
novas singraduras. Unha
de autor, coa máxia da
unha percusión prodixiosa, e
bailar ata as pedras.

O grupo “Lúa de Fouce”
fórmase no ano 2007 en
Santiago. É unha formación que
experimenta dende a base da
música tradicional cambiando o
contexto para levalo á
actualidade. Con eles viaxa tamén
un sabor renovador onde se
atopan composicións propias con instinto tradicional. Paisaxes, é música feita desde o
sentimento, proxectada con moita forza, e dirixida para conmover a fibra humana
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Unha casa con horta, na que morei estes últimos vinte anos, cae hoxe nas maus da piqueta
e do ladrillo especulador.
A destrución das paisaxes humanas, das histórias persoais, é a destrución da História
e do Pais”.
A cerdeira medra na vida e na creación de Xosé Marra, cunha forza emocional, que contaxia
a tod@s, e transmite vigor e coraxe, como podemos compartir cada amencer, no seu blog,
ateigado de novas enerxías. Este humanista egrexio que é Marra ten escrito: “.De novo a
cerdeira estaba fermosa.
As cores douradas, laranxas, amarelas, enchian de luz o cuarto, revolto coma se sofrira un
rexistro de película policial.
As raiolas de sol cintileaban por entre as follas da árbore máxica e proxectábanse sobre cada
libro, sobre cada prenda de roupa, e facian alumar aos lixos que, coma unha estrela fugaz,
danzaban un segundo no ar e desaparecian para sempre. Naquela mesma luz de todos os
outonos, pero diferente unha vez máis”.
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RAMÓN VILLAR, O DIFUSOR DAS PEDRAS DAS TERRAS DE PARGA
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Ramón Villar é do mesmo Pardiñas. No baixo da Casa das Artes, hai unha
mostra permanente da súa obra. Mesmo no entorno da aldea, hai coma un
ambiente, que transmite o son e o recendo, do canteiro que segue a picar a
pedra, dende hai décadas. O seu pai e avó xa eran canteiros, e el mesmo
desenvolve a confianza, de que os seus fillos van manter esta tradición. De
feito os tres fixeron cursos de cantería na Escola de Xermolos, hai uns anos.
Non é difícil atopar a Ramón descubrindo pedras, polos camiños das Terras
de Parga… Con máis agarimo cos buscadores de metais preciosos. E xa na
actitude desta busca, hai unha devoción, un halo de misterio e respecto… O
escultor vai ollando co corazón cada pedra, por iso as prefire sempre erguidas,
endexamais tumbadas, porque só dese xeito, lucen e dan a saber as súas formas, sen agochalas. Hai
unha identificación total entre o autor e a obra que está a atisbar, en cada pedra, coma si fosen as
e os seus fillos. Este outro sentido, o de saber captar os misterios e segredos de cada pedra, so é
posíbel, por ese xeito de acompasar e harmonizar a vida coa Nai Natureza, que ten este creador.
Así, dun xeito máis común, comenta coa súa filosofía: “vexo nelas marabillas: Deus as deu e Ramón
as prepara…. A pedra e coma unha persoa, que tumbada está morta, de pé está viva”. “Paso un día
e non vexo nada, outro día vexo algo… É un don que Deus nos dá, e somos capaces de ver que en
cada pedra hai un mundo”.
Das pedras aprendeu esa dimensión de permanencia, de perennidade…, e traballa con ese debezo.
Dando vida a mil criaturas que conviven con él, así “O Galo”, que o conquistou:
“é a peza máis bonita. Foi o primeiro que fixen,e gustalle á xente. É coma un
que canta, percibimos as sensacións das e dos que contemplan unha obra. E
este galo gusta á xente que pasa polas exposicións e feiras”..
está satisfeito, que xunto con outros colegas, sexan os que levan a pedra das Terras
de Parga,. polo mundo adiante, en mostras e exposicións. El prefire as máis duras,
e recoñece que “a que ofrece unha cara máis cativadora, é a antiga canteira de
Maio, actualmentde de Carballido, da que levaron a pedra da Sagrada Familia de
Barcelona. Coma a deste ano, da Feira dos Callos de Parga, tirando a de Fraguas.
A máis blanda… A de Miraz tamén moi boa… Granito fino, mais doado de traballar
ca de gran gordo, mais dura. Eu uso a moi dura…”. “Tamén é bo, o das Negradas, semellante ao que
hai entre Fraguas cara Miraz: con moitas vetas, e varias clases de granito e con algo de caliza.
A pedra dura, o cuarzo con manchas blancas e negras… Non se pode traballar con cincel….É un cuarzo
que se está fusionando. Rebota nel o martelo. Ten ferro, cuarzo rosa…, son coma coitelos. As vetas do
curazo van fusionandose cos minerais lindantes. “A miña querencia é a pedra daquí e levala por todas
partes. A pedra pode excavarse como a madeira…A xente alucinaba, o outro día, como ía separando o
brazo da queixeira, en Parga, con moita loita, sangrabanme as mans. O pobo volcase arredor. As obras
tamén son meus fillos”.
Esa pervivencia a través da súa obra creadora, labrando a pedra, multiplicase na súa conciencia, de que
pertence a unha saga de canteiros, que van a alimentar os seus descendentes… Traballa para deixar un
fermoso legado para a súa familia e para o pobo. Mesmo deixa de vender pezas, coma o galo, porque
prefire que sexa unha colección, que faga memoria da súa cantería.
Gustalle compartir a súa arte. Nas mostras, multiplicanse @s admiradores, mesmo alóngalles o punteiro,
para que os máis entusiasmados coñezan a maxia da pedra. Gústalle que os máis novos fagan cousas
fermosas coma esta. Froito desta xenerosidade, vai ir a un Centro de toxicómonos de Santiago, a ensinar
as súas habelencias.
A arte do canteiro de Pardiñas, xa viste con enerxía prazas e espazos públicos, coma o San Pedro
Mezonzo en Santalla, o Emigrante en Dodro, o “San Queremos” en Vilantime-Arzua, que podemos
contemplar na Casa das Artes, na exposición deste festival. Ten o seu día, neste ano, o sábado 22 de
agosto, unha festa de merendas, e a súa cantiga, de Mini, do grupo A Quenlla, que publicamos neste
revista. Todos os anos, fai a mesma peregrinación, dende o obradoiro de Ramón, ata a súa parroquia.
Os veciños chegaron a este acordo co escultor, mentres haxa festa…
Aos 62 anos, ten claro que o mellor é deixar pegada nas paraxes de Pardiñas, deixando obras significativas,
coma a “Ara Cervantina”, unha réplica dunha ara romana aparecida en Parga. Rexeita o mercantilismo
devastador das artes.
Percorre as mostras de toda Galicia. Leva unha pedra, “unha foi para Alfoz, outra para O Corgo, outra
para Narón… Vas cunha pedra e traes unha peza”.
“Os autodidactas axeitámonos ás pedras…, ás fomas que teñen. Feitas pola natureza,
algunha provoca varios imaxes”.
Nunha exposición de OS NOSOS ARTESÁNS, organizada polo Concello de Guitiriz,
presentaban a obra de RAMÓN VILLAR GÓMEZ, con esta tarxeta de presentación:
“Nado en Guitiriz, no ano 1.947, este escultor sabe reflectir na fría pedra o amor,
a paixón, a anguria, a luxuria, a fartura… As súas figuras non son convidados de
pedra. Son esculturas que falan con forza, con tenrura, facendo agromar nela os
máis nobles sentimentos. Para acadar esta simbiose coa natureza busca, en cada
caso, a pedra, a cor, a dureza axeitadas a cada representación: poutas de aguía e
peteiros de seixo... Non aprendeu en ninguha academia. A súa mestra é a mellor que puido ter na vida:
a natureza mesma”.

Lúa de Fouce
A viaxe de Lúa de Fouce arranca no ano 2007 en Santiago de Compostela coa unión
de catro músicos cunha ampla traxectoria na música tradicional, que empregan de punto de
partida, para facer as súas propias composicións. Pese a súa curta traxectoria “Lúa de Fouce”
participou en diferentes actos:
Gañadores no “VII Festival da Terra e da Língua” de Narom.
Participaron no Festival de Músicas da Terra de Ouzande. En
Concertos da “Casa das Crechas”, da “Gentalha do Pichel”,
no Lugo cultural, “Entre Lusco e Fusco”, no encontro cultural
“Oenach Atlántico” de Narón, no Festival “Cabo da Vila” en
Muxía, e no Festivalinho 2008, de Aldán….
No 2008 gravan a súa carta de presentación: Paisaxes, unha
maqueta composta de catro temas propios, onde se fala da
liberdade, do camiño que cada un de nós escolle para conseguir
a paz cun mesmo...
“Lúa de Fouce” intégrano:
-MARCOS VARELA (acordeóns e gaitas): Comeza a tocar
a gaita con só nove anos, colaborando en varios grupos da
zona de Santiago, tanto cuartetos, bandas de gaitas, grupos
de baile tradicional e folk, e participando en diferentes concursos
(con varios premios), festivais, gravacións e muitas viaxes…
Aos dezaseis anos comeza a impartir clases de gaita en diferentes asociacións e escolas de
música, labor que segue desempeñando na actualidade, e que compaxina con clases de
acordeón. Ademais ten estudos de violín, e coñecementos de percusión tradicional.
CHEMA BARBADO (guitarra acústica): de Extremadura chega este músico versátil, que
se move en varios estilos: música folklórica balcánica e do arco noratlántico, música klezmer
e gipsy Jazz…, tamén domina a guitarra eléctrica en estilos como heavy metal e blues.
Participou en muitas Jam Sessions de Jazz, blues e folk (Italia, Londres, Madrid, Palma...)...
Recibiu clases de Jazz do mestre Mario Pulido en Cáceres, e do mestre Dani Sisto, no campo
do folk, mais a súa formación é autodidacta. Formou parte de diferentes formacións como:
“MARRAJO”, onde facían unha interpretación libre do rock español, perseguindo un
sentimento terruñero... “EL 7 DE TRÉBOL”, que traballa no folk internacional, centrándose
na investigación do arco noratlántico europeo, no folk balcánico e música Klezmer. En
“ECHEOKEAY”: formado en Santiago en 2005. Grupo folk galego-irlandés, con algún tema
do leste de Europa. En “GS21”, formación compostelá de música e danza que mestura folk
tradicional con danza contemporánea, e temas de composición propia. Actualmente en
funcionamento.
Na actualidade compaxina o seu labor nos grupos co de mestre de guitarra a nivel particular
e no centro sociocultural de Conxo, en Santiago.
JARA ORTIZ (voz e percusións): Comeza a súa andaina musical no ano 98, formando parte
das cantareiras de "Ecos da Terra" (Caranza- Ferrol), unha agrupación de música tradicional.
Sempre vinculada á música de raíz e con carácter autodidacta, colabora (2004) con Susana
Seivane no disco "Mares de Tempo”
Forma parte do grupo "Son+d2",
onde se mestura a canción de autor
con ritmos étnicos do mundo. Xa
no 2008 grava con Xoán Curiel no
disco "Nai".
Na actualidade compaxina a
dedicación a estas formacións
musicais coa súa actividade
didáctica; imparte clases de
pandeireta e canto tradicional en
asociacións culturais de Compostela,
Noia...
ARANTZA ALFAIA (percusións):
neta de gaiteiro, comeza na música
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Integrado por:

SONETO Ó GALO DE RAMÒN

Fernando Arranz: acordeón, gaita húngara (duda), tarota, whistle, gralla, kaval (frauta
húngara de 5 furados), sacho, cornos e trompas.

Fachendoso está o galo
ben ergueito o seu peteiro
empoleirado no poleiro
do que é señor e amo.

Héctor Cantos: caixa, gardón (corda percutida de Hungría), triángulo e botella de anis.
Antón Cotos: gaitas galegas en Sol e Do, clarinete en MI b (requinto), albokas e voz.

Da boa sorte es heraldo
dos albores pregoeiro
das tebras mensaxeiro
reloxo, ledicia e canto...

Carlos Martínez: baixón, cencerros, pandeireta, zabumba e cacerolo.
Ramón Rodríguez: bouzouki, baixón, gaita en Do, vozarrón e zanfona.

rexeita a boa pitanza
que de ti non fagan capón
que con esa boa planta
e á túa semellanza
outro galo fai Ramón
e contigo enchen a panza.
“CANTIGA PARA UNHA ANTROIDADA”
Himno oficial adoptado do San Queremos

Pan de Capazo formouse no inverno de 2002 como grupo de folk. As súas composicións teñen
influencias da música medieval e dos ritmos casteláns, vascos, franceses e dos países da
Europa do l´Este. Cun xeito orixinal de entender a música chea de forza e enerxía, e grande
variedade de instrumentos. Pan de Capazo moveuse polos escenarios máis diversos en Portugal,
España, Francia, Finlandia, Bélxica e Holanda, en concertos didácticos, música para teatrocirco, festas populares, teatro e artes da rúa e grandes festivais.

Andan con peles de ovella
cantando falsas gabanzas
os lobos de anos pasados
[baixan na noite calada.
Mala morte non me mate!
veñen con Autonomía,
[comerciada por caciques,
Maldita falla facía.

SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS
ARADOS DE FERRO
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS.

SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS
ARADOS DE FERRO
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS

Máis, todos nós ben sabemos
aínda nos sobra mamoria;
corenta anos de silencio
non enterraron a historia!
Mozos da Terra emigrante
da Galicia xenerosa,
non deixemos que nos rouben
a Patria do pobo, A NOSA.

E, algunhos deles andaban
trasquiando galeguistas
pra non perderen a mana
fixéronse autonomistas.
E, ás veces, falan galego,
e presumen de labradores
a perdición de Galicia
está en maus deses señores!

SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS
ARADOS DE FERRO
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
E CARROS CON BOIS
SE NON TEDES SACHOS
TRAGUÉMOLOS NÓS.

COPLA
Canta, galiño, canta
na beira do poleiro
quen fora galiña nova
e bicarte no peteiro.
Paco Quiroga Gallego

Tema tradicional, letra e música
adaptada por XOSÉ LUIS RIVAS “MINI”
(Fuxán os Ventos, A Quenlla).

Proceden de diferentes sitios: Santiago de Compostela, Vitoria, Zaragoza, Madrid.…
A fusión das compañías “Pan de Capazo” e “A tres manos” nunha única formación para
establecer unha agrupación máis completa, como se pode disfrutar con “Santa compaña”, as
almas en pena, que protagonizan un rito de lume coa pretensión de eternizar os seus espíritos,
todo aderezado con música tradicional, lume e pirotecnia, mentres que en “Mans arriba”,
ofrecen diferentes sketches sobre cómo se organiza unha banda de ladróns.
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4.- PIlAR IGLESIAS ARES, artista no medio do pobo
Pili non é unha artista convencional, reborda a súa
sensibilidade en todas as actividades do pobo, de Guitiriz…
Involucrase nas festas e celebracións estacionais, aquelas
que protencian a vida e o sentir común. A súa man e o seu
inxenio engrandecen, cada ano, o Entroido, a Cabalgata
de Reis, o Festival de Pardiñas…
Naceu en Baamonde, pero leva anos afincada en Guitiriz,
onde está a desenvolver un intenso traballo coma mestra
de pintura. Por iso, non lle foi difícil mergullarse neste
manancial de creación, que é a Feira e Festa da Música e
da Arte, e dendo o principio arrequentouna coa súa presenza
artística. Dende aquel ano, que prestou a súa maxia estética,
a publicitar o XVII Festival cun cartel, saído do seu pincel,
ata a súa participación, todas as edicións con pintura,
cerámica, gravados… Axiña, a súa proxección artística,
extendeuse por toda a comarca, e dá clases en Begonte,
Teixeiro, A Castellana, Parga, Guitiriz…, e fai exposicións
en Vilalba, Baamonde, na Chaira da emigración, no centro
galego de Sestao, etc.
Si podemos percorrer toda a xeografía da comarca, a través
da súa obra, tamén podemos rastrear a súa evolución como creadora, dende un estilo máis
figurativo, ata outro máis abstracto.
Son máis de 20 anos de traxectoria, dende aqueles anos que estaba a abrirse a este universo,
mesmo da man da pintora Oliva Mejuto e do acuarelista Juan Prada, o autor do cartel do XI
Festival (1990). Son aproximacións felices ao debuxo artístico, ao gravado calcográfico, que
cada xeira, foron abrindose a novos horizontes estéticos: a cerámica, o cristal pintado… Nesta
altura da súa traxectoria, o manexo das técnicas, convertena nunha pintora de moitos rexistros:
oleo, pasteis, texturas, carboncillo…
Si percorremos a súa obra, descubrimos que son as buguinas, un dos temas preferidos… Aínda
que a súa imaxinación navega por calquera recanto enchoupado de auga. Quizais, a súa
simbiose con Guitiriz, levouna a transmitir esta identificación coa auga, no seu estilo artístico,
coma podemos celebrar nesa obra maxistral que lle dedicou, e que podemos contemplar na
colección permanente da Casa Habanera, que adxuntamos nesta reportaxe. Ela mesma pousa
na foto, na fachada deste edificio emblemático, que foi a remates dos 70, o primeiro local de
Xermolos. A placa e as xardiñeiras en barro vidrado, son obra súa.
En Pardiñas, tamén podemos gozar da súa cerámica, á que chegou máis tarde… Dende o
ensino con Pepita de Bonxe, ata os cursos que está a impartir agora en Guitiriz.
Grazas ás aulas de Pili, moitas e moitos da comarca, están a abrirse a estes campos de creación.
Así a súa man creadora, percíbese na exposición de Debuxo Infantil que é un recanto moi
entrañable do Festival de Pardiñas dende hai 30 anos

PAN DE CAPAZO
“Bandidos de barranco, contrabandistas de sonos
e ilusións, vagamundos de manta e carreta. Cuantos
camiños haberemos de recorrer, na busca dos pequenos
instantes, onde a roda non xira, cando ben e mal son un
só. Invisíbeis entre as follas, agardamos ao asalto da raiz
durmida. Forza, corazon e maxia encheron as nosas sacas.
Agora nos toca encher as vosas copas do viño criado con
lume e vento, con mar e terra”.

Pan de Capazo conseguiu abraiar ao público tanto nas rúas e nas prazas, coma nos escenarios,
trasladando de época e sentir a milleiros de persoas: concertos, feiras medievais, feiras romanas
e renacentistas, animadas dun xeito intenso e auténtico, cunha incesante sucesión de instrumentos
que fai case que imposible cualificalos. Incansables na busca do sorprendente, colaboran
activamente con todos os artistas, para poder darlle unha personalidade única a cada
acontecemento no que se require a súa presenza. Desta cooperación naceu unha estreita
relación co mundo do teatro e do circo.
Teñen tamén unha particular visión da música e da vida. Isto dálle forma a un espectacular
concerto, dinámico e rabioso, e á vez entrañable e sensible. Ninguén queda impasible, despois
de velos brincar no escenario posuídos dun irrefreable frenesí musical. Tan singular traxectoria
débese ao traballo de cinco músicos de rúa. Se a rúa, as romarías, os parques, as alboradas,
os centros sociais, os colexios, as festas tradicionais e os festivais foron durante máis dunha
década moito máis alegres, foi pola súa teima. Viaxaron a Hungría, Brasil, Romanía, Bretaña,
aos Países Baixos, Noruega, Italia, Francia, Marrocos, Alemaña, etc. incrementando os rexistros
e bebendo doutras fontes.
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MUYAYOS DE RAIZ está formado por:

5.-XABIER QUIJADA dunha saga de canteiros

IVAN GARCIA ARTARAZ
Naceu no 1981. A idade de catro anos escomenza os estudos de violin con Sergio Castro. No 2000
estudia o Grado Superior na Guildhall School of Music and Drama de Londres con Detlef Hann. Do
2004 ó 2006 fai un posgrado de violín no Hogeschool van de Kunsten (Utrecht-Holanda) con Karen
Turpie. Foi membro da Orquestra Sinfónica de Estudiantes de Madrid (1997-1999), da Xoven Orquestra
Nacional de España (1999-2002), da Orquestra Sinfónica de G.S.M.D. (2000-2004) e da H.K.U. Do
2005 o 2007 colaborou con orquestras como a Amsterdam Symphony Orchestra, Orquestra Nacional
de España, Rotterdam Kamerorkest, Orquestra Sinfónica de Galicia, Orquestra de Cámara Fundación
Reina Sofía (entre outras), e é profesor invitado do Conservatorio de Utrecht. Iván ten un especial
interese pola música tradicional (tzigane, flamenco, celta, reggae...), o Jazz, e a busca de novos
proxectos escénicos. Neste campo colaborou coa London Contemporary School of Dance, a Parnassos
Dance School (Utrecht), Cámara Negra (Espectaculo flamenco de Olga Pericet e Manuel Liñan),
Baldo Martínez Grupo ... Membro fundador de Al Legno Duo, co que participa no 2006 e 2007 nos
Circuitos Kutxa e a Fundación de Música de Cámara holandesa SMIH. Tamén colabora coa Orquestra
de Cámara Et Incarnatus. Tocando xunto a artistas da talla de Phil Woods no Festival de Jazz de San
Sebastián.
YOSU RAMAJO ARTEAGA
Empeza os estudios musicais á idade de 9 anos no conservatorio de Irún con Juan Mari Ruíz como
mestre, co que consigue o título superior en oboe no conservatorio “Pablo Sarasate” de Pamplona.
Ao tempo obten o Recital Certificate” pola Guidhall Scholl of Music & Drama de Londres. Segue
cos estudios instrumentais en Granada baixo a dirección de Thomas Indermuhle. Colaborou coa
Orquestra Sinfónica de Bilbao, Orquestra Sinfónica Pablo Sarasate de Pamplona, Kamerorkest van
HKU, coa Xoven Orquestra de Holanda e e Xoven Orquestra de Euskal Herria entre outras, facendo
con esta unha xira por China. Como solista actuou coa orquestra de cámara “Sinfonietta Academica·
en moitas ocasións, tamén no Festival de Música de Guadix (Granada). A súa faceta musical abarca
dende a música renacentista ata a contemporánea, pasando pola música tradicional e sendo a
improvisación unha das súas bases fundamentais da expresión. Tomou parte na grabación dun CD coa
artista xamaicana Rita Marley. Sigue cos seus estudios no Utrecht Conservatorium (Holanda) con
Ernest Rombout como titor musical.
XIMO CLEMENTE RIERA
Naceu en Buñol (Valencia) no 1982. No 1990 comenza os estudios musicais no Conservatorio de
Buñol onde saca o título de mestre de contrabaixo no 1998. No 2000 recibe o título Superior de
Contrabaixo no Conservatorio de Valencia. Segue cos estudios en Guidhall School of Music & Drama
en Londres con Thomas Martin. A súa experiencia orquestral conten unha gran lista de orquestras:
Orquestra Sinfónica de Madrid, Orquestra Municipal de Valencia, Orquestra Sinfónica de Galicia...
No campo da música de cámara toca con agrupacións como “Orquestra de Cambra Salvador Giner”,
“Eisler Ensemble”, “Schoenberg Ensemble”, “Kreisler chamber group” en Cambridge e “Sinfonietta
Portaferrada”. Dende o 2003 axuda de solista na Orquestra Sinfónica de Castela e León, exerce a
docencia no Conservatorio Superior de Salamanca e na Xoven Orquestra Castela e León.
MARIO SILES CAMACHO
Naceu en Madrid. Comenza a formación musical os dez anos. Estudia con Felix Santos Guindel no
Ateneo Jazz Madrid e con Xoaquín Chacón. Toma clases de guitarra flamenca con “El Entri” en Amor
de Deus. No ano 2003 comenza os estudios superiores de Guitarra Jazz no Conservatorio de Rotterdam,
recibindo clases de Paul Hock, Ed Verhoef e Ronald Smith. Formou parte de bandas de Blues, Jazz,
Funk, Latin e Flamenco e agora combina os estudios coa actividade profesional. As súas personais
improvisacións xa andiveron un gran número de escenarios europeos.
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Xabier une á súa arte própia e orixinal, a tradición secular dos canteiros, por familia, “Os Quijada”,
e pola súa parroquia, Donalbai, que contou sempre con cuadrillas que manteñen este oficio… Pero
hai outros trazos que definen a traxectoria artistica de Xabier Quijada: o seu compromiso co pobo,
en concreto coas asociacións da comarca, e así sempre estivo a pé de obra na Asociación Xermolos,
achegando a súa vontade de colaboración, a súa arte, o seu afán por compartir o seu xenio creador,
coa xente que fai camiño con él.
Canteiro, escultor, pintor…, dende os primeiros anos de Pardiñas, fixose presente a través da súa
enerxía creadora: nas exposicións, e coas súas intuicións, para que medrase coma un manancial de
beleza, cada xeira máis intensa. Por iso, foi o creador que máis carteis ten deseñado do festival e da
súa mostra de instrumentos. A súa obra está tamén nas publicacións de Xermolos. Mesmo ilustramos
este traballo co primeiro “Xermolo”, que Xabier fixo, para agasallar a Vito López-Felpeto, que recolleu
Pili, Rodrigo e Oscar, no acto do seu cabodano. Xa nestes anos, foi abrollando noutros xermolos, que
están na Casa das Artes.
Pero, sen dúbida, a obra máis extendida na actualidade, que reflicte o seu sentido estético é a “pinga”,
que o Concello de Guitiriz converteu nun símbolo do seu territorio, xunguindo a pedra e a auga, coma
elementos identitarios. Non hai pinga de auga igual a outra, e o mesmo acontece coa pedra traballada
por Quijada, ata acadar ese tacto e cor sempre sorprendente. Dende o 2003 que principiou esta aventura,
xa son centos as pingas que están a enchoupar o mundo enteiro co recendo das esencias de Guitiriz,
porque cada unha contén todo o universo da nosa terra..
Cando se convocaba o Premio Guitiriz de Escultura, e mesmo de Pintura, foi o autor máis agasallado.
Algunha destas obras está exposta na mostra permanente da Colección do Santuario de Bascuas: “O
fillo pródigo”, “A parella”, “A Santa Compaña”, etc., e outras na Casa das Artes de Pardiñas. A relación
de Quijada co Festival de Pardiñas ten fitos senlleiros, coma no 2005, cando se fixo unha homenaxe
a Manuel María, nos días do festival, e despois cunha exposición en Guitiriz e Vilalba, onde o seu
percorrido xiraba arredor dunha peza súa que transmite toda a lirica do poeta, mesmo visualizada
nalgunha das súas raíces sentimentais: as Penas das Rodas, o San Alberte…, que está agora na Casa
das Palabras.
Fixo moitas exposicións: Lugo, Cervo, Badajoz, Viveiro, as Bienais de Arte de Sarria (1993…),
“Outros tempos, outros xeitos” en Betanzos (1995), e mantén unha permanente na Galería Arboreda
do Ferrol, xunto coa producción das e dos mellores: Laxeiro, Virxilio, Sucasas, etc., sen esquecer a
conxunta: “Arte do noso tempo”, no Hostal dos Reis Católicos de Santiago, en outubro de 1989.
Nestes anos, máis centrado na restauración de edificios, vive con ilusión a rehabilitación de edificios
senlleiros, ou de elementos na nosa arquitectura popular, coma o proxecto de restauración do cruceiro
de Santa Cruz, desfeito polo ciclón Hortensia, e que vai ser recuperado. Os Quijada xa recuperaron
o Pazo de Allegue en Alfoz, as balconadas das Torres de Anllo na Costa da Morte, a mansión do
Indiano en Viveiro, etc.
Sempre fiel á arquitectura popular da Terra, ten arrequentado a nosa paisaxe con cruceiros saídos da
súa man, coma o de Bóveda de Begonte, o de Ramil de Lugo, Oleiros de A Coruña, etc., e restaurado
hórreos, fontes, ou muiños coma o da Graña do Ferrol, ou de Castromaior de Abadín.
A súa cuadrilla está innovando a construcción de casas de pedra, cunha cara máis moderna, pero
sempre en harmonía coa paisaxe. Todo isto afecta a que non faga tantas exposicións coma nos 80 e
90, por outra banda, todo o que fai, vai dar a mans particulares que o adquiren, o que lle produce
satisfacción, ao saber que moita xente está a convivir coa súa creación, que o autor volve a atopar
moitas veces, con sorpresa e emoción, no recanto máis insospeitado.
Mestre de canteiros
Por esa xenerosidade que reborda, foi mestre de canteiras e canteiros, en Escolas-Taller, coma o que
tivo esta asociación, nos anos noventa… Deu clases nos obradoiros das Nogais, Ares, Xermolos,
Cedeira (aquí un curso de talla, do que puidemos disfrutar dos seus traballos nun festival de Pardiñas…)...
Por esta dedicación ao ensino recibiu varios premios de escultura das Escolas Taller do Noroeste.
Agora imparte charlas no seu Taller de Begonte, onde mantén unha exposición, que frecuentan moitas
e moitos que queren introducirse nesta arte, por exemplo, do Centro de Artesanía de Lugo.
E deixou máis fermosos, os pobos que o acolleron coma mestre, deixando a súa pegada, mesmo con
obras feitas con alumnas e alumnos como as fontes dos adros das parroquias de Mariz e Santa Mariña,
un exemplo de mobiliario marcado pola estética da Terra, ou as placas que sinalan os recantos máis
significativos de Cedeira e a súa comarca, con placas moi orixinais, coma a de San Andrés de Teixido.
En As Nogais restauraron unha ponte, que supuxo dous meses de traballo a catro persoas..
Mesmo esntre nós hai obra recente coma o monumento ao Poeta Xosé María Díaz Castro, sinalando
a súa avenida, na saída da autovía, ou o Cristo Resucitado na Igrexa de Maríz, ou as pinturas do Pub
Soa..
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A súa estela converteuno en primeiro presidente da Asociación Artechá, con sede en Vilalba, e que
agrupa a ducias de artesanas e artesáns de toda a Chaira.
A relación de Xabier coa pedra é plural, dende a escultura á restauración, dende os murais de tacos á
arquitectura popular, a sillería… Pero, sen dúbida, son as obras máis pequenas as que máis dedicación
lle esixen. Hai unha forte comunicación entre o canteiro e os segredos que garda cada pedra,
desentrañando todo un universo, e axeitandoas para as súas visións de conxunto.. As vetas, as formas,
as imaxes…, van transmitindo a pegada artística do autor. Neste traballo, Xabier, endexamais perde
o sentido da Terra, por iso ata nas encargas, adoita buscar a pedra orixinal do terrón do seu cliente.
Quijada foi asumindo unha formación moi densa, que lle axudou a coñecer a fondo a pintura e escultura
galegas, mesmo nese trato persoal cos principais creadores do país. A súa obra máis figurativa ou máis
abstracta, apunta a unha grande técnica, coma demostra nese Cristo moderno de 2 metros de alto que
podemos ver no seu Taller de Begonte.
Pero traballa todos os materiais: pedra, madeira, ferro…, tanto na escultura como na construcción, e
xoga coa mestura de todos, para buscar un efecto máis fermoso.

MUYAYOS DE RAIZ
Fundado en Utrecht (Holanda) no 2005, onde residen actualmente, os Muyayos de
Raíz, son o chamado "Produto da Terra", un cuarteto inédito con raíces no folk de
distintas partes do noso continente. Utilizando os seus propios arranxos e composicións,
exploran novas formas de interpretar a música tradicional (celta, vasca, galega...),
dándolle un aire máis fresco, renovado e cheo de vida. Os seus compoñentes proveñen
de distintas partes da xeografía: Euskadi, Madrid, Illas Baleares e Valencia). Na súa
sonoridade salienta a compoñente clásica, membros da H.K.U. Orkest, da Eusko Gazte
Orkesta e da Xove Orquestra Nacional de España, entre outras… Son tamén
colaboradores da Amsterdam Symphony Orchestra, Orquestra Sinfónica de Navarra,
Orquestra Sinfónica de Bilbao, Rotterdam Kamerorkest e da Orquestra Nacional de
España.
Muyayos de Raíz multiplicaron os concertos en Holanda, España, Portugal, coa maxia da súa
enerxía, forza e felicidade, ingredientes básicos nas súas actuacións. Unha mestura de todo
o folk europeo. O CD contén once temas que van dende o folk galego, vasco, etc, todo basado
en amaños coa música zíngara, grazas á interpretación e virtuosismo de Iván García, Yosu
Ramajo, Mario Siles e Ximo Clemente. Unha instrumentación típica: violín, contrabaixo,
guitarra, voz e o …
Son músicos de longa traxectoria. Josu Ramajo, aos 9 anos, deu o seu primeiro concerto de
oboe no Centro Cultural Amaia. Tivo unha adolescencia, con altibaixos na súa afección polas
partituras, pero grazas a Juan Mari Ruiz Alberca, o seu pai musical e profesor no Conservatorio
de Irun, rematou o Grado Medio. Estudiou no Superior de Pamplona e de Granada, co solista
Eduardo Martínez. No 2003, unha beca da Deputación Foral de Gipuzkoa levouno a Utrech,
onde reside. Neste Conservatorio coñece a Ivan García, «un violinista, metade vasco e metade
madrileño. Os dous querían facer cousas diferentes á música clásica. Tocaron con orquestras
sinfónicas. Muyayos de raïz, é un grupo de inspiración folk, que explora novas formas de
interpretar a música tradicional. O contrabaixista valenciano, Ximo Clemente, axuda solista
da Orquestra Sinfónica de Castela e León e profesor do Conservatorio Superior de Salamanca
e o guitarrista madrileño Mario Siles completan esta banda, que vén de grabar o seu primeiro
disco. Un traballo fresco, alegre e vitalista, no que hai que salientar a alta formación clásica
dos seus intérpretes moi novos.
A grabación do disco chegou, a petición do selo “El pescador de estrellas”, despois de que
Muyayos gañara o premio en “Músicas Étnicas” da Fundación Canal. No 2006, xa gañaran,
o “Injuve”, o do Instituto da Xuventude. Firman un contrato coa productora de Paco Ortega,
para grabar tres discos. Gravaron o primeiro no estudio, onde estiveron Paco de Lucía,
Camarón, Estrella Morente, Bebo Valdés...
Muyayos xa tiña moita experiencia, dende actuacións en casas de ocupas, ata a Embaixada
de España na Haya. Ningún é canario, pero 'muyayos' sonáballes musical, e 'de raïz' puxérono
polo material co que traballan, a música tradicional, aínda que pasada ao seu terreo: reggae,
swing, rock...
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BLOQUINHO DA SALGUEIRA
O Bloquinho Da Salgueira nace no ano 2.006 en Vigo, dentro da Asociación de Percusionistas
e Tamborileiros APERTA.

Cunha formación entre nove e doce percusionistas tentan de facer
ritmos de Salvador de Bahia, Samba Reggae, Afrobahiano e Reggae.
Con estes instrumentos :
Repenique.Caixa.Timbaos.Surdos de Marcación.Surdos 3ª.Surdo 2ª.Surdo 1ª.-

Roi (dirección musical )
Serxio
Eski e Chino
Pabero e Suso
Marce e Javi
Marta e Clara
Pablo e Xurxo

O domingo do festival de Pardiñas van facer pasarúas, e un Obradoiro
de Afrobahiano, no que tentarán cos asistentes de facer parte dos
ritmos que tocaron anteriormente.

Xermolos en diferentes foros no 2009
Ademais da actividade cotiá, Xermolos desenvolve unha intensa
actividade en colaboración con outros colectivos do país e de fóra.
A nivel comarcal, convocamos todos os anos:
ENCONTROS NA TERRA CHA, neste ano dedicados ao actor Luís
Tosat
MEMORIA DA CHAIRA ENTEIRA, arredor de Manuel María, o 8
de setembro, en Outeiro de Rei, con recitais, o rito da navalla, no Campo
de Santa Sabela, en Penas de Rodas, no cemiterio,
NUN LUGAR DOS SOÑOS, centrados no Paseo dos Soños, no Muíño
do Rañego, en Vilalba, no que imos achegarnos á literatura infantil e
xuvenil de Xabier. P. Docampo, coa colocación do 4º HECTOMETRO
LITERARIO, no Paseo dos Soños, na beira do Río Rañego. Os anteriores
foron dedicados Paco Martín, Manuel María e Agustín Fernández Paz.
CONGRESO CULTURA TERRA CHA, que xa celebramos en Castro
de Rei, Muimenta e Seivane-Abadín, dedicado ao Centenario de Iglesia
Alvariño.
CHAIREGO DE HONRA, que este ano vai ser o recoñecemento á persoa e obra de Isaac Díaz Pardo.
Pero tamén estamos a colaborar, con asociacións desa prolongación da Chaira, na provincia de A
Coruña (Aranga, Curtis, Teixeiro…), e con colectivos de Galiza, na recuperación da MEMORIA
HISTORICA
Pero no 2009, tivemos unha especial presenza en foros, nos que participan asociacións de toda Galicia,
con especial incidencia, no terreo social e xuvenil.

III Encontro-Mostra Asociativa Xuvenil de Galicia e Norte de Portugal
O III Encontro-Mostra Asociativa Xuvenil (EMAX), organizado pola Dirección Xeral de Xuventude
e Solidariedade da Xunta de Galicia e celebrado no pavillón Multiúsos Fontes do Sar en Santiago,
os días 7 e 8 de febreiro. Xermolos asistiu ás tres edicións, as dúas primeiras en Portugal (Porto e
Vila Nova de Famalicão), cun stand propio. Converteuse nun espazo onde compartir realidades,
experiencias, problemas e solucións comúns no mundo asociativo, e reducir as distancias entre
realidades semellantes e próximas.
Na MOSTRA, Xermolos tivo a oportunidade de expor e compartir as súas ideas e actividades e os
seus proxecto de futuro. Para iso, contamos cun espazo de EXPOSICIÓN con stands para que as
asociacións xuvenís interesadas divulguen os seus proxectos e actividades. Tamén tivemos un ESPAZO
MULTIMEDIA, para expor traballos de creación e divulgación realizados por mozos e mozas. Así
disfrutamos as iniciativas de ambas partes do Miño: seminarios formativos e de reflexión sobre a
elaboración de proxectos conxuntos e sobre a vida asociativa, festas e actividades variadas.
Coñecemos novas asociacións, e descubrimos xeitos diferentes de servir de canle ás inquedanzas e
devezos da mocidade. Difúndese e espállase o seu traballo.
**************

Un creador brasileiro, dixo, que todas as expresións culturais bahianas son moi abertas. Hai

Sempre concibimos a cultura, o labor de Xermolos, coma unha ferramenta para crear harmonía,
sensibilidade cara as diferencias, respecto a toda persoa e cultura… Crear cultura é mellorar a calidade
de vida da contorna.

unha transformación intuitiva pola musicalidade da xente: “Por ser unha terra negra, temos

Así estamos a participar en varias actividades de A RA!

un reggae que non é un reggae normal, senon unha samba reggae. Iso é o interesante: nada
é copia. Somos froito dun ambiente musical creado por grandes sambistas, empezando por
Dorival Caymmi” En Salvador-Bahía iniciouse o Carnaval de Rúa (Popular).
12

A RA! Agromou, en decembro de 2008, axudada polas reflexións do . Forman parte dela colectivos
e persoas a título individual. Dende o comezo vimos a necesidade de coordinarnos e organizarnos con
outras asociacións que buscan outro xeito alternativo de construír o mundo, máis solidario e xusto.
Nomeamos o noso representante neste foro, a Xosé Antonio Arias Rodríguez.
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Están integrados, polo momento, os seguintes colectivos, que animan a todos e a todas a unirse á

rede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADEGA
Altermundo
Amaranteº
A Baiuca Vermelha
Asociación Cultural O Curruncho
Cemma
CGT-Pontevedra
CGT-Arousa
Colectivo Ártabra 21
C.S. A Esmorga
Enxeñeiría Sen Fronteiras
A Gentalha do Pichel
Implicadas no Desenvolvemento
Médicos do Mundo
Marcha Mundial das Mulleres
Ospaaal
Foro de Inmigración
Panxea
Ais ‘O Peto’
Sindicato Labrego Galego
Sinerxia
STEG (Sindicato e Traballadores e
Traballadoras do Ensino de Galiza)
Veciñ@s pola Tolerancia
Verdegaia
Véspera de Nada
Veterinarios sen Fronteiras
Whipala
A.C. Xermolos

Primeiro participamos, na fundación do FORO SOCIAL GALEGO (FSGal), que
adopta a Carta de Principios do Foro Social Mundial, que cadra moi ben cos nosos
obxectivos, porque a súa teima é Pensar e construir alternativas desde Galiza.
Participamos da Asemblea de Movementos Sociais celebrada o 26 de xaneiro de 2008
na Facultade de Xeografía e Historia en Compostela, na que quedou constituído o
Foro. Un espazo aberto de debate democrático de ideas, de afondamento da reflexión,
formulación de propostas, intercambio de experiencias e artellamento de movementos
sociais, redes, ongs e outras organizacións da sociedade civil que buscan cotas de máis
xustiza e liberdade, fronte a todo tipo de escravitude e imperialismo
O FSGal caracterízase pola súa pluralidade e diversidade, tendo un carácter non confesional, non
gubernamental e non partidario. O FSGal non é unha entidade e non pretende ser unha instancia
representativa da sociedade civil galega ou mundial.
QUE PRETENDE O FORO SOCIAL GALEGO?
O FSGal quere, tal como proclama o seu lema, Pensar e construir alternativas desde Galiza. Para iso,
acolle como obxectivo acadar a confluencia e a visualización de alternativas á globalización neoliberal
propostas desde un amplo abano de movementos sociais.

en pardiñas... pois...
un... será sempre sospeitoso...de estar rematadamente enfermo de alegría,
de andar co andacio de rir,
de ir tolo a golpe de pasalo ben...
con felicidade a toda mecha..
e botado a peito descuberto por desfrutar dos tres días de festival...
pero tamén... un gusta... do falo amigo en conversa agarimosa...a pan e a compango,
e a mollo de viño... de auga... ou de cervexa...
e iso é verdade...porque en pardiñas non dan gato por lebre,
e por iso...
pardiñas vai a todo gas, baile...dicir e canto...
para todos os públicos
conxugando amor en tempos perfectos...!!!
aquí mantéñense os ...
non se perde un nada da cerimonia elegante que nos ven do que somos
aquí mantéñense intectos os sabores de tantas tradicións...
e de tantos saberes populares...teimosamente coidados en clave de futuro...
sempre na chaira...!!!
sempre en galiza.!!!
por iso...pardiñas existe... e soa...e resoa...!!
porque se realiza na síntese emocional...,
e aquí... non pasa o día...nin pasa a romaría...
e por iso ano a ano...
nos convidan a compartir memoria e historia,
materia e enerxía,da nosa cultura en lingua nosa, a galega,
na nosa identidade....
nesta obra trascendente...
que é o festival de pardiñas...
e nótase...
que outra galiza...
¡ xa está en marcha...!
por iso pido...
ben e futuro para xermolos!!!
e tamén...
para os que non puideron vir...para os que estades aquí... e para os que han vir algún día..
vai para todos... este meu berro patrio... cun abrazo de afecto e de respecto...
ei pardiñas...
terra a nosa...!
david otero
no agosto irmandiño dos nosos mártires de 2008.

O FSGal quere situar a Galiza dentro da construción dese outro mundo, non só posible senón
necesario. O FSGal quere debater, achegar e formular preguntas. Pero tamén quere abrir camiños
para transitar cara un mundo máis xusto, máis solidario, máis respectuoso coa diversidade. As
diferentes actividades son autoorganizadas e autoxestionadas polos movementos sociais galegos
adheridos ao proceso.
As ultimas actividades da RA!, foron, o 27 de xuño: a manifestación do Foro de Inmigración
en Compostela e a tractorada virtual, contra desfeita do sector primario, o gandeiro, na nosa
comarca e en Galiza.
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a mangados de infinitos folgos para felicidade e divertimento popular
a crear activado... sempre na nosa cultura orixinal e auténtica...ao marco de paso firme do
noso pobo...o do galego...!
e xuntos poñámoslle a este festival...
a mellor cara de campar...
pois...
pardiñas importa...
pardiñas gusta.
crea...agrada..fusiona
pois...
pardiñas vai...
pardiñas mola...
lévase...enamora...estílase...
pois...
pardiñas resolve...!
e quen ven a pardiñas...
¡ volve...!
apeguémonos pois tamén aos sons e tons desta festa da nosa creación na nosa lingua...
síntamonos do mellor na comuñón neste convívio ridente.
non calemos o que sintimos...!
non cambiemos as colores do que soñamos!
nin as armas do que desexamos...!
pois aquí en pardiñas ...como dixo castelao
“ as almas non poden estar espiñadas por ninguén...”
pois aquí abrazaremos felicidades a bandeiras despregadas
e que non paren as risas a cachón...!
nin as gargalladas ás mancheas...!
que sigan...que non paren...
até mexar de ben por un...
de ben ( digo)... e non de medo...!
que así ben se nota...
que en pardiñas cabemos todos,
que aquí hai inclusión,
¡ e inclusición...!
e que nos manexamos perfectamente a mans solidarias...dando...e recibindo....
percibindo sempre... xenerosidade...
pois o noso éxito...
irá na axuda que lle deamos aos demáis...
e neste éxito... de pardiñas...
os corazóns collen pulos a bicares de sentimentos inmedibeis...
que flúen e conflúen a banda ancha...
a tarifa plana...
a correntes de altas intensidades emocionais
a texturas determinantes...
a prezo xusto...
aquí os desexos viven...
arman humor...e parranda...e esmorga...
e fano...
a foliada festeira sen medida,
sen peaxes...
a amor e a vida...
e a movida...!
e a carabelas dispostas a mantenza en manteis de fino retoque...
a miradas limpas...
e a palabras de falo e canto... sempre azucradas... a saibo de café con gotas.
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Estas accións están a axudarnos a afondar na nosa memoria, lembrando a nosa Galiza
emigrante, e o pasado colonial de Europa que trouxo tanta miseria de todo tipo. Xermolos
sempre estivo aberto á poboación inmigrante da nosa comarca. E POR ISO QUEREMOS
DICIR BEN ALTO: “DEREITOS IGUAIS PARA TOD@S”
*****************
Neste compromiso de Xermolos coa cultura que está a medrar nunhas circunstancias
sociais e políticas concretas. Para nosoutros endexamais foi algo etéreo, illado da problemática de
cada día. Neste liña colaboramos, dende a súa orixe, na constitución da Universidade Rural Galega,
mesmo mantivemos varias xuntanzas na Casa das Palabras, en Guitiriz. Mesmo vai estar presente co
seu stand, neste Festival de Pardiñas. Imos debullar agora o seu programa fundante:

A URG
É un feito amplamente aceptado a enorme aportación que o mundo rural ten feito
á cultura e a vida en xeral; non é menos evidente que unha parte desa achega está esmorecendo
progresiva e implacablemente. Somos moit@s @s que sentimos un fondo pesar desa desfeita e a
cotío compartimos a impotencia que sentimos
Hai bastantes persoas e asociacións que están apurando con moita creatividade e teimosía a recollida,
coidado e/ou preservación de todo o patrimonio etnográfico galego, así como levando a cabo proxectos
reais e innovadores, creadores de futuro para un mundo rural vivo.
A U.R.G. nace coa idea de intentar facer visible todo o anterior e gustaríanos servir de altofalante de
toda esa realidade, xa que cremos en que tod@s podemos contribuir a poñer en valor as tradicións
rurais, a favorecer o seu recoñecemento e dignificación e a facer chegar á sociedade toda a riqueza
persoal, grupal e etnográfica do medio rural.
Polo de agora integramos a U.R.G.: Incodega, Euroeume, A Cova da Terra, Xermolos, C.D.R. Ancares,
Movemento Rural Cristián, Colectivo Pedagóxico Estiño, Sindicato Labrego, Preescolar na Casa,
C.D.R. “O Viso”,”Papaventos”, labreg@s, técnicos, profesorado da Universidade...
Os obxetivos que nos uniron para darlle forma á Universidade Rural Galega e polos que traballamos
son:
•

Colaborar na recuperación, conservación e difusión dos saberes tradicionais do medio rural.
•
Poñer en valor as iniciativas de recollida, conservación e difusión das tradicións rurais.
•
Favorecer o recoñecemento e dignificación do medio rural e da súa historia.
•
Facer chegar á sociedade toda a riqueza persoal, grupal e etnográfica do medio rural.
•
Ser unha rede que facilite a intercomunicación de todos os grupos que cremos na dignidade
e no futuro do rural.
************************
Dentro da Terra Chá formamos parte, dende hai máis dun ano, da Asociación de Desenvolvemento
da “Comarca da Terra Chá”, concretamente da Comisión de Cultura
Os obxectivos son a xestión de contidos culturais e turísticos, así coma o desenvolvemento
económico, turístico e cultural da Terra Cha. O proxecto consiste na creación e posta en
marcha dunha plataforma que permitirá crear unha rede social de usuarios. Esta plataforma
que xestiona e coordina a información ofrecida polos diferentes axentes que
participan(concellos, empresas, veciños, turistas, …)
Os obxetivos principais do proxecto son:
•
Difusión da nosa cultura.
•
Difusión dos nosos recursos naturais.
•
Desenvolvemento do sector turístico.
•
Dar a coñecer a comarca a nivel nacional e internacional.
•
Desenvolvemento do comercio da comarca.
Neste Festival colaboran coa aportación das bolsas que levan máis de 150 nenos e nenas, cos libros
agasallo dos Premios do Certame Terra Chá de Literatura e Debuxo Infantil
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PROGRAMA DA XVI MOSTRA DE INSTRUMENTOS DE MUSICA TRADICIONAL
Volve o verán, volve o Festival de Pardiñas, e a Asociación de Gaiteiros Galegos (AGG) quere
convidarvos de novo á que será a "XVI Mostra de Instrumentos de Música Tradicional". Unha
mostra na que contaremos coa presenza de 19 artesáns que nos amosarán o seu bo facer, pero
que ademais segue apostando pola música e polo baile tradicional a través de actuacións en
directo, obradoiros e a sempre estimada participación do público presente.
Xa son quince edicións as realizadas, e seguimos adiante coa actividade máis lonxeva das que
vén organizando ao longo do ano a Asociación de Gaiteiros Galegos. Unha actividade guiada
pola comisión de artesáns da propia asociación, que sacaron adiante ininterrompidamente durante
todo este tempo, e pola que pasaron innumerables compañeiros e compañeiras, xa foran artesáns,
pregoeiros, músicos ou visitantes. Vaia para todos eles o noso agradecemento.

recordemos pois o que nos di xosé manuel beiras:
“ ollo...que sen tradicións...non haberá vangardas... nin en aldeas, nin en vilas...nin en
cidades...nin na cidade...”
e manuel maría...poeta chairego de outeiro de rei..
recórdanolo tamén e ben...
cando di...
“ galiza é un pobo
e nada máis...
o que non é pobo...,
non pode ser galiza...”

Para levar a cabo a mostra, este ano contamos coa axuda da Sociedade de Xestión do Plan
Xacobeo, Maderas Barber, Comercial Pazos e Seivane-Goretex. Unha colaboración que xa vén
sendo habitual durante os últimos anos e resulta fundamental para que continuemos na tarefa de
divulgación do noso patrimonio tradicional.

por iso...
pardiñas móvese a ser de pobo noso...
por iso este festival é consabido
vai de boca en boca,
ben sabido por todas e por todos

O programa desta XVI edición conta cun pregoeiro ben coñecido no mundo da canción galega.
Trátase de Miro Casabella, compositor e cantautor destacado da chamada nova canción galega,
que formou parte do colectivo Voces Ceibes, para logo continuar a súa carreira artística en
solitario. Miro foi un dos pioneiros recuperando o uso da zanfona acompañando á súa voz, sempre
en galego, en tempos complicados para a música do noso país.

por iso tamén...
se multiplica...a multiplicador de xermolos,
resultando tanto... de tanto...por tanto...
xa que aquí...
o tempo ten o tempo... que o tempo tempo ten....

O Sábado contaremos coa actuación dun dos grupos “revelación” da música tradicional galega.
Tanto Nos Ten chega con ritmo imparable e un aire moi fresco ao escenario do espazo da mostra
para non deixar descansar o corpo dos alí presentes. Previamente teremos ocasión de participar
no Obradoiro de Regueifas que chega da man de Bieito Lobariñas e Josiño da Teixeira.

pardiñas xa é unha marca cultural sen fronteiras...!!!

Durante a xornada do Domingo haberá actividades dende a mañá co son dos bombos nun
innovador Obradoiro de Treboada, conducido por Oli Xiráldez, e co Obradoiro de Baile Tradicional,
con Pablo Díaz. Pola tarde, a música chegará a través dos Tres Estralos, formación de cordas –
guitarra, zanfona e arpa – que acompañada polas voces e percusión tradicional nos ofreceran
versións do repertorio popular galego.

e agora permitídeme que faga un alto...
e que recorde a todos os irmáns amigos fieis deste festival de xermolos... os que hoxe non
están connosco.
para todos eles...
un recordo posto en abrazo de amor feito oración.

aínda que...se vos fixades ben...
se poñedes ollos crentes...
podedes velos,,,
As actividades previstas para enriquecer a exposición, están enfocadas para que sexan totalmente
que aí os están nun reconco principal...
participativas, así pois, haberá un escenario dispoñible durante todo o día para todos aqueles
do máis escollido...
m ú s i c o s q u e d e s e x e n t o c a r, e a q u e l e s a r t e s á n s q u e q u e i r a n f a l a r o u
do noso ceo de azul e branco...
facer algunha demostración da sonoridade dos seus instrumentos.
na morna temperanza do noso anaco de sol galego...
e naGALEGOS
luz... da boa estrela universal... da nosa liberación.
ASOCIACION DE GAITEIROS
PROGRAMA DA MOSTRA
velos aí a todos... presentes!!!.
SÁBADO 1 DE AGOSTO
e así agora...
quero volver outra vez aos corazóns dos amigos de xermolos...
17:00 h. ----------------Apertura da Mostra
quero manifestarlles a admiración e o recoñecemento por esta obra xigante...de ano a ano...
17:30 h. ----------------Pregón MIRO CASABELLA
e que é...
18:00 h. ---------------- Obradoiro de Regueifas BIEITO LOBARIÑAS E JOSIÑO DA TEIXEIRA
o festival de pardiñas,
19:00 h. ----------------Actuación de TANTO NOS TEN
indo xa... é nada menos...!
20:00 h. A 21:30 h. ---Escenario libre para músicos espontáneos
que polos 29 festivais...!!!
DOMINGO 2 DE AGOSTO
¡ ai que ben armastes este marabilloso espazo de ilusión e irmandade!
e prendidos de afectos...
11:30 h. ---------------------- Apertura da Mostra
¡ que ben nos dades a oportunidade de nos proclamar pobo...!!!
11:30 h. a 13:30 h. ----------Escenario libre para músicos espontáneos
grazas xermolos....!
11:30 h. ----------------------Obradoiro de Treboada OLI XIRÁLDEZ
grazas pardiñas da chaira!!!
12:30 h. ----------------------Obradoiro de baile tradicional PABLO DÍAZ
seguide a soñar... para nos facer soñar...!
16:00 h. a 18:30 h. ----------Escenario libre para músicos espontáneos
17:00 h. ----------------------Obradoiro de baile tradicional PABLO DÍAZ
vós non paredes de lle armar ao merlo neste pardiñas sostibel de portas abertas...
18:30 h. -----------------------Actuación de TRES ESTRALOS
neste campo irmandiño...continente de marabilla...universo de alta resoancia en galiza...
19:30 h. A 21:30 h. --------- Escenario libre para músicos espontáneos
trunfando con limpeza a mans de construcción...
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PREGÓN DO XXIX Festival de Pardiñas
amigas e amigos...
tende por voso o meu mellor desexo de felicidade para todas e para todos.
bendecidos sexan pois os vosos ollos de ben mirar...!
alá van xa catados e ben empoleirados dous días e medio do festival de pardiñas deste ano.
e con eles... a corpo de festa...
fóronse erguendo alegrías para poñer en vea todas as idades...
e desde esta chaira para galiza...
pardiñas colócase un ano máis ...e defínese
como un festival resistente e rebelde...
a xeración posibel .arroba nosa punto com...
superpotente...rica...rica...a ceo aberto...
enchoupada de pobo...
a manancial de cultura nosa...
e a ritmo de boa xente...
aquelas e aqueles de xermolos...
ben da primeira xeración, ben da do medio,
ou ben da de agora...
e con eles sempre...
alfonso blanco torrado...
un crego do pobo militante na esperanza...
un bravú atlántico-chairego
que a todos nos cadra nos afectos
e que no dicir do poeta manuel maría:
“razona moi ben e é moi competente”
así...
nesa unidade dos de xermolos....
en arelas de irmandade...
nada petardistas e sen foguetería...
ano por ano...
proclaman a berro limpo o desexo comunal de....
vémonos en pardiñas...!
e a abofé que o ven cumprido...
que poden presumir...
pois...aquí nos teñen...
e así con estas... e con outras...
e con outras tantas coma estas...
no acollemento desta campa
así van facendo a obra...
a casa...
esa casa que nunca tivemos...
como nos di marica campo
e como nos cantan os da quenlla.
esa casa que queremos para dispor de nós propios...
e nela en liberdade...
determinarmos como pobo...
esa casa de nós...
desde a que defendamos e acoutemos de tantos males á nosa cultura popular... para que non
a perdan por camiños raros, perigosos... demagóxicos...
para que non a vistan ao falso moderno...
que iso sería disfrazala de calote...
cousa habitual de mercaderes sen moralidade...e de políticos do peor...
que militan no autoodio e a tal feito lle chaman “ titela gubernativa...en afán expansivo...”
8

Pregoeiro da XVI Mostra de Instrumentos de Música Tradicional

MIRO CASABELLA
Este ano imos poder celebrar a historia da nosa música, dende hai décadas…, porque o pregoeiro da XVI
Mostra de Instrumentos, Miro Casabella, segue a ser pioneiro nesta arte. O ano pasado celebrábamos os 40
anos de Voces Ceibes (1968-1975)., no Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, alí estaba Miro xunto con
Raimon, e na nosa memoria aquel acontecemento do 1968. ¡En cantas vegadas nos lembrou Manuel María,
aquel concerto de 1967, de presentación en Compostela de Raimon!.
Só dende Xermolos puidemos seguir as distintas etapas da traxectoria de Miro… No 4º Festival de Pardiñas
(1983), actuou nunha tarde maxica de canción de autor, compartindo esceario con Fuxan os Ventos e cun
grupo no que ía a participar coma creador durante varios anos, Doa,,,
Despois estaría con nós en momentos puntuais: un concerto de Burla Negra, de denuncia do Prestige., e
todos os anos en celebracións coma o recital de poesía cantada, a carón do Miño, na celebración: “Memoria
da Chaira enteira”, no cabodano de Manuel María.
Naquel concerto de memoria da loita a prol da democracia e contra a ditadura, sentimos a mesma frescura
e viveza na voz e na palabra do cantautor… Miro segue aquí con toda a súa forza e emoción, sen escurecerse
a enerxía da súa arte e do seu compromiso. Con esa fervenza de rexistros que fai tocar todas as fibras do
corazón. Nestes anos seguíu mantendo aceso o espírito do pobo coa mesma paixón, sen sombras nin fases…
É esa sinceridade, a que lle permite cantar con tal transparencia, que non deixa lugar á indiferencia. Estamos
a escoitar a voz do mesmo pobo, do verdadeiro, da Galiza que segue a sufrir o asoballamento na súa carne
e espírito.
No seu repertorio hai canción própia, como “Romance de Castrelo de Miño”, “Soia”, “No desterro”, e moitas
outras, pero tamén das e dos nosos poetas…, que atoparon nel o mellor altofalante das súas esencias líricas.
A súa dedicación á poesía cantada é unha achega extraordinaria á nosa literatura, pois puxo voz e emoción
a todo o seu percorrido, dende os cancioneiros medievais: Don Dinís, Airas Nunes, Alfonso X, o Martín
Códax, os romances “de amor”, de don Gaiferos de Mormaltán, de dona Eusenda”, das tres comadres”, ata
o Rexurdimento: Rosalía e Curros, ou as distintas xetacións do XX, coma Ramón Cabanillas, Pimentel,
Celso Emilo Ferreiro, Manuel María, Uxío Novoneira, García Bodaño, Bernardino Graña, Marica Campo,
etc.
Miro Casabella (Ferreira do Valadouro, Lugo, 1946), actuou por toda Galicia, Euskadi, Catalunya, Madrid,
Valéncia, Alemaña, Francia, Bélxica, EE.UU., Canadá... Miro é un xenio da música, polo dominio dos
instrumentos como a guitarra, zanfona, cítara, gaita ou harpa; ata o prodixio das interpretacións de todo
xénero de melodías, dende a balada ata o blues, É esta virtuosidade a que o converte nun creador sempre
fresco, nas distintas etapas da creación e da cultura do noso pobo, nas que foi punta de lanza na música e
na arte, en xeral.
O seu compañeiro de Voces Ceibes, Vicente Araguas, ten dito: “Dos anos de Voces Ceibes, tan fermosos
que doen e laian, recordo con predilección o canto cheo de rexistros, timbrado como un río insurxente, de
Miro Casabella, artista altivo, inspiración sabia, que ía e viña da balada ao folc con tempo para a canción
belixerante xunguida ao carro popular…. Neto dun cego, cantante comprometido nos anos baldeiros, músico
folc no grupo Doa cando a fusión era aínda entelequia, utopía, bagatela. Miro das metamorfoses, Casabella
das artistas, Miro Casabella poliédrico nun rio diamantino que vai dar ao mar rebe
Dentro do movemento “Voces
Ceibes”, no 1968, dá a coñecer o
primeiro disco: “Miro canta as súas
cancións”: “Ti, Galiza”, “Soa”, “No
desterro”, “O labrego”… No que
revela a orixinalidade en cancións de
autor, que transmiten os anceios do
país.
No 1969: “Miro canta Cantigas de
Escarnho e de Mal Dizer”, no que
manifesta a mestría interpretando a
nosa literatura medieval.
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Obras:
No 1972, en “Coma os vellos troveiros”, coñecemos unha das obras que máis ía soar: “O meu país”.
No 1977, deu a coñecer “Ti, Galiza” (LP, Ariola, Serie Pauta).
Un ano despois na mesma productora: “Treboada” (LP, Ariola, serie Pauta, 1978).
Xa co Grupo Doa: “O son da estrela escura”. Grávase en Madrid en 1979. Clave Records.
E no 2004; Orvallo (Picap).
Doa, foi a primeira formación folk instrumental de Galicia, á que Miro achegaría a súa voz, a zanfona e a
cítola. Xunto a innovación instrumental, o canto de Miro, foi unha das marcas significativas do novo disco.
A súa colaboración con DOA, que participou no IV Festival de Pardiñas, foi transcendental para a interpretación
e a investigación da nosa música. Foi un grupo que se dedicou a afondar nos rexistros infinitos desta arte:
dende o jazz, ata a música clásica… A experiencia de Miro foi fundante para Doa. No primeiro disco: “O
son da estrela escura” (1979), volve aos romances, aos que nos tiña embargados, nun tempo no que a música
era o salouco da alma, magoada por tanta represión. Naquel momento colaboraban músicos, que foron
mestres nesta arte. M. Canadá que actuou en Pardiñas con Milladoiro, ou Luciano Pérez, gaiteiro e constructor
de instrumentos, sempre presente na Mostra de Instrumentos, mesmo coma pregoeiro en duas edicións. Na
foto, nunha xira por Estados Unidos e Canadá: Miro, Luciano Pérez, Xoán Piñón e Carlos Castro, que tamén
faría unha alongada viaxe instrumental con grupos coma Fuxan os Ventos, Saraibas, etc.
Miro volvería despois a música en solitario, e tamén a longas tempadas de creación, sen subir ás palestras.
foto, nunha xira por estados unidos e Canadá,De hecho, en su anterior etapa como cantor, el mencionado
intérprete incluía el Romance... en su repertorio habitual de recitales en directo. De aquella, la aparición
de Doa vino demostrando que en la Galicia de la época, aquel primer germinar de músicos folk conservaba
algún elemento en común con nuestra historia musical reciente
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É membro da Academia Galega, cunha ampla obra de investigación e pensamento.
Publicou estes libros, xunto con outros colectivos: Pro e contra da liturxia en galego.
Historia dunha polémica, en colaboración con X.M. Rodríguez Pampín (SEPT, 1980),
Sobre Galicia como responsabilidade (Edicións do Castro, 1988), “A casa-vivenda”,
no tomo XXIII do Proxecto Galicia de Hércules Edicións (A Coruña, 1997), “A casa
popular” e “As construccións adxectivas” (Cadernos do Museo do Pobo Galego,
números 8 e 9, Santiago de Compostela, 1999) e As construccións da arquitectura
p o p u l a r. P a t r i m o n i o e t n o g r á f i c o d e G a l i c i a ( C o n s e l l o G a l e g o d e C o l e x i o s d e
Aparelladores e Arquitectos Técnicos, Santiago, 2003), obra galardonada cos premios
de investigación XIX Premio “Antón Losada Diéguez” (abril 2004) e XXVII Premio
da Crítica-Galicia (maio 2004). Galicia Construccións da Arquitectura Popular.
Patrimonio Etnográfico de Galicia (Ed. Hércules 2006), “Dun tempo e dun país” (Ed.
Laiovento 2006)
•
Artígos de revistas: Arquitectura popular ourensá,
Raigame: Revista de arte, cultura e tradicións populares Nº 27,
2007, pp 20-23; Intervención como mantenedor no acto de entrega do pedrón de ouro e pedrón do honra do ano 2005, A trave de
ouro, publicación galega de pensamento crítico Nº62, 2005, pp
257-265; Xaquín Lorenzo, precursor dos estudos da arquitectura
popular galega Boletín da Real academa Galega nº 365, 2004,
pp 9-36
Colaboracións en obras colectivas:
. Aulas no camiño…
. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 1999
. Santiago de Compostela : Museo do Pobo Galego, 1999.
: (escritos e discursos, 1970-1986). Ed. do Castro, 1988.
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O PREGOEIRO do XXX Festival: Manuel Caamaño Suárez
A dinámica da Asociación Xermolos, deita a vontade de descubrir os
tesouros que acubilla a súa traxectoria cotiá. Matinamos que a vida de
cada día achega un océano fantástico de experiencias e emocións protagonizadas por persoas significativas, naquel momento e sempre…, que
cómpre ir descubrindo e celebrando. Cando Xermolos celebrou os seus
15 anos primeiros, atopou en Manuel Caamaño Suárez, un espello no
que mirarse e sentirse recoñecida nas súas teimas, loitas, inquedanzas…
E así, participou naquela táboa redonda, no Hotel Mesón da Cabra,
xunto con Pilar García Negro, Luís Alvarez Pousa, Xosé Chao Rego,
Paz Lamela e Fernando Salgado, e escribiu no libro-memoria, o artigo
“Unha tarea inacabada”, que logo reproduciría no seu libro: Un tempo
e dun país. Por iso, nesta 30 edición do Festival de Pardiñas, un número
tan redondo, volvemos a mergullarnos na mesma fonte de creación, para
reafirmarnos nas mesmas teimas. E coma case nada pasa por azar, senón
que as vidas entrecruzanse e engrandecense coa enerxía de compañeiras
e compañeiros de camiño… Este investigador e activista cultural, volve
a ser alento na nosa traxectoria cultural, mesmo cando queremos facer memoria, dunha persoa,
asidua no Festival de Pardiñas…, que sempre que podía, estaba na primeira liña, apostando por
e s t a i n i c i a t i v a p l u r a l : G u s t a v o S a n t i a g o Va l e n c i a , q u e f i n o u e n a g o s t o p a s a d o .
Case todas as edicións, temos que facer memoria de mulleres e homes, que xa nos aluman
dende as estrelas. O ano pasado foi un dos fundadores de Xermolos, Vito López-Felpeto, hoxe
é Gustavo.
Era o Presidente da Fundación Pedrón de Ouro, e agora quen desenvolve esta responsabilidade
ateigada de xenerosidade e bonhomía, é Manuel Suárez, o noso pregoeiro, colaborador, dende
hai anos, nesta institución. Outra raiz emocional, que ven dar seiva renovada a este certame.
Unha persoa totalmente forxada na fundación e andaina de ducias de colectivos comprometidos
con este país.
Manuel Caamaño Suárez define con imaxinación, o horizonte que arrequenta esta Asociación
cada amencer. O seu traballo coma presidente da Asociación O Facho de A Coruña, un dos
colectivos pioneiros neste xeito de facer país, avalao. En agosto de 1963, sumouse aos que
querían crear un amencer cultural a través dunha asociación cultural, que aínda é hoxe un
paradigma exemplar entre os colcetivos culturais. Mesmo dende a clandestinidade, na ditadura,
deron pulo á nosa identidade cultural, con consecuencias políticas e sociais, para ir crebando
aquela longa noite de pedra.
No 1991 participou activamente na celebración dos 15 anos de Xermolos. Daquela, volveron
atoparse na súa loita pola cultura. Era o mesmo ano no que coma presidente de O Facho,
matinaba sobre as orixes da asociación (1963): "Cando hai agora 28 anos naceu a Agrupación
Cultural O Facho, -escribía Caamaño-, só un escaso número de xente moza, non máis de vinte,
apostaba daquela por unha vida medianamente longa da primeira sociedade cultural galeguista
de posguerra en A Coruña e a segunda en Galicia".
Os mesmos cimentos e comezos que Xermolos.
Pero tamén houbo outros encontros alentadores para Xermolos, o agasallo das súas investigacións,
axudándonos a coñecer e disfrutar dos tesouros da nosa arquitectura popular e da cultura, en
x e r a l . E m o i t o m á i s , a t o p á m o n o s e n m i l f r o n t e s , f a c e n d o p a í s , c a m i ñ a n d o a p a r.
Aparellador, naceu en Noia no 1936, tiitulándose como arquitecto técnico na Escola Politécnica
de Barcelona. Traballou nas constructoras “Agromán” (1956-62) e “Dragados y Construcciones”
(1963-98). Simultáneamente exerceu a docencia (1975-2000) na Escola Universitaria de
Arquitectura Técnica da Coruña, impartindo as asignaturas “Construccións tradicionais galegas”
e “Restauración e reutilización de edificios”, á vez que dirixiu máis de douscentos proxectos
de fin de carreira de 1987 a 2003. Foi vicesecretario do Centro Galego de Barcelona (195862), presidente da Agrupación Cultural “O Facho” da Coruña (1966-79), conselleiro das editoriais
GALAXIA (1972-86) e SEPT (1969-75), promotor e presidente da Sociedade Cultural ESCOLA
ABERTA (1978-86), e membro fundador de ADEGA en 1976, da Fundación Castelao en 1983
e das revistas “Teima” e “Tempos Novos”, en 1976 e 1997, respectivamente. Nos anos 1970
e 1980, colaborou asiduamente en La Voz de Galicia. Na actualidade, é o secretario da xunta
rectora do Museo do Pobo Galego e do seu padroado, Presidente da Fundación Pedrón de Ouro
e membro do Consello Social da Universidade da Coruña, designado polo Parlamento de Galicia.
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CONCERTOS NA XVI MOSTRA DE INSTRUMENTOS
3STRALOS

Tres músicos das Rías Baixas formaron este grupo no 2007,
investigando e interpretando temas instrumentais e cantigas,
aproveitando as letras do cancioneiro galego e a súa transmisión
oral. Adaptan estas pezas a instrumentos de corda: harpa, zanfona,
bouzouki…, e á voz. Acadando unha poderosa expresión musical,
sinxela pero moi viva, cun proxecto moi suxerente na nosa música
tradicional. Axiña foron convidados a concertos e festivais, dende
o Arde Lucus, ata Frankfurt, en Alemaña, Portugal, etc.
Os seus compoñentes:
Carlos do Viso é constructor de instrumentos e intérprete, pasando
por varios grupos. Foi un dos fundadores de Fiadeiro, e tamén
participou en Os Carunchos e Chouteira…, nos que tocou varios
instrumentos e cantou. Agora toca a zanfona, el só (cantares de cego), ou no duo Sobre Rodas
e 3Stralos.
Luís Martínez é a un tempo artesán, que fai instrumentos de corda: harpa, bazouki, guitarra…
Toca a harpa céltica e o bozouki, en grupos coma SondeSeu, Mala Herba, Alén do Ar…
Isaac Millán, é técnico de son e músico. Cunha dilatada traxectoria en grupos coma Matina,
SondeSeu, Alen do Ar e Foula, nos que interpretou a guitarra, bouzouki e harpa. Hoxe, está
a formar grupo con Quempallou, Macfeck e 3Stralos, no que toca o bouzouki.

Tanto Nos Ten (TNT)
Música tradicional furtiva

As letras dos seus temas, a parte de tradicionais, tamén son propias, onde o escarnio e o saber
popular complementan os ritmos bailables coma, pasodobles, muiñeiras, mazurcas ou foxtrotes, que fan de Tanto Nos Ten un grupo de música dinámico e divertido.
Compoñentes:
Manuel Cruces.- gaita, frautas e voz.
Pedro Blanco.- acordeón diatónico e voz.
Josinho da Teixeira.- Tambor voz e parrafeos varios.
Cayetano.-Zanfona, pandeireta e voz.
Carlinhos de Arcade.- Bombo e voz.
Nestes anos actuaron no Entroido (O Porriño), Festival Folc Entroido (Vigo), Casa do Coto
(Pontevedra), Festival Músicas da terra (Soutomaior), Feira de 1908 (Sarria), Festa da Anguía
(Ponte Sampaio), Festa do Viño (Redondela), Feira Vellos Oficios (Lugo), Festa do Gaiteiro
de Soutelo, Homenaxe a Avelino Pousa (Láncara), San Froilán (Lugo), Mostra do Patrimonio
Inmaterial (Ourense), Día do Orgullo Gaiteiro (Ourense), Son da Lúa Meiga (Soutomaior),
Heicho de dar Queridiña (Ponte Caldelas), Furancho Matamá Folc (Vigo)
Diversión, reivindicación, lingua galega e moito máis a través da gaita, tamboril, bombo,
zanfona e acordeón diatónico de TNT (dinamita musical en prol da nosa identidade), a través
da música tradicional da comarca (Soutomaior, Redondela, Pontevedra e Vigo).
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OBRADOIRO DA REGUEIFA
Obradoiro que promove a tradición oral galega a través da improvisación e a rima da regueifa,
a cargo de Bieito Lobariñas e Josiño da Teixeira.
Hai unha parte teórica e outra práctica, na que se introduce aos alumnos no esquema básico
das regueifas, as estrofas de 4 versos, así como o valor da rima e o ritmo, e a importancia de
controlar o espazo no que o regueifeiro se move.
A regueifa é unha especie de cantiga entre dúas ou máis persoas, que escenifican unha sorte
de loita verbal sobre temas variados, polo xeral, con moitas doses de retranca e humor. As
regueifas seguen o esquema de copla, é dicir, son 4 versos de arte menor e rima asonante, nas
que a improvisación é esencial, polo que teñen moitas coincidencias co que hoxe en día é o
hip-hop.
Bieito Lobariñas e Josiño da Teixeira acreditan unha ampla experiencia, tanto na arte da
regueifa como na faceta pedagóxica da cultura popular e oral de Galicia.
Hai tamén lugar para as audicións e introdución nas particularidades da improvisación que
se fai noutros lugares da península, incluído Portugal, e mesmo no estranxeiro, especialmente
en países de Latinoamérica: Cuba, Brasil e Arxentina.
“O XORDO E O CACO”

Asociación Xermolos. A súa decisión será inapelable. O fallo darase a coñecer 15 días despois
do certame, tras a proxección dos audiovisuais seleccionados, a través dos medios de información
e coa comunicación expresa por parte da asociación Xermolos, a todas e todos os participantes.
Si na opinión do xurado os traballos non reunisen a calidade esixida, os premios poderán ser
declarados desertos
As obras premiadas quedarán en propiedade do Festival de Pardiñas, e serán expostas dun xeito
permanente na Casa das Artes de Pardiñas. (Sen que isto supoña a súa propiedade intelectual xa
que o autor seguirá a mantela), e Xermolos reservase o dereito a publicar e/ou editar as mesmas,
e pode facer uso delas, segundo o seu interese e sen ánimo de lucro.
As obras non premiadas deberán ser retiradas antes do 31 de agosto, nos locais da asociación
Xermolos (Rúa do Concello, nº 9 baixo. Guitiriz). De non cumprir este requisito, quedarán a
disposición do Festival de Pardiñas.
Dende o 15 ao 30 de agosto, van expoñerse as obras presentadas a este certame na Casa das
Palabras de Guitiriz, e as daquel@s artistas que o desexen.
A organización non se responsabiliza das perdas ou danos que puideran sufrir as obras, pero
comprometese a conservalas no seu estado orixinal.
A organización reservase o dereito de alterar ou decidir en calquera caso, todo aquel aspecto non
previsto nestas bases, sempre que sexa convinte para o bo funcionamento do certame. A participación
neste concurso implica a aceptación total das presentes bases.
Os participantes responsabilízanse de que non haxa dereitos de terceiros.
As TIRAS de CÓMIC: deberán presentarse en formato horizontal, de tamaño de 19 x 8 centímetros
ou proporcional, con 2 ou máis viñetas. A modalidade vai ser branco e negro, aceptándose tamén
toda a gama de grises. As obras premiadas van publicarse na Revista Xermolos do vindeiro ano.
Reservándose o dereito de pubricar o resto dos traballos presentados a concurso.En PINTURA as
obras terán unhas dimensións mínimas de 12 F.( 50x50cm) e máximas de 50 F.(150 x 150 cm).
En ESCULTURA son aptos todos os materiais e técnicas.
En CREACION AUDIOVISUAL hai 3 modalidades:
1)
creación audiovisual. Produción de vídeo, ópera prima, corto, animación, ficción ou vídeo performance
cunha líña argumental baseada nalgunha faciana do festival, non superior a 15 minutos.
2)
documental audiovisual, informativo ou divulgativo sobre o festival, cunha duración non superior aos
20 minutos.
3)
impacto audiovisual. Produción audiovisual de breve duración destinada á promoción: vídeo clip, vídeo
publicitario, animación web, cunha duración non superior a 3 minutos.

Bieito Lobariñas, mestre, gaiteiro, componente dos grupos Zurrumalla, Os Crótalos
e Álvarez e Amigo, así como tamén do trío de regueifa “Trioliro” ao que pertence Luís o
Caruncho e Josinho da Teixeira, que é outro componente deste dúo, e tamén membro
percusionista do grupo “Tanto Nos Ten”. Este dúo de regueifeiros “O Xordo e o Caco” nace
no 2008 como parella de improvisación. Desde que iniciaron a súa andaina artística teñen
actuado en moi diversos escearios en toda Galiza. Só por nomear algún: Melide, 29/12/07 (a
primeira nesta vila). Gondomar, enterro da sardiña (2008), Chaín, Gondomar. Laracha.
Mondariz Balneario, A Baña, Festival de xuventude A Coruña, Festa do Labrego, Lagartóns,
A Estrada. Festa dos Arrieiros, A Quinza (Ribadavia), Catoira. Sabarís, Baiona. Ponteareas.
Antas de Ulla, Muxía…
Ademáis participaron en diversos obradoiros de regueifa e colexios e institutos de todo
o país galego, entre outros a Fene (Ferrol), Santiago, A Coruña…Benito Lobariñas, foi letrista
da comparsa de Antroido “Os da Taza” do Morrazo, sendo desta vena lirico-humorista de
onde procede a súa querencia polas coplas vitriólicas e a súa vagaxe para pasarse ó verso
improvisado do que xa é un cultivador experimentado, pese a que leva relativamente pouco
tempo practicando. +Enriba do escenario non soe achicarse ante ningúen e sempre busca unha
saída airosa das coplas do contrincante aínda que en ocasións teña que estirar a métrica para
forzar a rima.
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Cada participante só pode presentar unha obra por categoría, e cada obra só pode presentarse a unha única
categoría. No apartado audiovisual poden participar realizadores de xeito individual ou colectivo.
Na presentación das obras audiovisuais poden utilizarse os seguintes formatos:
· Formato VHS (sistema PAL) ou DVD para a súa visualización e selección, independentemente do soporte
orixinal.
· En CD para PC en formato autoexecutable. Para calquera formato non estándar (Flash, Quicktime , etc.),
deberanse axuntar os pluggins e/ou visualizadores correspondentes.
• Cada obra acompañarase cun sobre pechado e no exterior figurará o mesmo título que leva a obra e no seu
interior se detallaranse os datos persoais do autor (nome, enderezo,
correo electrónico, teléfono e idade), xunto cunha fotocopia do DNI.
As obras gañadoras no audiovisual proxectaranse do 1 ao 8 de setembro na Casa das Palabras, na Semana do Vídeo.
As obras gañadoras van ser publicadas na nosa páxina web.
No apartado de FOTOGRAFIA, cada participante ten que levar o
seu propio equipo dixital, incluído o cable para descargar as fotos
ao ordenador. Cada participante traerá a súa tarxeta borrada e a
organización establecerá os controis necesarios.
Admitiranse tres fotografías dixitais por participante.:
As fotografías premiadas e o dereito das imaxes quedan en poder da
organización e poden ser usadas por esta, nomeando
sempre as e os autores das mesmas.
OS PREMIOS : 1º Premio: 400,00 € e 2º Premio: 200,00 €
Cantidade á que se lle aplicará a retención que estipule o
Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas
vixente no momento do otorgamento do premio.

ASOCIACION XUVENIL XERMOLOS
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A fonte de Pardiñas, non vai esgotarse. Pola contra, vai multiplicarse
e espallarse, con máis luz e unión, en miles de surtidores de augas
limpas e fecundantes, que saltan ata os recunchos do mundo, máis
afastados. Esta fin de semana vai ser coma unha cascada que vai refrescarnos para toda a tempada… Un chapuzón tan poderoso no balneario, vai reforzar a nosa saúde coma festeiras e festeiros, pero tamén a saúde de todo o colectivo, grazas a este baño na nai natureza.
Na rolda de prensa fomos felicitad@s pola declaración do Festival de
Pardiñas, coma Festa de Interese Turistico, pola Xunta de Galicia, pero xa viñamos celebrando ese recoñecemento,ano tras ano, de
tantas e tantos amigos e compañeiros que nos honran co seu
fervor e amizade, cada edición. Por iso compartimos, esta
distinción con todas e todos vós. Pero o apartado que máis
preguntas suscitou, foi a presentación deste certame para incentivar aínda máis a participación no Festival, con plataformas para espertar os recursos e sesibilidades dos asistentes, nun Festival que naceu como unha festa viva e dinámica,
na que teñen espazo todas as artes.
O que interesa máis na celebración dos 30 ANOS DO
FESTIVAL DE PARDIÑAS, é a implicación de todas e de todos, máis ca espectacularidade pasiva na que rematan moitos
acontecementos musicais. Quedou claro que isto supón un esforzo engadido de organización e
atención nos dous días do Festival, antes e despois.

FAGAMOS PARDIÑAS MÁIS FERMOSO COAS NOSAS CORES, FORMAS,
RECENDOS, OLLADAS
Certame de pintura, escultura e fotografía rápidas, vídeo, cintas de cómic, grafitti…,
para a mocidade, nos 30 anos de Pardiñas
Na liña do Festival de Pardiñas, “Feira e Festa da Música e da Arte”, a Asociación Xermolos,
quere arrequentar a creatividade e participación neste acontecemento cultural, fronte á masificación.
Queremos que todas e todos os que imos de troula ao Festival, deixemos a nosa pegada nestes días
de festa, co noso xeito de ver a vida. Así, podemos compartir o maxín, as mañas e arte de todas
e todos.
Os temas e motivacións, son todo o relacionado co universo do Festival de Pardiñas. En cada unha
das artes, hai unhas bases que potencian cada especialidade.

OBRADOIRO DE DANZA, impartido por Pablo Díaz
A cultura da danza sempre estivo presente no Festival de Pardiñas. Este ano vai dirixir o
obradoiro Pablo Díaz. É o fundador e director da Nova Galega da Danza (2003), xunto con
Vicente Colomer. Un investigador que está a fornecer a nosa música tradicional con novos
horizontes
A NGD supón unha achega innovadora para esta arte. .O seu leito é a investigación de novas
linguaxes da danza dende a tradición. Coma bailarín busca unha mellor comunicación co
público. Nacido no Ferrol (1968),. formouse en danza na Royal Academy of Dancing, na
Escola de Danza e Música de Galicia, e no Conservatorio Profesional de Danza de Madrid.
Coma intérprete,formou parte do Etnográfico das Mariñas e do Balet Galego Rey de Viana.
Dirixiu a Escola Municipal de Danza Xuncos e Mulleres da Fin da Terra, onde gañou varios
premios en festivais de danza tradicional.

Si nas montaxes anteriores xa desmostraran o dominio dunha linguaxe nova, tanto nas
coreografías coma na música, agora aínda afondan máis, sen perder o patrimonio folklórico,
dende a nosa cultura popular, nos sinais e símbolos propios da nosa identidade. Como xa
vimos repitindo na presentación das e dos creadores deste festival, ficar no máis auténtico
de nós, é o camiño para crear unha arte, neste caso a danza e a música máis puras, máis
expresivas. Pablo Díaz nas súas propostas artísticas, vai ás raíces coma o eixe sentimental
das súas danzas, afastándose das manipulacións. Tradicción é un espectáculo que pretende
cambiar a posta en escea da NGD, utilizando elementos que non aparecían nas súas

Un certame recoñecido polo requisito esixido aos participantes de mostrar as súas habelencias en
público, coa realización dunha obra creativa e orixinal.
O certame vai ter lugar, dende o sábado, día 1 de agosto, ás 18 horas, ata o domingo 2 de
agosto, ás 23 horas. As 24 horas do domingo remata o prazo de entrega das obras, no stand
do certame, situado no Festival de Pardiñas. Excepto para o certame do audiovisual, que o
prazo alongase ata o 15 de agosto, para dar tempo á montaxe da produción, e poden presentalas
nos locais de Xermolos
(Rúa do Concello, 9 baixo. Guitiriz. Lugo. Teléfonos: 646413890 e 982372040)
Na entrada do Festival vai haber un stand, para informar sobre todo este certame, para inscribirse
e para recoller a obra que se presente, con este horario: o sábado e domingo de 15 a 22 horas, e
o domingo de 11 a 13 horas. É necesaria a inscrición e o selado dos soportes das obras participantes:
teas, madeiras, cartulinas, tarxetas de memoria do equipo fotográfico… Na inscrición farase
constar o enderezo para comunicar e entregar o premio respectivo a@s gañadores. Tamén se
incluirán o nome, enderezo, correo electrónico, teléfono e idade, xunto cunha fotocopia do DNI.
Só se admite unha obra por artista. O artista pode escoller a modalidade e estilo que desexe,
dentro do seu apartado de participación.
O TEMA é calquera faciana do Festival de Pardiñas.
Só vai poder presentarse ao concurso a obra orixinal, inédita e de creación propia, quedando
excluída calquera tipo de copia.
Todas as obras deberán levar un título.
Os grafittis non son competitivos, nesta edición. Haberá unha mostra e exhibición, así coma un
obradoiro con prazas limitadas, por orde de inscrición.
O xurado estará composto por persoas relacionadas co mundo das artes e representantes da
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propostas (deseño de escenografía, artistas doutras disciplinas), creando un espectáculo,
que transmite o noso patrimonio con outra linguaxe. Como ten dito a crítica especializada:
“afondan no estudio da estética do noso folklore, para acadar un movemento novo nacido
do seu pasado”.
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A PRESENTACIÓN dunha edición especial
Todos os anos, hai certa expectativa, á hora de coñecer o programa do Festival de Pardiñas, pero
esta edición, incrementou o entusiasmo. Os medios de comunicación urxían novas con tinte
especial. Asemellaba que se pedía algo máis á organización, por estar a celebrar os 30 anos.
Certo, que a preparación do acontecemento, obrigounos a facer moitas cábalas, pero axiña
percibimos cal tiña que ser o itinerario… Seguir o leito máxico que nos trouxo ata aquí. Non
desbocarnos con saídas de canle ou de tono, que poden distorsionar o ritmo creativo dun Festival,
que non fai máis que inzar en novas formas de creación, sen endexamais adormecernos.
No acto de presentación en Lugo, o 7 de xullo, Pili Cruz, Isaac Currás, Sandro Otero e Alfonso
Blanco, nas fotos, tivemos que sintetizar con imaxinación cal era o golpe de emoción que íamos
imprimir ao festival do 2009… Que enerxía van deitar as e os artistas e obradoiros que estamos
a presentar nesta revista, cal vai ser a forza poderosa das artes nesta espiral de sentimentos, na
que se converte o festival, cada edición… Cal é a nosa proposta esta fin de semana, para celebrar
tantos anos de achegar caudais de vida e creación a cachón..
Os trazos que fomos debuxando nesta cita cos medios de comunicación, foron os dunha maior
participación das e dos festivaleiros na festa. Fomos transmitindo, que déramos cos grupos que
máis podían acender na gran familia de Pardiñas, o lume da amizade e da xoldra. Varios destes
grupos van subir ao esceario, pero tamén van actuar nos camiños e nas merendas do balneario.
Son grupos que participan en festivais de rúa, en espectáculos de teatro e circo nas prazas…
Pero como é Feira e Festa da Música e da Arte, imos intensificar a participación en todos os
espazos nos que se multiplica Pardiñas, mesmo con novas actividades: coma os Obradoiros de

Iniciación ao Grafiti por Gar One, e de Percusión Afrobahiana polo grupo Bloquinho da
Salgueira , ou os certames de pintura, escultura e fotografía rápidas, de tiras de cómic ou de
videos, cun único tema de creación: o própio festival. Sen esquecer os obradoiros da Mostra
de Instrumentos tradicionais: o de Regueifas BIEITO LOBARIÑAS e JOSIÑO DA
TEIXEIRA, o sábado , e os de Treboada OLI XIRÁLDEZ ou de baile tradicional PABLO
DÍAZ , o domingo.
Soñamos e matinamos que todas e todos os que decidimos ir a Pardiñas, somos artistas nalgunha
faciana da vida, por iso, no 2009, lanzamos aos catro ventos esta consigna: FAGAMOS PARDIÑAS

MÁIS FERMOSO COAS NOSAS CORES, FORMAS, RECENDOS, OLLADAS.
Certame de pintura, escultura e fotografía rápidas, vídeo, cintas de cómic, grafiti…, nos 30 anos de Pardiñas.
Apostamos nesta intervención ante os medios, para que Pardiñas sexa un océano de beleza e amizade, capaz
de enchoupar todo o país, de nova enerxía… Queremos mergullarnos neste mar, para saír da festa, transformados
e máis inspirados, con novo pulo, para converter o camiño da vida de nós, nunha fervenza de emocións,
sentimentos, sorpresas…

Primeiro foi a montaxe de Alento, 2003, despois de Engado, 2006, e agora a de Tradicción.
Na mesma liña de fidelidade ás raíces, acadando cotas de creación na vangarda da danza e a
música. Tradicción, que dirixe Pablo Díaz, é un título que nace da fusión de dúas palabras,
tradición e adicción- , na que a música é fundamental.
Neste Obradoiro, Pablo Díaz, vai difundir a súa idea da danza, que ven demostrando nestas
montaxes que xa son historia da nosa danza. El ten dito: «Volvemos a reafirmarnos coma
galegos, pero dun xeito acorde ao século no que estamos». A dirección de Pablo Díaz,
arrinca da música tradicional, mesmo de pezas investigadas por él, que sen perder o seu
leito popular, mostran uns movementos e formas, acadados polo seu xenio creador coma
bailarín e investigador. Cun rigor encomiábel, este obradoiro vai ser atractivo a todas e
todos os festeiros de Pardiñas, porque o bailarín, bebe, sen somplexos, nos mananciais da
nosa música, vertendo o seu caudal en moldes máis innovados, pero sen adulterar as augas
limpas da nosa tradición.
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A autora do cartel

ANGELA ARES MACEIRAS
A XXX edición do Festival de Pardiñas está a
presentarse con este cartel da creadora de Guitiriz,
Angela Ares Maceiras (1979). Cumpría que este festival,

OBRADOIRO DE TREBOADA impartido por OLI XIRALDEZ
Dende 1994, I Mostra de Instrumentos, participa no Festival de Pardiñas, onde podemos
compartir o seu traballo concienzudo, froito do seu labor coma investigador na afinación, nos
calibres….
Pero hai un instrumento que o fai máis virtuoso no seu arte, a requinta ou frauta traveseira
de 3º e 4º, tan agarimada na comarca do Ulla, a carón do seu obradoiro actual.
A restauración de instrumentos antigos, é outra das facianas, do seu labor… Todo arrequentado,
por ese tempo vagaroso, co que el se concentra para acadar o mellor son, mesmo estudando
as habelencias de cada gaiteiro.
Tamén interpretou estes instrumentos en grupos folk coma Chouteira, ou tradicionais coma
Pau de Urelo.

remarcado por un número tan redondo, 30 anos, tivese
esta tarxeta de presentación en sociedade. Todo un
galano, que Ángela, que leva anos traballando no
universo da publicidade e da comunicación dixital,
deseñase esta icona que transmite a forza poderosa da
natureza, coma regazo da Terra Nai, que convida á
festa e á amizade, neste recanto máxico que é Pardiñas.
Esta creadora integra no seu traballo a arte, coma fonte
da beleza, e as técnicas e habelencias adquiridas en
tantos cursos e másters: licenciada en Publicidade e
Relacións Públicas na Universidade de Vigo, na
Facultade de Ciencias Sociais de Pontevedra (19972001). É Técnica Especialista en Creación e
Comunicación Dixital, despois dun curso de postgrao

ARTESÁNS

na Universidade de A Coruña. Sabíamos que o seu
cartel ía enganchar e provocar emocións para a gran
familia de Pardiñas. Sen dúbida, que ese máster en
Tecnoloxías accesíbeis para os servizos da sociedade
da información na Universidade Aberta de Catalunya,
forneceu este manancial creativo. Nada deste mundo
das tecnoloxías lle é alleo: internet, deseño de páxinas
e accesibilidade web, publicidade impresa, etc. Pero
navega coa mesma lucidez nas artes, onde tamén foi
ampliando horizontes, dende cursos de “Directora de
Arte”, ata o Pop Art.
2
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