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MARCOS VIGO DÍAZ
O primeiro paso na preparación dun novo festival é crear o sinal, o icono, que identifique o
que vai ser o acontecemento daquel ano dentro do espírito que dá alento a Pardiñas, encargamos a Marcos Vigo este reto, e acertou, porque o cartel que abre esta revista transmite a música, a ledicia, a necesidade de bailar…, nos nervios, no golpe, no xeito de tocar esta pandereta,
asemella que o mesmo cartel está a comunicarnos toda a festa que abrolla nestes dous días. É
a mellor chamada para convocarnos a facer festa.
Marcos Vigo Díaz de Pacios, entre Begonte e Baamonde, o autor que dá a coñecer este XXVI
Festival, é un dos novos deseñadores gráficos deste país, non só pola súa idade, senón pola
intensidade coa que está a vivir a súa arte e toda a problemática que xira arredor do deseño gráfico en Galiza, moi marxinado nas programacións de estudos, por iso está a celebrar a recén
aprobación da Escola Superior de Deseño Gráfico en Lugo, na que vai seguir estudiando.
Forma parte dun grupo de compañeiros que se prepararon na Escola de Arte Ramón Falcón
de Lugo: “Materia Gris”, para buscar novos horizontes nunha profesión que conta nas novas
xeracións con xente moi válida pero á que non está a recoñecerse a súa capacidade artistica.
Están a artellar unha revista para dar a coñecer estes novos valores e acadar máis espazos para
o deseño gráfico, desenvolvendo iniciativas en serigrafía e outros soportes publicitarios
Traballou en gráfica publicitaria e como grafista maquetista, e xa no eido da creación é o autor
de moitos carteis das festas desta comarca, así vén de ser agasallado co I Premio de Carteis da
Festa dos Callos e da Cantería de Parga e co I Premio dun cartel da Once de Lugo. Tamén compuxo varios carteis artisticos publicitarios para establecementos públicos. Fixo exposición de
fotografía na Sala de Arte da Escola e campañas publicitarias como unha recente para un
Festival de Curtametraxes.

XXVI FESTIVAL DE PARDIÑAS
O Festival de Pardiñas busca a comunicación entre todos os elementos que forman este acontecemento musical e cultural, o obxectivo é o encontro directo coas artes, por iso é Feira e Festa da
Música e da Arte, queremos imbricar a todos os que comparten estes días no Balneario de Pardiñas
na trama do festival, refugamos a masificación e percuramos a presenza e o coñecemento vivo e
persoal das e dos creadores.
Pardiñas multiplicase nunha fervenza de tempos e espazos, cada un co seu ritmo e forza emocional.
Todo principia o sabado, 6 de agosto, ás 18 horas: Coa XII MOSTRA DE ARTESANOS DE
INSTRUMENTOS de música tradicional, organizada pola Asociación de Gaiteiros Galegos, onde
podemos disfrutar do traballo e creación de quenes investigan, construen e interpretan os instrumentos de varios pobos. Teñen un escenario aberto a todos onde espontaneamente van alternando diferentes interpretacións: solistas e grupos…, pois moitos dos artesanos son tamén constructores e
intérpretes de grupos de música tradicional. Pero tamén hai actividades puntuais nesta mostra: seminarios sobre historia de instrumentos, danza tradicional, etc,, e nesta edición:
O pregón de Uxia Senlle, música comprometida en todos os eidos co noso pobo: Concerto de
Xabier Blanco de Moaña autor de discos como “Instrumentos pobres”, que está recuperando vellos
utensilios cos que os nosos antepasados facían música, así como “A gaita de cana de Moaña”, titulo do seu primeiro disco.
Noutros espazos de festival están a traballar na XXVI MOSTRA DE ARTESANIA: zoqueiros, canteiros, fiadoras, etc. A CASA DAS ARTES é outro dos recantos prodixiosos de Pardiñas, alí podemos bailar coas cores, formas, materiais…, das exposicións de cantería, pintura, fotografía, escultura. Sen esquecer a exposición de debuxo infantil na que participan máis de 40 colexios.
Xa na noite o primeiro FESTIVAL DE PARDIÑAS, no esceario máis grande, que vai abrir o grupo
de gaitas Xermolos, da Asociación organizadora deste evento, despois bailaremos co rock asturiano de Dixebra, un grupo comprometido a tope coa problemática social de Asturies e con 7 discos
que mostran a súa forza. Foron dos primeiros en introducir a gaita asturiana na música rock. Les
Batinses de Quebec mesturan estilos modernos sen perder as raíces do seu pobo, entre o folk e o
rock crean un directo moi intenso, xa de mañanciña Lamatumbá que fará estoupar Pardiñas co seu
lume contaxioso.
O domingo 7, sen descanso nin tregua, segue a festa: Con grupos de gaiteiros coma Mistura
da Mariña de Lugo, e na MOSTRA DE INSTRUMENTOS vén o concerto de A Gaita de Sarandón
que están a recuperar a requinta na súa comarca do Ulla.
Xa ás 6 da tarde é o tempo da literatura co pregón do vello galeguista Avelino Pousa Antelo. Os
escritores entregan os premios do XXVI CERTAME TERRA CHA DE LITERATURA E DEBUXO
INFANTIL ós máis novos e mesmo presentan unha revista adicada a este festival.
Tamén unha lembranza especial ó escritor MANUEL MARIA, sempre na primeira liña de
Pardiñas, na voz e na palabra de Xurxo Souto. Unha exposición de fotografía: “Manuel María e
Pardiñas” ilustra esta presenza.
Xa a tardiña o segundo gran festival no que tamén teñen o seu tempo os grupos que están a principiar, é unha constante de Pardiñas, así Nus de Escairón e tamén coa participación de Felpeyu de
Asturias, a mellor música folk en bable, Os Diplomáticos que xa estiveron noutras tres edicións,
veñen agora a despedirse despois de 15 anos de creación e compromiso, e para rematar Alann
Bique con queimada incluida para desconxurarnos de todos os males e eivas e que sigamos disfrutando da música e da cultura mil veráns máis.

AVELINO POUSA ANTELO
EN PARDIÑAS DE GUITIRIZ (na memoria constante e cunha das esencias da Patria).
Por David Otero.
Velaí que a paso de días de verán, xa por este
agosto, un ano máis nace unha marabillosa concorrencia de ilusións, unha especial converxencia de
ánimos, polo fío conductor da idea do FESTIVAL
DE PARDIÑAS en terras de Guitiriz. Unha verdadeira exemplariedade cívica.
E así asemade na riqueza dos actos a desenvolver e como arco de entrada cheo de desexos figura pois o Pregón do Festival que así nesa celebración se fai todos os anos e que neste lle corresponde impartilo a DON AVELINO POUSA ANTELO.
Para falar de Don Avelino un tería que dispor de
moitas páxinas e contar coas paciencias ben sobradas das lectoras e dos lectores. Por iso, como
abofé non se dá así doadamente ningunha das
dúas condicións anteditas, faremos simplemente
unha pequena semblanza da figura de Don Avelino
tal como a xeito de introducción ó moito que el significa en e para Galiza.
Don Avelino Pousa Antelo nace en Barcala da
Avelino Pousa Antelo recibindo de Xermolos o recoñeBaña ( perto de Negreira) o 14 de maio de 1914.
cemento coma Chairego de Honra o 1 de maio de 2005
Diremos que sería da mesma quinta có fillo de (Foto Amador).
Castelao (se o fillo de Daniel non morrese de noviño). Don Avelino ten arestora noventa e un anos. El
de neno e para sempre – na intimidade- correu polo
chamo de “ Lucho do Peto”. Estudiou no Seminario de Compostela, pero o de crego non lle tirou e
deixouno cando a proclamación da República en 1931. Daquela pasou a realizar estudios de mestre na Escola Normal de Compostela asemade xa a ser un activista dentro das Mocidades
Galeguistas e a colaborar co Seminario de Estudos Galegos. Dende que escoitou a Castelao nun
mitin de “ Promoción Galeguista” no Teatro Principal de Santiago de Compostela a súa decisión foi
clara e determinante.
- ” Serei Galeguista de por vida” – decidiu ( e velaí que o está a cumprir tal cal hoxe como nazonalista galego).
Logo de participar na Campaña do Estatuto de Galiza do ano 36 vese na obriga de facer a guerra ( como vencido) no campo dos vencedores. Son anos de sufrimento para el, pois sente como propias as inxustizas, os exílios e as mortes ( asasinatos) de galegos exemplares , mártires de Galiza,
como Bóveda, Anxel Casal, Camilo Diaz Valiño e tantos outros mártires da liberdade. Tamén así lle
pasa outro tanto cos desterros de Castelao, Alvarez Gallego, Luis Seoane, Rafael Dieste, Osorio
Tafall, Santamarina, Luís Tobío e moitos máis. Posteriormente ó ano 39 comparte o padecemento
do silencio e da represión interior, o da “ longa noite de pedra”, con Paco del Riego, Isaac Díaz
Pardo, Xaime Isla, Bieito Fernández, Paz Andrade, Borobó, Anxel Fole, Celestino Fernández de la
Vega, Pimentel e tantos compañeiros da idea da liberdade, da democracia e da autonomía de
Galiza.

Logo de aprobar as oposicións a Maxisterio e do seu casamento en Lugo con Nora, compañeira
impagable e solidaria de Don Avelino, este inicia e desenvolve un dos proxectos máis importantes e
innovadores da súa traxectoria vital e profesional como ensinante. O da Granxa –Escola de Barreiros
( en Sarria). Realidade inmediata do que debe ser a integración da Escola e o Medio. Proposta de
ensino plenamente significativo e comprensivo. Viva aprendizaxe dende a ensinanza activa. Algo
realmente impensable nas coordenadas de Institucións Educativas ríxidas, únicas, invariables, cínicas, daqueles tempos. Institucións nada dadas a seren innovadoras polo ir do entorno, polo ensino
galego, e na vivencia da liberdade creadora como posibilitadora de aprendizaxes integrados no verdadeiramente educativo. Foi algo modélico e asemade, como fixeron outros ensinantes, propio dun
currículo oculto ( democrático, galego e científico) disfrazado de oficialidade.
Logo desta experiencia de tanto valemento, quedando no seu lugar en Barreiros continuador do
proxecto o profesor Valentín Arias, Don Avelino colle camiño de Tenerife, despois recalará en
Zaragoza para rematar o seu facer pedagóxico en Pontecesures ( lugar onde hai ben pouco e xunto
ó Colexio Público, el acaba de ser recoñecido poñéndolle o seu nome a unha rúa deste Concello á
par doutra a Borobó).
Avelino Pousa mantense vivo, activo e esperanzado en Galiza. No Pobo do Galego. El é Membro
do Pedrón de Ouro, da Fundación A. Bóveda, da W. Fernandez Florez, da Asociación de Escritores
en Lingua Galega, Patrón do Museo do Pobo Galego, Medalla de Ouro da Universidade de Santiago,
Premio San Martiño, Presidente de Honra da Editrial A FERVENZA da Estrada, pero do que se enorgullece e estima moito en especial é o ser Presidente da Fundación Castelao ( da que foi fundador
en 1984 xunto con moitas personalidades, pero en especial xunto con Tereixa Castelao, irmá de
Daniel, e con Don Ramón Martínez López, quen foi o primeiro Presidente da Fundación e con el
Avelino exerceu de Secretario)
Velaí que o noso pregoeiro deste ano do FESTIVAL DE PARDIÑAS, Don Avelino Pousa, ten recibido merecidamente moitos recoñecementos e premios, pero goza en especial de un deles. O de ser
“ CHAIREGO DE HONRA” ( nomeado así pola Asociación XERMOLOS e pola FUNDACIÓN
MANUEL MARÍA). Tamén diremos que aínda non hai moito recibiu tamén o nomeamento de “BO E
XENEROSO” da AELG ( Asociación de Escritores en Lingua Galega) , a de PRESIDENTE DE
HONRA DO PEDRÓN DE OURO, GALEGUISTA EXEMPLAR ( pola Fundación A SOLAINA de
Piloño) e tamén no seu Concello de nacemento, a Baña, no Colexio Público, acaba de ser admirado e recoñecido coa colocación dunha pedra de honra onde se valora a súa persoa e asemade a
súa traxectoria vital e exemplar ó servizo de Galiza.
Teño que dicir sen equivocarme un tanto así que Don Avelino Pousa séntese moi ilusionado de
ser el este ano quen se encargue de dar o Pregón do Festival de Pardiñas. Sei que o fará moi feliz.
E por iso, abusando da vosa atención lectora, como homenaxe a el e ós de Xermolos e ós da
Fundación Manuel María, ós de Guitiriz e ós responsables do emblemático milagre que é o FESTIVAL DE PARDIÑAS, unha exemplariedade para namoro dos días do resto do ano, permitídeme
estas palabras que seguen. Son en especial para Don Avelino e algunhas xa foron ditas no Muíño
do Rañego cando Don Avelino foi nomeado CHAIREGO DEHONRA).
Velaí van:
“Amigas e amigos. Hoxe a nacer de agosto en arrecendo universal de plenitude da nosa matria orixinal e pura. Purificadora. A sabor de terra nutricia , na xenerosidade de maiterra, cheo de satisfacción
e agradecido pola encomenda dos de Xermolos, dos da Fundación Manuel María e dos de Pardiñas,
permítanmme que trate de facer presentes as miñas mellores palabras, as que humildemente posúo,
para celebrar. E digo para celebrar pois iso évos recoñecer. Pois iso évos nomear en propio.
E así dirixír esas palabras sentidas a alguén que sobre todo – entre tanto- ten a capacidade de
amar. Que así o fai con sinxeleza na esencia da tenrura cotía. Na esperanza dos seus días a vivir. En
fusión coa terra. No seu pobo. E coa súa identidade aberta. Fresca e intachable. Para vivir Galiza. Na
ética de ser e estar. Acariñándoa cos seus pensamentos e cos seus sentimentos. Esa Galiza que
reborda no seu corazón. E á que leva na súa alma.

Estoulles a falar de Lucho do Peto. O neno barcalés de alma aldeá. Galeguista e Nazonalista confeso. Don Avelino Pousa Antelo. Un rapaz de noventa e un anos. Valedor transcendente de Galiza.
Camiñante cara un século en arrolos moles de corazón auténtico.
Un home, galego bo e xenroso, exemplar sempre en suave tenrura. De encantadora sinxeleza. Con
santa identidade galega. Nacional. Nada cosmética. Auténtica. A cada paso. A cada construcción. En
sentimentos militantes da idea de pobo e de nación traballados pedra a pedra. Na casa. Cos seus proxectos de dignidade e cos seus deberes. Nas súas obras. Superándose a cada alborexar de sol patrio
para mañá meter na boca un algo máis de pobo. Teimosamente. De substancia e de esencia. E sempre con achegos de lealdade á Terra. Un servidor de Galiza. Por causa de Galiza .
Esa Galiza que Don Avelino Pousa vive e reflexiona tal oración que pronuncia fervorosamente sen
miramentos. Sen deixar de amala nunca. Colocando as palabras nos sentimentos.Bebendo das emocións que lle depara ese camiñar.Indo e agardando. Pero – como dicía A. Bóveda- andando sempre
polos tempos de esperanza. E teimosamente.
Por iso hoxe o celebramos a el. A Don Avelino Pousa .Pois é un galego de luz. De luz azul e branca. Un orientador rebelde e inconformista. Con fe nas propostas emerxentes e con memoria posta no
futuro para o presente. Sustentado por ánimos ardentes. Pero moi especialmente el é un servidor sempre en Galiza ......¡ o seu pobo!
E así este amigo noso, Don Avelino Pousa Antelo, no lugar de encontro de irmandade de Pardiñas
de Guitiriz, el de solvencia tan galega e nesta revista tal oración, queremos que el sinta fondamente a
través de nós que o respecto e mailo amor existen. Que o note ben. Que nós xa non temos dúbidas
de que el así o merece e por iso a el o queremos cerca. Próximo. E non queremos deixalo en paz.
Non queremos deixalo en paz , poisDon Avelino ten moito que nos dar xa que os seus camiños de
anos e de vangarda levan a algures. As súas palabras non enganan. Nin se conxugan en pretéritos
olvidados. Por iso nós podemos disfrutar do que el constrúe.Do que el proxecta.E compartilo.
Por iso podemos facelo moi especialmente nas ilusións dos horizontes que intuímos.
Comunalmente.Unitariamente.Neste pobo. O do galego. Por causa del. E subindo a el.
A Don Avelino non lle gusta chorar na paz do rendido. Do resignado. A punto morto. El prefire ir
directamente ó corazón da bágoa que nos libere. Non se queda na tona. Nin é un nostálxico ( pois sabe
que iso non da proxecto). E por iso gusta do popular, da emoción plural, para traballar a polas conciencias de progreso,fraternais, solidarias, en Galiza, aínda que el ben saiba que o desexado non vai sempre doado, pero o difícil tampouco é imposible e as mentiras non deben escurecer as aspiracións.
- Pode abrirse unha porta liberadora nos muros das lamentacións- afirma.
Pois si, dicimos nós. E o tempo de tal cousa tamén é agora.Este agora que tamén nos sabe a el. A
Don Avelino Pousa.”

FELIZ FESTIVAL.Paz e Terra.

Avelino Pousa Antelo
recibindo a laudatio de
David Otero na súa proclamación coma Chairego de
Honra nun acto no que
tamén
interveu
Mero
Iglesias, á súa dereita
(Foto Amador).

PREGÓN DO XXV FESTIVAL DE PARDIÑAS
Guitiriz, 8 de agosto de 2004

por ÁNXELES PENAS
Benqueridos
nativos
das terras chairegas, veciños todos de Guitiriz,
forasteiros, amigas e amigos:
Esta que vos fala non é
chairega de nación, pero
casi; pois nacín ó carón
destas paraxes, nas terras
altas e rexas da Meseta de
Teixeiro e, dende ben nena
o nome de Guitiriz, coa
sona das súas augas salutíferas que tantos do meu
pobo ían a tomar, tivo
resoancias máxicas no
meu maxín; a min, aínda
que vivía perto, cecais
levada pola capacidade de
Foto Xan Muras
fabulación que teñen os
nenos ou cecais pola mesma capacidade evocadora das palabras, o nome de Guitiriz soábame
a lonxano, a misterioso. Un día, acompañei á miña nai ata a fonte do balneario e só me lembro
de que aquel espacio semelloume tan inmenso e fantástico coma o nome. Despois, xa mociña,
conseguín que meu pai me deixase vir un ano ás festas de San Xoan que ficaron grabadas no
meu imaxinario con caracteres de lenda. E no terreo do fabuloso entrou tamén e miña terceira
visita, cando uns tíos meus montaron ferreteiría en Guitiriz e eu vivín aquí un Nadal do que recordo a chegada dos Reises Magos, as badaladas do reloxio e a longa rúa principal á que eu adubiei -cecais porque Guitiriz era máis grande que Teixeiro- cos aires dunha notable cidade.
Así que hoxe veño a esta cita como chamada, despois de tantos anos, pola forza daquela
poesía encerrada nun topónimo, do que escoaban perfumes antergos, ecos lendarios; e síntome, ao mesmo tempo, leda e honrada por poder devolvervos dalgún xeito algo daquela maxia
que, na alma dos poetas, resiste teimosa o paso do tempo. ¿Quén me diría a min que o meu
conto de fadas guitiricense se convirtiría –por outra banda como adoita a ocurrir nos contosnesta fermosa realidade deste Festival de Pardiñas que é pura e feiticeira maxia, encontro prodixioso de culturas e músicas que falan da alma dos pobos e falan de cosmopolitismo e de participación ecuménica?
Agora xa séi que aquelas badaladas que quedaron ecoando na miña infancia eran a convocatoria para este prodixio, para estos 25 anos de Pardiñas nos que o son das gaitas, das zanfonas, dos pandeiros, das frautas, dos acordeóns, dos contrabaixos, das percusións, dos violíns,
das guitarras, das mandolinas, das harpas, das voces e de tantos outros instrumentos musicais..., fixo convivir a música do mundo que é a millor maneira de abrir as portas que están
pechas, de devolvernos o estado de cordialidade e, polo tanto, de armonizarnos e acordarnos

cos espacios infinitos. Pardiñas é agora unha terra sen fronteiras, ainda que sexa tamén tan
entrañablemente nosa. Penduradas das ponlas destas árbores fican xa para sempre, coma
xoias encantadas, as notas dos músicos que por aquí pasaron e arrandéanse ledas e felices no
verde das follas e no escintilar da luz; donas e señoras para sempre do elemento aire, o máis
viaxeiro, o máis cosmopolita, o máis espiritual dos catro elementos.
Unha fonda irmandade, unha aperta cósmica tense establecido entre Guitiriz e o mundo; entre
os nosos intelectuais e os de terras alleas; entre os nosos artistas e os doutras comunidades.
Pois a verdadeira cultura, que ven de “culto” e de “cultivo”, sempre une, endexamáis separa.
Cultivar as leiras da nosa cultura é algo que “Xermolos” soubo facer con auténtica dedicación,
con auténtico culto; e os resultados están ben é vista: Galicia é un pouco máis estimada, máis
respetada, gracias a Pardiñas e os froitos da vosa colleita son apetecidos polos forasteiros.
Estar eiquí convosco, neste XXV Festival de Pardiñas, no medio desta carballeira rumorosa,
protexida aínda polos vellos tótenes familiares, polas árbores consagradas ao Deus do Fogo e
por tódolos espíritus da natureza, é como facer un ritual que nos retrotrae aos tempos druídicos;
é como tecer un invisible e longuísimo fío co que nos unimos coa alma dos nosos devanceiros
e outro longuísimo fío que cabalga nos sons da música cara o porvir.
Esta cita, polo tanto, que lle debemos todos á Asociación Xermolos e ao seu promotor,
Alfonso Blanco, é moito máis que unha festa de lecer: é rememoración e lembranza de xuntanzas antiquísimas, aínda que adubiadas cos traxes da modernidade; é testemuña tamén, do noso
fondo sentir lírico, do noso amor pola beleza, e, sobre todo, do fondo respeto que o vello corazón de Gallaeciae sinte pola súa Nai: a Natureza e polos seus inseparables espíritus das augas,
dos bosques e dos penedos. Tede por seguro que eles hoxe atrutan, aturuxan e bailan ledas
muiñeiras, levados polos feiticeiros sons da gaita de Susana Seivane que xa “non chora senón
que canta”; e con ela cantan as pedras e as augas da Fonte do Santo e do río Parga e do
Labrada e do Ladroil; e tamén se alporizan as augas sulfuroso-fluorado sódicas do Balneario e
póñense tan engaioladas que curan millor; e axítanse así mesmo os gardadores de tesouros, os
“mouros” que habitan no Cordal de Montouto, na Serra da Loba e en tódalas covas e gándaras
dos concellos veciños; e corre un arreguizo polos camiños e polos regatos e polos outeiros e
polos agros e a natureza enteira ponse a brincar como no “Soño dunha noite de verán” de W.
Shakespeare. Un canto coral e rebuldeiro anda neste ir e vir de cantigas e os poldros do vento
forzan os horizontes e levan para o alén os encendidos ecos do alento de Pardiñas.
Hoxe, ninguén suliñaría os fermosos, pero melancólicos versos de Fermín Bouza Brey:
Teño pena das penas de O Buriz,
afincadas, estoicas,
na gándara asombrada...

Pois tamén as penas do Castro do Forno de O Buriz sinten erguerse a súa alma, sinten como
desperta e revive o sentimento cósmico que un día as chantou na gándara e tamén elas repenican levadas polo ritmo dos cantares. Xa non se sinten tan sós os abertos largacíos da Terra
Cha, que tan ben cantou Manuel María:
O monte é raso, carqueixas. Máis alá
unha terra moura a mourear.
¡ Povos sen serras!¡ Fanegas de soidá!

Hoxe a Chaira é coma un enorme pandeiro que, dende Guitiriz espalla unha mensaxe de
forza e vitalidade.
Cecais tampouco é tempo de suscribir os versos do voso vate Xosé María Díaz Castro:

Un paso adiante e outro atrás, Galiza,
e a tea dos teus soños non se move.

Pois, eiquí, hoxe, en Pardiñas, os soños voan, levados polos paxaros do aire, en tódalas
direccións da rosa dos ventos e todo se move; móvense as mans das tecelanas, dos alfareiros,
dos canteiros, dos gaiteiros, dos alfaiates, dos pasteleiros, dos taberneiros...; móvense os nosos
pés: un paso adiante, outro atrás, moitos pasos adiante e atrás para trenzar o baile comunal
desta festa milagreira, bendecida polas augas de San Xoan de Lagostelle.
I é sobrecolledor sentirse arroupado polo perfume de tan fermoso nome: Lagoa das Estrelas
que xungue, dunha soa asentada, o fogo, a auga e o ceo, pregoando, así, o telurismo e a cosmicidade desta Terra Chá, desta xeoloxía que define o cerne do voso ser; este ser que é coma
a pedra grá das canteiras de Parga e de Mariz: a un tempo dura e mol; dura para resistir o fero
paso das edades, mais non tan dura que non se deixe domear para erguer cruceiros, fontes,
ermidas, petos de ánimas, catedrais...
Este feliz nome de “Xermolos”que lle tedes posto á vosa Asociación, fala desto mesmo; fala
das orixes, das sementes que, ano tras ano, fan que a vida se renove e continúe. Como a pedra
grá das vosas ricas canteiras tivéstedes un duro comenzo; pero co cincel da vosa lealtade e do
voso amor, fóstedes modelando este fillo, esta graciosa criatura que hoxe cumple 25 anos e que
entra por dereito propio na farturenta madurez.
¡Qué este festival de música e de arte dure, en principio, outros 25 anos máis! ¡ E que tódolos presentes podamos celebralo!
Sempre será marabilloso voltar a esta Terra Chá, que –no decir de Otero Pedrayo “pola sinxeleza e ardaismo das formas, tén un xénero de beleza silente, rexamente homilde, petrucial e
nena”.
¡ Baila pois, vella nena chairega, fermosa e noble Terra Chá; e bailade e cantade con ela tódolos presentes e haxa festa e ledicia ata o mencer!

Foto Xan Muras

Manuel María entregando os premios do Certame
Terra Chá de Literatura e Debuxo Infantil. Xunto con Xulio
Xiz, Antonio Calvo, Paco Martin e Felipe Senen. Abaixo
noutra edición xunto con Agustín Fernández Paz. Á dereita Manuel Maria e Saleta en Pardiñas con Paco Pillado e
Paco Martín.

LEMBRANZA A MANUEL MARÍA
“Queremos deixar constancia para non ter que repetirnos, da súa irrenunciábel presencia en acontecementos de celebración anual: a romaría da Santa Isabel de Outeiro de Rei, cada primeiro domingo de xullo; o Día da Patria en Santiago, cada 25 de xullo; a Feira e Festa da Música e da Arte, que
organiza desde 1980 en Pardiñas, Guitiriz, a A.C.Xermolos cada primeiro domingo de agosto; as
Xornadas do Ensino Galego, que a Asociación Sócio-Pedagóxica Galega (AS-PG) organiza desde
1977 en diversas ciudades; as Xornadas Pedagóxicas Galegas…; os Encontros Galeuzca de escritores vascos, cataláns e galegos…” (Camilo Gómez Torres, Manuel María: os traballos e os días, Ed.
Laiovento, A Coruña, p.250).

Neste ano o noso amigo, o escritor Manuel María vive o Festival doutro xeito, noutra dimensión…
Sempre estivo na primeira liña, menos o ano pasado que xa estaba enfermo. Este poeta era xa unha
parte fundamental e necesaria deste acontecemento, foi emocionante que nalgún artigo “in memoriam” publicado despois da súa morte, o pasado 8 de setembro, lembraba ó poeta facendo festa en
Pardiñas, e moitas ducias dende aquela comunicaronnos que o coñecían por esta presenza e algúns
que a derradeira vez que o “contemplaron”, como adoitaba dicir el, foi na penultima edición do festival. Chovese ou queimase o sol Manuel María e Saleta non fallaban a esta cita coa nosa cultura. O
seu biógrafo Camilo Gómez Torres comenta esta circunstancia, como o Festival de Pardiñas era
para Manuel María unha das súas celebracións ou peregrinaxes anuais. Xa é un sinal para sempre
da nosa historia.
Ás veces tivo unha participación máis activa, dende o seu pregón, na quinta edición, ata a súa
intervención na presentación do poema Saturno, o video de Ophiusa sobre Xosé María Díaz Castro,
a exposición sobre Gabriel Aresti
Pero o máis entrañable era o que sempre consideramos o momento álxido do Festival de
Pardiñas: cando Manuel María e outras e outros escritores entregan os premios do Certame Terra
Chá de Literatura e Debuxo Infantil, con que tenrura e agarimo o noso poeta entregaba aqueles lotes
de libros ás nenas e ós nenos e con que veneración os recibían.

Fun testemuña directa deste intre en todas as edicións e vin como moitas nenas e nenos clavaban a súa ollada, as veces cheas de bágoas de emoción en Manuel María que sempre agradecía
aquela espontaneidade e sinceridade tocandoos e agarimandoos cos seus ollos cheos de luz e
aquela voz rexa de bardo e petrucio maior de toda a familia de Pardiñas.
Os que participan no Festival de Pardiñas sinten a Manuel coma o seu guieiro e seguianos coa
olladas e a sensibilidade a flor de pel, agora seguiremos sentindoo como a el lle gustaba nas raíces
dos carballos de Pardiñas, no aire tinguido de poesía e amizade que nestes días respiramos en
Pardiñas, nas herbas pequerrechiñas que acollen os nosos corpos e os nosos espíritos.
Houbo outros momentos puntuais nalgún festival que Manuel contribuiu a erguer a un nivel de plenitude, coma o 6 de agosto de 1989, o X Festival, foi unha homenaxe ó seu amigo Gabriel Aresti.
Na Casa das Artes montamos unha exposición de fotografía sobre este poeta de Euskadi, a súa
inauguración xunto con Manuel María e Saleta, estaban a viuva de Aresti, Meli Esteban, o amigo
común Raul Rio, presidente da A.C. Rosalía de Castro, e os membros do grupo Oskorri que adicaran a Aresti o seu primeiro disco (1976) e que naquel día interviñan en Pardiñas. Dous grandes amigos que volven a atoparse, agora en Pardiñas, Aresti a través da palabra na voz e na música de
Oskorri. Manuel escribira un fermoso artigo sobre o poeta euskaldúm: “Gabriel Aresti na Cultura
Basca” na revista do festival. O mesmo día presentamos o poema Saturno de Manuel María traducido ó euskera e editado pola A.C. Rosalía de Castro de Barakaldo.
Na edición anterior (1988), Manuel asistía ó estreno do video sobre o poeta de Guitiriz: “X.M. Díaz
Castro. Nimbos de poesía”, alí estaba o poeta protagonista do video, a súa dona, Manuel María e
Saleta e varios poetas da Terra Chá.
O mesmo poeta escolleu a data do Festival de Pardiñas para imprimir unha obra que gardaba
facía anos na súa alcoba máis intima e que publicaría Xermolos: Novena a Santa Isabel por un devoto de Outeiro de Rei. Un traballo que reflicte o humanismo máis fondo de Manuel María que el rematou deste xeito: “Acabou de se imprimir o día 6 de Agosto de 1995 na Festa da Transfiguración do
Señor, cadrando co XVI Festival de Pardiñas.

Xermolos vai seguir intensificando esta presenza de Manuel María no corazón da Feira
e Festa da Música e da Arte e neste ano imos:
- Escoitar a súa propia voz a través dunha interpretación do grupo Os Diplomaticos e que el gravara para o seu ultimo disco.
- Xurxo Souto, amigo do Manuel, compañeiro no derradeiro treito da súa vida no Monte Alto de
A Coruña transmitiranos toda a forza empresiva e o compromiso sen crebas do poeta lembrado.
- No Festival e durante o mes de agosto na Casa das Palabras unha Exposición dos Libros
deste autor e Exposición de Fotografía sobre Manuel María e Pardiñas , neste apartado
queremos salientar a colaboraciòn de Xan Muras que achega unha reportaxe sobre o enterro
do poeta, e Paulo Naseiro que reficte na súa colaboración toda a emociòn da lembranza do
Manuel en Outeiro de Rei o 2 de abril.
- No mes de agosto na Casa das Palabras imos ter unha
Semana de video sobre a vida e creación de Manuel María:
MANUEL MARIA A TRAVES DA IMAXE : onde poderemos visionar estes videos:
“Manuel María da Terra Chá” producido por Ophiusa, no que participan o mesmo Manuel, Saleta
Goy, Camilo Gómez Torres, Dario Xohán Cabana, Paco Martín, Lois Diéguez, A Quenlla, Alfonso
Blanco,etc. Foi realizado coma homenaxe nos 40 anos da publicación do Terra Cha e nos 65 anos
do autor. O guión é de Xulio Xiz e a fotografía é de Carlos Rodriguez.

Á esquerda, Xan Muras dando a coñecer o gañador do Premio Guitiriz de Fotografia, nun festival presidido por Manuel Maria
acompañado de Felipe Senén, Lois Diéguez, Paco Martin, Antonio Calvo de Xulio Xiz. Arriba Manuel con Margarita Ledo e Xosé
Chao.

“Encontros na Terra Chá”, realizada no 1990, é unha celebración adicada a Manuel María no
San Alberte de Parga, un dos espazos máis significativos para o poeta, nesta gravación podemos
asistir a intervencións literarias e musicais arredor dunha merenda nesta carballeira a carón do Río
Parga.
“Viaxe sentimental por Outeiro de Rei” é un percorrido por esta iniciativa convocada polas
Asociacións Culturais de Lugo, entre elas Xermolos polos lugares máis entrañables na vida do
poeta no seu berce de Outeiro de Rei: a Capela e o Campo de Santa Isabel, o rìo, a sùa Casa de
Hortas… É unha producción da Televisiòn de Monforte realizada por Xavier Ramallal.
“Peregrinaxes”: son as viaxes que Manuel María fixo por moitos pobos do mundo e que reflicten
o seu caràcter e a emociòn coa que se achegaba a estas outras culturas do planeta. Foi estreada
no Auditorio de Vilalba o 2 de abril co patrocinio das asociaciòns culturais de Lugo.
“Manuel María” da directora Margarita Ledo Andiòn vai ser a gran pelicula sobre o noso poeta.
Agora mesmo está a realizarse e agardamos poder visualizala neste ciclo.

Nunha das últimas visitas que fixen a Manuel María acolleume coma sempre na súa mesa camilla con esa acollida e elegancia que tiña, levaballe a Revista Xermolos do Festival do 2004, el foi
pasando páxina a paxina, e acariciando cos seus ollos e mans os textos e as fotos, nalgunha delas
rexistrabase tamén a súa presenza en festivais anteriores e co seu humor, aínda fixo algunha referencia ós seus anos e tarefas. Tamén lle levei o libro de Xoán Neira: Ás catro augas que demos a
coñecer neste Pardiñas, e que levaba o seu prólogo, quizais un dos derradeiros textos publicados
saidos da súa man. Un libro que reseñamos nesta revista como agasallo pros nenas e nenos do
Certame Terra Chá que el presidía todos os anos. Por certo, Manuel e Saleta sempre xenerosos
agasallabanme cada festival cun dos libros recén saidos, era outro xeito de celebrar o Festival de
Pardiñas coma unha fervenza de cultura. Un xesto que me enchía de ledicia e frescor no medio de
tantos sudores e traballos que sempre achega este acontecemento. Manuel e Saleta tamén neste
momento foron pioneiros en descubrir o verdadeiro sentido deste Festival como unha singradura cultural que transforma as persoas.

Xulio Xiz con Antonio Calvo Varela, Manuel María e outros escritores nun dos pregóns do Festival de Pardiñas.

LEMBRANDO A MANUEL MARÍA

Carta a Manuel María
Á atención de Noso Señor San Pedro
Enderezo.- Ceo dos Galegos
Destino.- O máis alá

Prégolle, Señor San Pedro, que entregue esta carta ó seu destinatario. Púxenlle o enderezo que
a nós nos parece máis axeitado, aínda que por ahí enriba as referencias cartográficas ou xeográficas non sexan as mesmas.
Para nós, o ceo dos galegos está nun extremo, hacia occidente. O ceo é azul e branco. Alí, aínda
chovisca abondo e por eso hai o verde que hai. E dentro dese ceo dos galegos, que moitos hai porque moitos o mereceron ata agora, agradézolle que busque unha comarca case no centro, ampla,
cha, moi fermosa, que nun dos extremos ten unha torre octogonal... que está plagada de lagoas con
augas santas e misteriosas... e ten diveros puntos sensibles adicados a santos e santas da nosa
devoción. Todos, por certo, ben coñecidos polo destinatario.
Se o nome – Manuel María- non lle sona, os feitos seguro que sí. Elle ese home elegante, de porte
rexo, de cabeza noble, prateada, que anda a parolar cos paisanos celestiais, explicándolles que se
ahí é o ceo, aquí abaixo, tampouco é mala terra. Que ahí está moi a gosto, pero quen lle dera de
cando en cando, vir por acó darlle un pouco de compaña a Saleta e fumar un cigarriño cos amigos
ás agachadas.
A carta, ou lla da en man ou lla le, que é o mesmo. Di así:
Benquerido Manuel:
Non é que eu sexa home de fe inquebrantable nas regras que rexen nese mundo do alén, pero eso sí estou seguro
de que esta carta hala recibir e as disfrutar tendo noticias nosas.
Agardo que ó recibo desta esteas moi ben na nova terra que poeticamente señoreas; nós, aquí, sen mala novedad.
Sen a túa presencia física. Coa túa presencia poética, e polo tanto anímica. Ricos en letras e ideais por posuidores –herdeiros- da máis preciada herdanza que puideches deixarnos.
Saberás que en Pantón, que desde hai ben tempo goberna o noso común amigo Ledo, lémbranse de ti e organizaron
un acto precisamente para manifestalo publicamente, e van da-lo teu nome a unha rúa, e segues presente.
¡Que sorte, Manuel, ter amigos que te lembran!. Por eso non te fuches; por eso segues entre nós.
Por eso, porque non te fuches, e tes casa aberta en todo Galicia, hoxe viñeron verte e falarche á túa casa en Pantón
Lois Diéguez, Alfonso Blanco, Luis Rodríguez Miguez, Manuel Rajo, Paco Martín, Flora Enríquez, e Camilo Gómez Torres,
e mentras eles falan de ti, da túa amizade, da túa obra, da túa presenza, eu entretéñome en escribirche unha carta que
aínda que é xénero en decadencia, segue sendo moi válido para que dúas persoas que teñen algo en común se paren,
unha a escribilo e contalo, e outra a escoitalo e lelo.
Perdoa que esta carta a mande interposta, porque non sei moi ben como funciona o correo directo por esas terras.
Todos os que aquí falan de ti teñen coñecementos e experiencias para falar con propiedade sobre o teu paso pola vida
terrea. Eu, que non teño os coñecementos abondos para analisa-la túa obra, quédome coa amizade e co impacto que na
miña sensibilidade producía cada un dos teus versos... Algúns, ferían como balas. Outros, agarimaban como pombas.
Outros, en fin, e esto é especial para chairegos, eran –como moi ben analisou Xosé Lois García- pedras angulares da
nosa pequena patria, Libro sagro, Antigo testamento da nosa tribu; conxunto de libros sagros maxistral, maxestuoso, máxico, que segue a ser norte para tódolos que cremos que a poesía pode mover mundos, crear mundos, e habitamos onde
o mundo gracias a ti se chama “Terra Chá”.
Como ben sei que non perdes ollo do que aquí pasa non terei que contarche nada do que de ti se di. E se algunha
palabra perdes por algunha interferencia celestial, xa á noite Saleta che contará con detalle todo o que queiras saber.
O que é a vida... Antes, cando falabamos, o normal é que ti mandases unha aperta “para a compañeira”, e eu che
encargase darlle un bico a Saleta. Hoxe, amigo, o bico dareillo a Saleta aquí, en Pantón, e a miña muller mándache unha
aperta desde o recuncho que ti coñeces no corazón da Terra Chá.
E nada máis. Dalle moitos saúdos a todolos amigos comúns... Unha entrañable aperta a Díaz Castro, para o que queremos un “Día das Letras” xa; outra para o benquerido Fiz Vergara, outra para Uxío... e ti recibe deste amigo que o é, –e
de tódolos que andan por aquí, chegados a Pantón no teu nome, e residentes nesta fermosa terra, unha fortísima aperta.
Por sempre, amigo. E para sempre.
XULIO XIZ

XURXO SOUTO LEMBRANDO A MANUEL MARÍA

Xurxo Souto pronunciando o Pregón de Pardiñas (Foto Xan Muras).

Xurxo Souto é un dos grandes valedores do Festival de Pardiñas, sempre estivo a carón noso,
remando coma o que máis no corazón do Festival, actuou coma fundador integrante de Os
Diplomaticos en dúas ocasións, noutro Festival foi o pregoeiro xunto con Sofía de Labañou e ten participado coa súa literatura en libros e revistas de Xermolos, mesmo presentando aquel fermoso volume sobre Manuel María na Librería Couceiro de A Coruña. Da súa imaxinación sairon en La Opiniòn
desta cidade, as mellores páxinas sobre Pardiñas. Foi con Uxia Senlle que tamén nos agasalla neste
Festival coa súa palabra quente un dos coordinadores da Plataforma “Nunca Máis”. Hoxe volve estar
aquí para facer a lembranza do noso poeta, amigo seu e compañeiro sobre todo no último treito da
súa vida en Monte Alto.
Vocalista que foi do conxunto bravú Os Diplomáticos de Monte-Alto que tamén imos escoitar hoxe
neste Festival, e autor dos libros, A tralla e a arroutada (1996), Fumareu (1997), O retorno dos
homes mariños (1999), Contos da Coruña (2004) que é unha apaixonante viaxe ao fondo da memoria desta cidade e dos seus barrios populares, As Xubias, Eirís, Os Castros, A Gaiteira, Oza, O
Montiño, Monelos, Elviña, Fontán, San Roque, O Labañou, que son da Galicia toda.
A Coruña que Xurxo Souto contempla colectivamente tracexada como unha cidade de músicos e
navegantes, entre o palco da festa e o peirao do Muro, polo toque do acordeón e o golpe de mar.
Xurxo Souto descúbrenos neste fato de historias agachadas, algunhas delas publicadas con anterioridade no xornal La Opinión da Coruña, que ata agora ninguén contaba, unha cidade inédita para
os medios de comunicación: a Coruña como unha cidade atlántica (onde sopra o vento de Nova
York), enxebre e cosmopolita; como unha pedra chantada no océano; como unha cidade que naceu
do mar e no mar ha ter o seu futuro.

Contos da Coruña é un primeiro e único manual de épica cascarilleira. Velaquí as grandes historias de heroes anónimos da Coruña como o Periquete, o patrón máis novo que mandou un pesqueiro de altura; os percebeiros da Punta Herminia; Pucho Boedo e Sito Sedes, cantantes preciosistas;
o ciclista Clemente; ou Manuel Caja-raville, o gran bailador de Aturuxo e Cantigas da Terra. Velaquí
un periplo tasqueiro insólito, que nos leva dende o Bar Los Claveles, sede do esplendor da tapa de
orella prensada, ata A Toquera, refuxio de mariñeiros, ou á apoteose de os Peteras dos Belés, taberna fermosa no medio das torres de Monelos. Un libro que recolle tamén a primeira antoloxía do cantigueiro cascarilleiro, inzada de emocionantes repichocas e cantareas de historias lindas da memoria popular.
Contos da Coruña é, pois, un convite fraternal para armar un poderoso periplo tasqueiro no que
procurar toda a xenerosidade gastronómica das nosas comarcas e das terras estremeiras de Galicia,
agora felizmente cartografadas nos bares, tascas, baiucas e adegas.
Contos que arroutan o peito e aclaran a gorxa para nos dicir quen somos e que facemos neste
curruncho da Humanidade ao que ben chamamos Galicia. E mesmo agora cando escribimos isto,
Xurxo Souto está presentando outro libro: TRES TREBÓNS: un fato de relatos Velaí:
Un Trebón: Música: En todas as súas formas: ruído, repichoca, harmonía pitagórica, clamor universal.
Dous Trebóns: Máis música: A canción do cosmos, que nos define e aloumiña e que, nesta parte do
mundo, vén sempre mollada co salseiro do mar.
Tres Trebóns: Música, moita máis música: Proclama dun novo mito para un novo tempo: A MULLER
SOL, fecundidade feminina, que todo domina, como cantan estes versos das Garotas da Ribeira:
“Nesta terra de mulleres
berberechos na ribeira
Levan nos ollos un Sol
E na boca un limón maduro”

que sementan
e patacas na leira
que non queima

Nós recollemos agora un artigo publicado na Revista Xermolos (nº 36, 1994) e dous sobre Manuel
María das colaboracións semanais en La Opinión:

ARROUTADA EN GUITIRIZ, de Xurxo Souto
A ARROUTADA naceu en Monte Alto, fíxose na ruta e estoupou en Guitiriz.
Lugar de Pardiñas, punto de concentración de "carnochos", romería da xente, onde os
Diplomáticos recibimos FORZA VITAL para conquista lo Universo (a pesar da ciática, niso che andamos).
Hai un par de anos, Paco dos Bloques, un de Xermolos, un bravo, un teórico da emoción deunos
unha consigna definitiva:
"Fun a Parga e Guitiriz / Guitiriz e máis Teixeiro
Fun a Parga e Guitiriz / hoxe fun ó Mundo enteiro"

O senso da vida, frente os "repunantes de Megalópolis", onde ninguén vale nada, nós temos o
Universo das cousas pequenas, feitas pola xente. Guitiriz, bravura concentrada, e Pardiñas, e os
Sete Muiños, e o Capador de Reinote, e A Torre de Pedra e a Señora Requecha, profeta verdadeira que nos indicou cuns versos ben lúcidos que a nosa única limitación está no tamaño, afortunadamente:
"TÉS BOA SORTE MARCIAL / DE SER CAPADOR PEQUENO
SE FOSES GRANDE E CAPARAS / TODOS CHE TERíAN MEDO"

Ameaza poderosa, consigna vital para turrar KONTRA O MUNDO. Insisto na miña teoría de tres
pesetas. Vivimos no cu do planeta, condenados a ser sempre espectadores: As películas fanas en
Hollywood, as cancións en Inglaterra, a política en Bruxelas e as máquinas en Xapón. E nós a velas
vir.

Vivimos no cu do mundo, si, pero temos bravura para tronzar o Universo. E aparece Paco dos
Bloques, un bravo, un arroutado e nos entrega as palabras máis bonitas, subversión pura, ARROUTADA EN GUITIRIZ:
"Osos fríos no inverno / arde o monte polo vran
comemos liscos na Pascua/ e a cacheira no San Xoán
pero se queres sardiñas / moita tralla e pouco pan
has vir aquí a Pardiñas / pra agarrala coma un can,
Non temos praia nin porto / porque somos do interior
pero come lo porco / petámoslle ó licor
berran as ras no Boedo / e os sapos no Fontá
e a foder non tés medo / imos xuntos cara alá
FUN A PARGA E GUITIRIZ / GUITIRIZ E MÁIS TEIXEIRO
FUN A PARGA E GUITIRIZ / HOXE FUN Ó MUNDO ENTEIRO".

Poder bravú, himno longo da xente para volver a Guitiriz, sempre. Gracias Paco, gracias
Xermolos, por seguir armando a historia da emoción, unha historia que xa é lenda, frente a tanta
"repunancia”, que viva o poder dos bravos. Augas de Pardiñas, forza vital, TANTA PAIXÓN QUEN
PODERÁ DETELA!!!
XURXO SOUTO
E trinta carnochos máis.

Xurxo Souto e Sofía de Labañou intervindo en Pardiñas, ó fondo Manuel María.

CINCUENTA ANOS DE TERRA CHÁ, de Xurxo Souto
O 17 de Maio de 1954 saía do prelo un libro fundamental da literatura galega de postguerra. Os
versos de Manuel María que “inventaron” a Terra Chá.
Neste arrouto de velocidade que permite -sen contravir norma ningunha- chegar da Coruña a
Lugo en menos dunha hora, un nome saúdanos de súpeto na autovía: Regato Cepelo. Abofé que
sorprende tal referencia: a corrente do Cepelo é de moi modesta condición, mais o seu poder emocional rebelisca o ánimo do viaxeiro co saúdo de todo un universo: A Terra Chá.
O responsable, o poeta Manuel María. Mañá cumpriranse cincuenta anos da aparición do libro
que iluminou toda esta xeografía. E xa na primeira edición cantaba a auga do Cepelo, que:
eres regato, e non río (...)
Mais dices con xentileza,
leve vea rumorosa.
unha canción misteriosa
dunha asombrosa beleza.

Dentro de poucas horas, no ritual das Letras Galegas loubarase, atinadamente, a lembranza de
Xaquín Lorenzo “Xocas”. Permítanme ser toupeira, e no medio desa concentración mediática -tan
intensa como efímera- furar unha canle para celebrar estoutra efeméride da palabra: o quincuaxésimo aniversario da apoteose chairega e, sobre todo, a felicidade de ter como conveciño ao seu autor,
Manuel María, dende hai tempo, tamén ilustre coruñés.
Todos coñecemos as nobres canas do bigote e da súa barba. O poeta honra hoxe con humildade e sabedoría a condición de patriarca da literatura galega -título herdado do seu mestre máis querido, Ramón Otero Pedrayo-. Hai cincuenta anos, a súa imaxe estaba moito máis perto da destrouto rapaz do retrato: Un mozo que chamaba a atención nas rúas de Lugo pola súa beleza.
Chegara dende Outeiro de Rei para estudar o bacharelato. Agora preparábase para acadar o título de procurador dos tribunais, e xa andaba absolutamente entregado á súa verdadeira vocación: a
poesía.
En 1950, aos dezanove anos publicara “Muiñeiro de brétemas”, o primeiro poemario escrito en
galego por un autor novo tras da fin da República. E dous anos despois “Morrendo a cada intre”, voz
existencial, único rego de expresión posible nese tempo de frustración, opresión, tristura que era a
postguerra.
Como lle ocorre hoxe ao conductor que avanza na autovía e descobre o inesperado saúdo do
Cepelo, hai medio século Manuel María descubriu -tras a pátina da cultura oficial- unha realidade
negada, acusada, sospeitosa: a consciencia dun universo que se chama Terra Chá.
A epifanía ten data. Un día de agosto do 53, onda a Fonte do Campo de Santa Isabel, en Outeiro
de Rei,”...nunha especie de revelación, ollei mentalmente o libro como un poema unitario. Pola noite
comecei a escribilo sen ningún esforzo, de xeito case automático. Os poemas agromaban, un detrás
doutro, coa mesma naturalidade coa que xorra a auga dunha fonte e, en tres ou catro días, tiña escritos os poemas incluídos na primeira edición do libro”.
O poeta era plenamente consciente da condición fundacional dos seus versos e presentou a obra
ao xeito dun tratado xeográfico: terra, dimensión, montes, povo e povos, ríos... A súa palabra “iluminou” un cosmos. E, ao mesmo tempo, o poeta descubriu que era ese propio cosmos o que o definía
-a imaxe é de Avilés de Taramancos -”ata a urdime máis foda do seu ser”. Por iso, neste medio século, dende os 55 poemas iniciais da primeira edición, autor, poemario, e a propia realidade emocional da Terra Chá non deixaron de medrar xuntos.

Poucas veces na historia da literatura se ten dando unha identificiación tan plena. A palabra caeu
en bon suco, xermolou de vez. Hoxe en calquera curruncho da chaira agárdanos o saúdo dos versos de Manuel. Fórmula de demiurgo que garante o inestable equilibrio cósmico da Chaira.
Medio século despois, felicidades mestre!. E -agora cítome a min mesmo- outra vez abenzoado
sexas Manuel María, mordomo maior da natureza, que nos amostras -andando amodiño- todos os
ensoños e señardades dos camiños chairegos. Seguirei eses versos dende a Cova da Serpe ata os
Montes de Abadín. E diante da inquedante mole das Penas de Rodas, volverei descubrir o solaz protector da túa palabra:
Non sodes, non, cantería
ouh penas de encantamento.
¡Temo que calquera día
vos poida levar o vento!

PALABRAS QUE ANDAN E FAN CAMIÑAR
“Terra Chá seguirá levedando e medrando, porque ser é un couso dotado de vida orgánica e de
latexos autónomos. Alí o poeta rergresa como Du Bellay, logo de viaxar por lonxes terras, e atópase coa súa Patria, de esquiva beleza, que el nomea e funda. Un ceo chumbo e tráxico/ no que
andan as aves a voar : tamén estes versos nos veñen sempre acompañar cada vez que unha seria
paisaxe pode connosco. Recordo telos dito en alta voz nunha gándara, toxenta, tamén pondaliana,
sen alma viva, pé dunha lagoa de cristal negro como son as da Terra Chá, en Donegal”.
É unha cita da resposta de Xosé Luis Méndez Ferrín ao discurso de ingreso de Manuel María na
Real Academia Galega. A sesión celebrouse, en febreiro do ano pasado, en Vilalba “dona da
Chaira”. O auditorio estaba ateigado de amigos, e
o título do discuros foi, evidentemente: “A Terra
Chá: Poesía e paisaxe”.
Entre tanta plenitude
lembrei as palabras de
Ramón Otero Pedrayo,
cando os versos de
Manuel tiñan aínda a inocencia primeira do regato
Cepelo. Nese ano 54, tras
recibir un enxemplar da
primeira edición, o patriarca escribiulle ao novo
poeta unha carta que
remata así, “cando percorría o libro, ás veces botei
as mans ás meixelas.
Coidaba que o vento me
batera contra a frente e os
beizos cunhas follas de
abedoeria”.

A PALABRA DE MANUEL MARÍA, por Xurxo Souto
Miles de amigos despediron, en Santiago e Outeiro de Rei,
ao patriarca da literatura galega.

Digo Manuel María e digo amizade e gratitude infinita.
Neste tempo de despedida, a carón do seu nome, xorde tamén o profundo sentimento de orfandade que deixa a perda dun verdadeiro mestre.
Manuel María, un poeta fundamental na literatura galega do século XX. E, sobre todo, un ser
excepcional que para a nosa fortuna foi veciño desta cidade e iluminou A Coruña toda coa súa palabra.
Lembro a derradeira vez que o visitei, hai pouco máis dunha semana, no hospital Abente y Lago.
Coma sempre, rimos, soñamos, viaxamos, emocionámonos a eito. Falamos -perdón-, faloume do
seu amigo Celso Emilio Ferreiro. Da intensidade lírica do poeta de Celanova, da facilidade tasqueira que tiña para armar versos de escarnio, e da súa nula habelencia na arte de cociñar caldeiradas.
Díxenlle que tiña pensado ir á romaría da Nosa Señora da Peneda, nos outeiros do Gerés, e relatoume, emocionado o seu encontro en Coimbra con Miguel Torga, o autor dos contos máis fermosos das montañas galegas de Tras-os-Montes. Despois tiramos cara San Andrés de Teixido, e souben de Manuel Miragaia, un crego, chairego de nación -como el gustaba dicir- que misaba con escopeta ao lombo, dende que un romeiro listo subiu á Capelada para lle roubar o diñeiro da colecta.
Houbo tamén tempo para as novidades literarias, o argumento foi “Territorio da desaparición”, do
chairego-coruñés Miguel Anxo Fernán Vello, un libro que, segundo Manuel, sinala e significa, tras
dunha etapa de predominio estético-culturalista o reencontro coa palabra social na poesía galega.
Citei este encontro persoal, porque -como dixo Méndez Ferrín- eu son o exemplo que máis a man
teño. Estou certo que centos, miles de persoas poderían relatar experiencias parecidas: minutos de
conversa a rabuñar a felicidade. Tal era o plan vital do mestre. Formulouno expresamente no seu
poema “Aínda teño a esperanza”: “dialogar persoa a persoa/ face a facer”, por “todas as parroquias
de Galiza/ lugares e casais”. Un proxecto que cumpriu en plenitude e que o conduciu, polos camiños máis humildes, ata a sabedoría.
Por iso, estes días, as honras fúnebres convertéronse na apoteose da palabra amizade. Actos de
dor, mais ao tempo de inmenso orgullo, ao comprobar o decoro e o cariño con que Manuel foi honrado tamén no momento da despedida. O xoves e o venres, miles de persoas acudiron a darlle o
derradeiro adeus ao seu corpo envolto na bandeira galega, coa estrela vermella segundo el gustaba, no Panteón de Galegos Ilustres, en San Domingos de Bonaval. Ben perto á súa Rosalía. Nun
salón contiguo, como un eco de vida, escolares, poetas, actores, músicos compartían a súa palabra.
No serán do venres cadaleito foi conducido ata á súa vila natal: Outeiro de Rei. E celebrouse o funeral, na capela de Santa Isabel, a carón do Miño, a ermida que o propio Manuel fixo restaurar co único
argumento do seus versos.
Manuel María, o rapaz da Casa de Hortas que dende moi novo foi consciente dun grande poder
do que era posuidor: a palabra.
Palabra lírica disposta a comprometerse, no ermo escuro da posguerra, coa lingua do seu país.
Palabra iluminada que foi quen de facer agromar todo un cosmos: a Terra Chá.
Palabra firme, constante, militante, sempre ao servizo dos que sofren no mundo, principiando por
este anaco de planeta que se chama Galiza.

Digo Manuel e digo gratitude infinita.
Manuel María que nos fixeches mellores coa túa palabra. Abenzoado sexas por tal herdanza.
A LUZ RESUCITADA
De toda a súa obra, inmensa, permítanme que escolla como homenaxe un dos poemas do libro
“A Luz Resucitada”, o dedicado a Saleta, a compañeira. Un chisco de solaz para a quen ten que vivir
con tanta ausencia:
“Non sei como agradecer tanta tenrura,
tantos días usados en común,
tantas horas de plenitude,
tanta beleza que enterraches en min,
tanta luz gastada simplemente
en ollarme envellecer: oficio duro,
doente, fatal e inevitábel.
Eu só teño, para celebrar a túa
nidia e inmarcersíbel primavera,
esa melancolía señardosa
semellante, cecais, a unha camelia
e as palabras murchas e acedas
que intentan florecer nos meus poemas”.

Enterro de Manuel María (Foto Xan Muras).

XII MOSTRA DE ARTESANOS DE INSTRUMENTOS
DE MÚSICA TRADICIONAL
organizada pola ASOCIACIÓN DE GAITEIROS GALEGOS
PROGRAMA DA MOSTRA
SÁBADO 6 DE AGOSTO

DOMINGO 7 DE AGOSTO

17:00 h. --------- Apertura da Mostra
17 a 21:00 h. -- Escenario libre para músicos expontáneos
19:00 h. --------- Pregón de UXÍA SENLLE
19:30 h. --------- Concerto de XABIER BLANCO de Moaña

11:30 a 13:30 h. -- Escenario libre para músicos expontáneos
16 a 21:00 h. ------ Escenario libre para músicos expontáneos
18:30 h. ------------- Concerto de A GAITA DO SARANDÓN do Ulla
20:00 a 21:30 h. -- Escenario libre para músicos expontáneos

ARTESÁNS
AFONSO CASTRO, Gaitas (O Rosal), CARLOS FANDIÑO, Gaitas (Teixeiro), PABLO CID, Zanfonas (Antas de Ulla), GERMAN ARIAS,
Lutherria e Zanfonas (Sarria), LORENA REINALDO E LUIS MARTÍNEZ, Arpas Celtas (Soutomaior), XANECO TUBIO, Percusión Galega
e Zanfonas (Outeiro de Rei), LOIS MOURIÑO, Gaitas (Compostela), CHE VÁZQUEZ, Trompas e Frautas (Brión), OLI XIRALDEZ, Gaitas
e Requintas (Teo), X. MIGUEL MOSQUERA, Gaitas e Requintas (Sarria), VICENTE DIAZ FUENTES, Palletas (Lugo), RODRIGO QUIÁN
“ROI”, Gaitas (Vigo), DIEGO LANGARIKA, Percusión e Corda (Vigo), O CHILRO, Percusión e Gaitas (Cambados), CARLOS DO VISO,
Percusión Galega e Zanfonas (Redondela).

AUTOR DO CARTEL DA MOSTRA: PABLO GIRÁLDEZ RÍO “O PASTOR”
O creador do cartel deste ano, Pablo Giráldez Río (Vigo 1971), ten unha intensa traxectoria artistica que xa sentimos e
disfrutamos con emoción nos carteis das V, VI, VIII, IX Mostra de Instrumentos. Fixo varias exposicións: “O Pastor Gráfico”,
Redondela (2004),- “O Pastor moito traballa”. O Porriño (1995)
Como artista gráfico foi autodidacta e ten unha ampla traxectoria creativa en moitos eidos, así o seu traballo é a historia dos grupos e representacións teatrais, a xeito de resume lembramos algúns campos deste autor de Redondela:
Escenografías teatrais: no 2004: “Os Narigudos” (Tanxarina Títeres). No 2003: “A Gran Ilusión” (Teatro do Morcego)
e “A Comedia do Gurgullo” (Centro Dramático Galego). No 2002: “Momo” (Teatro do Morcego), “Os Xigantes” (Teatro do
Morcego) e “Rapatú” (Tanxarina Títeres). No 2001: “Os vellos non deben de namorarse” (Teatro do Morcego). No 2000:
“Os piratas. A Branca-Rosa” (Teatro do Morcego) e “Diariamente”( Berrobambam Teatro). No 1999: “Lugar Común” (Teatro
de Ningures), “O Lazariño de Tormes” (Teatro do Morcego), “O vendedor de paxaros” (Compañía Miro Magariños). No
1998: “Contaloucos” (Tanxarina Títeres) No 1997: “Morte accidental dun anarquista” (Teatro do Morcego) e “A incríble vida
de Héctor Loureiro”(Teatro do Morcego). No1996: “Sempre Ubú” (Producción Teatrais do Sur). No 1995: “Ah, ah, ah, estamos monstros de risa”. Tanxarina Títeres. No 1993: “Santiago, Santiago” (Tanxarina Títeres)
Carteis e programas: No 2005:“VI Festival Internacional de Títeres de Redondela”, “XII Mostra de Instrumentos de
Música tradicional”. Pardiñas (Guitiríz). No 2004: “V Festival Internacional de Títeres de Redondela” e o Espectáculo “Os
Narigudos”, de Tanxarina. No 2003: “IV Festival Internacional de Títeres de Redondela” e o Espectáculo “A Gran Ilusión”
(Teatro do Morcego). No 2002: “IX Mostra de Instrumentos de Música tradicional. Pardiñas (Guitiríz), “XIII Campaña escolar Titerescola”. Pontevedra “III Festival Internacional de Títeres de Redondela”, Espectáculos “Momo” e “Os Xigantes”
(Teatro do Morcego) e “Rapatú” (Tanxarina Títeres). No 2001: “II Festival Internacional de Títeres de Redondela”, “VIII
Mostra de Instrumentos de Música tradicional”de Pardiñas (Guitiríz), Espectáculo “Os vellos non deben de namorarse”, de
Teatro do Morcego. No 2000: “I Festival Internacional de Títeres de Redondela”, “VII Mostra de Instrumentos de Música tradicional”. Pardiñas (Guitiríz), VII Semana de cine de Redondela “Sedecine 2000”. Espectáculos “Os piratas. A Branca-Rosa”
(Teatro do Morcego) e “Diariamente” (Berrobambam Teatro) No 1999: “VI Mostra de Instrumentos de Música tradicional”.
Pardiñas (Guitiríz), IV Festa Folc de Limens “Herba e Son”. Cangas. E os espectáculos: “Lugar Común” (Teatro de
Ningures), “O Lazariño de Tormes” (Teatro do Morcego) e “O vendedor de paxaros”, da Cía. Miro Magariños. No 1998: “V
Mostra de Instrumentos de Música tradicional”. Pardiñas (Guitiríz), III Festa Folk de Limens “Herba e Son”. Cangas.
Espectáculo “Contaloucos”, de Tanxarina Títeres No 1997: II Festa Folk de Limens “Herba e Son”. Cangas e os espectáculos “Morte accidental dun anarquista” e “A incríble vida de Héctor Loureiro” (Teatro do Morcego). No 1996: I Festa Folk
de Limens “Herba e Son”. Cangas, III Semana de cine de Redondela “Sedecine´96” e o Espectáculo “Sempre Ubú”, de
Produccións Teatrais do Sur. No 1995:“V Festival Internacional de Títeres de Vigo” e o espectáculo “Ah, ah, ah, estamos
monstros de risa”, de Tanxarina Títeres. No 1994: “IV Festival Internacional de Títeres de Vigo”. No 1993: “III Festival
Internacional de Títeres de Vigo e o espectáculo “Santiago, Santiago”, de Tanxarina Títeres.
Carautas de discos: No 2005: “Discópolis 5.000-Radio 3”, Radio 3 (RNE). No 2002: “Discópolis Radio 3-Un viaje cosmopolita y abierto al mundo musical”, Radio 3 (RNE). No 2000: “Circo Montecuruto”, do grupo Os Cempés e “Folla de Lata”,
do grupo Chouteira. No 1998: “Cantigas de Nadal”, de varios grupos. Editado por Boa. No 1997: “Ghuaue”, do grupo
Chouteira. No 1995:“En concerto”, da Banda Orquestra da Mancomunidade de Municipios de Vigo. “Chouteira”, do grupo
Chouteira.

UXÍA SENLLE
PREGOEIRA DA XII MOSTRA DE ARTESANOS DE INSTRUMENTOS
A Asociación de Gaiteiros Galegos pensou en Uxia Senlle, non só pola súa achega á músca,
senón tamén polo seu compromiso con Galiza, dende aquí abrimos á nosa casa que é este santuario da natureza e da amizade que é Pardiñas a esta muller senlleira. Participou nunha edición do Festival co grupo Na Lua, tamen daquela comarca do Porriño, deleitandonos coa súa
voz e comunicación dende o esceario.
Xermolos sentiuna máis preto na loita contra as consecuencias do Prestige, que foi unha das
nosas páxinas de solidariedade, fomos varias fins de semana a limpar as rochas do Roncudo de
Corme, de Laxe, de Muxía… Colaboramos coa “Plataforma contra a Burla Negra” organizando
un concerto no que actuaron o músico Miro Casabella, que xa fora unha das primeiras actuacións da nosa asociación hai case 30 anos, o mago Rafa e o grupo de gaitas de Xermolos, e no
Festival de Pardiñas fixemos unha exposición de debuxos de nenos sobre está desfeita, e outra
de fotografía. Hoxe agradecemos a forza de dúas persoas que estiveron á fronte de toda aquela manifestación de coraxe e dignidade e que seguen, hoxe nesta edición do Festival de
Pardiñas. Uxia Senlle e Xurxo Souto.
UXÍA é unha das voces máis importantes da Galiza de entre súculos, é falar tamén de Uxía
Senlle unha das mulleres que con más empeño e carraxe loitaron por atopar un espazo para a
voz, para a sensibilidade, para a muller, para o femenino plural e, por suposto para a música
cantada e interpretada no noso idioma. Uxía é, sen dúbida, o referente vocal máis importante da
actualidade en Galiza.
Confesase Uxía amante da tradición, pero dunha tradición con vida e con esencia, unha tradición que evoluciona cos tempos, que se fusiona e mestura con outras culturas buscando sempre a riqueza na diferencia, nunha viaxe do particular ó universal. A súa condición de raiana
(fronteiriza) levouna sempre a manter unha man tendida cara Portugal e cara a súa cultura.
Uxía Dominguez Senlle é unha das vocalistas femeninas máis significativas no eido da música galega. Iniciouse no mundo da música moi cedo, tendo contacto con diversos tipos de música, mais interesándose
especialmente na de
Galicia. O seu primeiro
disco, do ano 1986,
escomezou xa a traballar
sobre o repertorio tradicional. Algún dos músicos que con ela grabaron
nesa ocasión formaban
parte do grupo Na Lúa
que interveu en varias
edicións deste festival.
Desta colaboración xurdiría a incorporación de
Uxía no grupo e co que
grabaría dous discos.
Posteriormente retomou
a súa carreira en solitario
grabando Entre Cidades,

fora da estética folc. Non sería ata 1995 cando editase o que se pode considerar o seu traballo
máis significativo: Estou Vivindo no Ceo. Dous traballos continuarían o percorrido desta cantante: La Sal de la Vida, (en colaboración coa cantante sudanesa Rasha, a castelá María Salgado
e galego Xesús Pimentel na guitarra flamenca) e Danza das areas, ata este momento o seu último lanzamento. A música de Uxía baséase fundamentalmente na súa voz, en arranxos musicais coidados e en textos poéticos medievais e contemporáneos ou en pezas tradicionais do
repertorio galego.
A cantante porriñesa ten unha ampla proxección internacional. Ten dado concertos en
Portugal, Alemania, Arxentina, Cuba e outros países, algúns deles en espectáculos compartidos
con outras cantantes. Subliñar a especial relación que mantén con músicos portugueses coma
João Afonso, Júlio Pereira, Zezo Ribeiro ou o grupo Frei Fado d’el Rei. Tamén indica-la súa presencia en actos de reivindicación social.
A súa creación musical é tan universal como a súa traxectoria artistica, así transmitenos toda
a súa emoción lírica tanto en poetas medievais ou temas tradicionais, coma en poetas contemporáneos ou a través das súas propias cancións, Uxía presentanos ó longo da súa andaina vital
e creativa unha simbiose total entre tenrura e amor, nas súas múltiples formas e expresións,
sempre presentes xunto coa reivindicación, sempre constante, do respecto ós dereitos das persoas e dos pobos..
A loita pola dignidade da muller inspirou moitos dos seus proxectos, como galega e como
artista; así, podemos salientar Mulleres a viva voz en colaboración con Amalia Rodrigues e
María del Mar Bonet. Participa nas mostras luso-galegas Bailía das Frores e Os Sons da Fala
coa presenza de músicos de Cabo Verde, Mozambique, Angola e Portugal. Uxia foi a responsable do deseño, coordinación e codirección musical, xunto coa pianista Enma Pino, dun espectáculo de mulleres que xuntou a cantoras dos máis diversos estilos (Leilía, Maria Joâo, Filipa Pais,
María González, Minela, María del Mar Bonet e a propia Uxía). En El Festival de Música Popular
de Porriño presenta O Cantar das Galegas, un espectáculo conxunto de Leilía e Uxía que colleita un enorme éxito de público e crítica. Uxía representou a Galiza na Expo 98 de Lisboa co seu
espectáculo “Nai Terra” e a súa participación no espectáculo da cantora Filipa Pais “Afinidades”.
Ese mesmo ano foi seleccionada para participar en prestixiosas feiras de música POPKÖLN
(Alemania) e no Mercat de Música Viva de Vic (Catalunya) nas que acada un importante éxito.
A Concellalía da Muller de Santiago de Compostela lencargoulle no 2000, un espectáculo para
conmemorar o Día Internacional da Muller Traballadora: “Son delas, o canto das mulleres” no
que participaron convidadas por UXÍA máis de dez mulleres cantantes e instrumentistas galegas
que representaban distintos estilos e xeracións (Mercedes Peón, Uxía Pedreira, Mª Manuela,
Rosa Cedrón, Paloma Suances, Guadi Galego, Susana Seivane, Sonia Lebedinsky etc.)
Nunha publicación escrita coma esta revista, nada mellor que unha mostra literaria de Uxia
Senlle, pois é unha artista tamén na escrita, e sobre todo porque este texto marca o tono vital
da súa forza creadora, foi a presentación da exposición “Botella ao mar” no Auditorio de Galiza,
organizada pola Plataforma contra a Burla Negra…, todo un sinal da loita dos músicos, pintores,
escritores, colectivos culturais contra a desfeita que supuxo o Prestige. Coma voceira da
Plataforma Nunca Máis leu esta proclama coa que todos nós sentimos identificados, tamén
Xermolos que colaborou contra a Burla Negra dende a nosa actividade social e cultural.
A exposición ´Botella ao mar´recolleu perto de 350 obras, a meirande parte sobre papel, de
artistas de todo o Estado español. A mostra foi organizada pola Asociación Galega de Artistas
Visuais (AGAV), en colaboración coa Unió de Asociacións de Artistas Visuais (UAVV) do resto
do Estadoe a Plataforma contra a Burla Negra.

Botella ao mar por Uxía Senlle
A que nos lanzamos coa íntima convición de que o inmenso mar saberá que este xesto é puro desexo de comunicación, é un S.O.S de xentes de todo tipo e condición que sentimos esta chamada do mar, a mirada inquietante e fatal dun
mar ferido que solicita a nosa atención e o mimo que precisa
como fonte de vida. Sabemos que debemos un desagravio ao
mar. Sempre en constante amenaza, o noso Atlántico vestiuse de loito hai casi seis meses, indefenso. As sereas amenceron cantando unha monótona e triste letanía. Os peixes fuxiron a outros mares, o alcatrán denso e viscoso matou o voo
do cormorán, o ámbar das baleas, o arao.

Este outono devolveunos un horror que xa sentiramos moitas veces. Desta volta chamouse Prestige, ¡ironías da vida!.
Mareounos o cheiro a petróleo casi tanto como o cheiro
noxento da indolencia e da soberbia dos nosos gobernantes.
Man morreu de pena en Camelle, nas lonxas non había peixe,
só graffitis de denuncia, as salvaxes praias da Costa da Morte
sufriron o peor atentado da súa historia. A resposta de voluntarios e voluntarias de todo o mundo que sabían da gravidade da situación, que sentiron ese S.O.S mariño acudiron a
rescatar as aves petroleadas, a limpar pacientemente coas
súas mans as rochas que outrora criaron percebes, a area
desta negra realidade. Esas imaxes en branco e negro percorreron o mundo e as nosas conciencias.
Pero no medio desta traxedia algo comenzaba a moverse contra esa burla Negra. A gravidade da situación facía
intuir a dimensión dun movemento que nacía respostando a unha emerxencia. Pero é certo que quizáis non auguramos a continuidade e a persistencia da xente que sentimos ese movemento, a resposta espontánea e vital que
saiu dos nosos corazóns e que pintou telas para colgar dos balcóns, pegatas caseiras para os coches, pintadas nas
lonxas , os debuxos dos nenos e nenas nas escolas e nas praias, a palabra vida semeada en Traba, as obras
visuais ou audiovisuais que activamos, os poemas, as cancións. Nunca se deu tanta creatividade concentrada na
posta en escea dun novo país, un espléndido despliegue de inventiva e imaxinación sen precedentes reflexado
neste traballo, amplo e representativo da obra que fixestes posible para salvarmonos da queima, para esconxurar
o chapapote, para celebrarmonos como pobo cunha cultura diferenciada que tamén se traduciu nesta extensa e
sentida mostra chea de contidos moi propios dunha Galicia ferida pero profundamente viva e activa.
Por iso xurde esta mostra producto dun tempo de crise que alentou esta sobredose de publicacións, frases espetadas nos muros, nos portos, nos barcos, nas páxinas en branco, de mans que pintaron lenzos, mans que modelaron esculturas e tamén limparon chapapote. A día de hoxe seguimos esixindo responsabilidades dende unha conciencia cívica que foi crecendo en intención, criterio e compromiso e que ademáis foi o punto de partida para un
novo modelo de sociedade, a que estabamos demandando intímamente. O barco segue a verter fuel e non hai
intención clara de extraelo, as praias non están totalmente limpas, ás veces só aparentemente. Subxace o chapapote nos fondos mariños e queren abrir a pesca irresponsablemente. O noso deber é, polo tanto, manter a chama
acesa, seguir defendendo a nosa casa, o mar, seguir actuando coas nosas armas, as palabras, as imaxes que sempre permanecerán nas nosas retinas.
Esta mostra é unha das primeiras e máis interesantes iniciativas do colectivo de artistas contra a burla negra, o
legado que deixan para a posteridade moitos artistas plásticos e poetas que coa súa contribución están tamén axudando para facer posible a devolución íntegra da dignidade que nos quixeron roubar. Esta mostra certifica a aportación solidaria e rebelde a un movemento que xa nos pertence para sempre, que nos levará a bo porto, a un porto
de abrigo que nos resgardará de futuras catástrofes, que nos conducirá á rexeneración non só da costa senón
tamén da democracia, da tamén ferida liberdade de expresión, para seguir esixindo a dimisión dos responsables,
para reparar o dano e pedir respeto ao mar e a nós mesmos, que nos permitirá pasar á historia polo despertar
dunha conciencia colectiva e pola exhuberante, apabullante e brillante reacción artística que provocou.
Podemos e debemos continuar para selar ese pacto co mar que nos fixo Máis solidarios/as e mellores persoas.
Contra a Burla Negra. ¡Nunca Máis!

OS INSTRUMENTOS POBRES de XABIER BLANCO
O primeiro día da XII Mostra de Artesanos de Instrumentos imos poder asistir ó concerto de
Xabier Blanco a través dos instrumentos cos que el fai a música máis singular: cunchas, pallas,
pedras de afiar, etc.
Este intérprete destes instrumentos leva anos loitando polo seu recoñecemento, non só compoñendo con eles, tamén facendoos, pois harmoniza na súa traxectoria: investigación, interpretación, construcción… O seu labor foi recoñecido por moitos críticos musicais que loan a súa
arte. A súa busca principiou na terra de Moaña, nas Rías Baixas, percurando utensilios que os
nosos antepasados utilizaban para facer música, aí está esa achega fundamental ó universo da
nosa música que foi o seu primeiro disco: “A gaita de cana de Moaña”.
E ademáis dos seus traballos de divulgación, recuperou estes “Instrumentos pobres”, o título
do seu segundo disco, e interpretaos cunha grande mestría tal como podemos sentir nos seus
concertos… Nesta liña de investigación é un dos máis importantes piares da nosa artesanía tradicional.
Primeiro escoitamos ó mesmo Xabier Blanco que ten escrito: “Está moi extendida a idea de
que para producir sons na música resulta imprescindible a utilización de instrumentos musicais
convencionais. Nembargantes, ó longo da Historia aparecen diferentes utensilios cos que os
nosos antepasados xa facían música. Estes eran coñecidos coma “Instrumentos Pobres”. Unha
das hipóteses de tal denominación pode que fose por ser normalmente útiles cotidiáns e tecnicamente moi limitados. Outra das hipóteses sería que antigamente foran utilizados polas clases
sociais máis humildes e con poucos recursos económicos; feito que non facía doada a compra
dun instrumento común. Nembargantes, achegaron moito ó desenvolvemento da nosa música
tradicional”.
ACHEGAS Á SÚA CREACIÓN
O sonido dos obxectos cercanos (por J. Santos,
Moaña, La Voz de Galicia, 10 de xullo de 2005).
“Unha lata de pimentón, unha cesta, unha peneira,
a pedra de afiar, un fendedor, unha botella labrada,
vasoiras, pallas ou cunchas son só uns poucos exemplos dun feixe de instrumentos que o gaiteiro e artesán
moañés Xabier Blanco inclúe no grupo de «pobres».
Son os que usa no seu segundo disco, editado por
Several Records e que leva por título Instrumentos
pobres, moi apropiado á vista do que utiliza ó músico
na gravación, sin que elo desmereza a calidade do traballo.
Cabazos, leiteiras, tellas, pitos, piñas, un fouciño,
unha culler. calquera cousa lle vale a Blanco para facer
música. É unha música vinculada na súa orixe ós oficios e labores das clases sociais máis baixas, que
ligan á cultura musical unha chea de utensilios propios
dos seus traballos. De todos os aparellos que utiliza
neste CD, só uns poucos son claramente melódicos: a
gaita de cana, un instrumento que construiu o propio
Blanco e co que grabou fai case tres anos o seu primeiro traballo discográfico; o pito pastoril, as pallas ou
o flautín.

As posibilidades musicais de todos eles son moi limitadas e os da gran maioría, esencialmente rítmicas. O resultado é sorprendente. Moi sinxelo nalgunhas das pezas, especilamente aquelas nas que
só se acompaña co viri-vara, e máis complexo noutras delas.
Xabier Blanco recupera cancións esquencidas a base dun intenso traballo de investigación no que
o axuda o feito de ser herdeiro dos Soledás, unha familia de gaiteiros e, tamén, a súa longa traxectoria como mestre gaiteiro e mestre artesán do Concello de Moaña. Neste seu segundo CD hai trece
pezas, algunhas recollidas nas parroquias moañesas, desde un corrido propio do lugar da Marrúa,
Pasamarrúa , ata unha antiga historia de amor con desenlace tráxico que se escoitaba a principios do
século pasado na xa desaparecida feira de Abelendo, Carmeliña .
Hai muiñeiras, alalás, xotas ou romances. Moitas das pezas son cantadas e só algunas instrumentais, basadas na gaita de cana, flautíns, pallas ou pitos. Xabier Blanco canta e toca ademáis todos os
intrumentos. O seu primeiro disco levou por título A gaita de cana de Moaña. O mestre artesán moañés recuperou este instrumento, feito cun fol e dúa canas e, o mesmo tempo, varias cancións populares de Moaña.
XABIER BLANCO: Gaitas de Penuria e Ingenio
”Desde Several Récords nos llega una grabación que bien pudiéramos considerar un auténtico trabajo de artesanía. Y comenzamos hablando de la compañía discográfica, madrileña, por la sorpresa y
el agrado de que una compañía desde Madrid se haya dejado caer por las tierras de Morrazo para
prestar su atención a la callada labor de Xabier Blanco, músico y constructor de instrumentos a partes
iguales, y del que ahora nos ocupamos por su grabación titulada A Gaita de Cana de Moaña, recuperando uno de los modelos de gaita más antiguos de los que se tiene noticia escrita” (Interfolk, 1-V-02)

A Gaita De Sarandón
Naceu despois dunha longa investigación sobre a requinta no seo da Asociación Xuvenil Os
Raiceiros de San Miguel de Sarandón en Vedra, na comarca do Ulla. O seu labor é fundamental na recuperación da requinta dentro do mundo dos nosos instrumentos. Están a facer un
amplo labor cultural, non só na música, senón como animadores de moitas iniciativas en Galiza,
pero sobre todo na súa comarca, principiando pola Feira do Viño do Ulla.

LAMATUMBÁ
Hai oito anos, unha pequena
adega de San Pedro de Moreiras
(Ourense) acolleu un pequeno concerto dunha formación con batería,
gaita, guitarra, baixo e acordeón. Un
grupo entusiasta que, tal e como
lembra Ico “tiña moitas ganas de dicir
cousas pero sen ter unha maneira
clara de facelo”. Foron as orixes de
Lamatumbá, que foi facendo estilo
pouco a pouco pero cun obxectivo
claro: mover os pés ao mesmo
tempo cas ideas, é dicir, que cando a
xente se movese coa súa música
pensara que era posíbel conseguir
un mundo mellor.
Ico resume a filosofía Lamatumbá
do seguinte xeito “Lamatumbá botou
o seu primeiro latexo cando naceu “A
charanga do Cuco de Velle”.
Lamatumbá movíase dentro de nós
en cada verbena a que asistiamos,
bailando, rindo, berrando: “eu quero cantar”. Lamatumbá tiña gañas de nacer en cada ocasión na
que recibiamos unha patada ou un abrazo: guerras, amores e desamores, bicos, loitas... Lamatumbá
naceu, de feito, cando estivemos traballando na “Feira das mentiras”, no seu circo quixemos estender todo aquilo ó que nos coñeciamos”. De feito, a feira á que se refire Ico garda moita relación coa
propia historia da banda. Foi o evento organizado por Manu Chao, con quen gardan unha estreita
relación e unha das primeiras aparicións públicas da formación como tal. Lamatumbá foi teloneiro do
músico, con quen teñen compartido escenario ao igual que con “Mau-Mau”, “Hechos Contra el
Decoro” ou, entre outros, “Nilo Mc” .
Nestes oito anos Lamatumbá foi buscando o seu estilo propio e facéndose un oco no panorama
musical. No 2001, da man do selo Xingra sacaron “Pachangüilanuí”, o seu primeiro disco. Dous anos
despois, Pedro Feijoo e o propio grupo entraron nos estudos Muu! De Vigo para producir cinco novos
temas. No 2004 fixeron co grupo arxentino Bersuit, unha xira por todo o estado facendo recalada en
dúas salas emblemáticas: a Razzmatazz I de Barcelona e Arena de Madrid. Agora, en plena xira de
promoción dun traballo producido e gravado nos estudos Kaki Arkarazo de Andoain (Guipúscoa):
LUME (PARA QUE SAIA O SOL), escriben unha etapa máis dun grupo que promete moito máis.
Lamatumbá chegan ó seu terceiro álbum concretando mellor ca nunca a súa mestiza proposta. O
primeiro disco, Pachangüilanuí, apareceu no 2001. Dous anos máis tarde rexistrarían o seu segundo artefacto sonoro. Ahora, no 2005, editan Lume (para que saia o sol)- con Falcatruada.
Pedro Feijoo, o baixo de Lamatumbá, é o autor de Viva o furremol, un libro onde se desmiuza
desde dentro o mundo da música popular en Galiza: “conclúo que se o sistema literario galego é
complexo e difícil, dedicarse aquí á música é unha proeza para xente afouta. A de Lamatumbá tenche un talento especial con folgos arreo e coa alma do Cuco de Velle no peito; éche ben difícil mesturar con soltura rock, samba, reggae, ska cos ritmos de verbena como fan adoito. Unha marabilla.
Estes ourensáns son o mellor antidepresivo que coñezo (se tivese que escoller cal é o tema que
máis me aleda do disco novo, non sabería qué dicir, todos me prestan). Este verán van dar moito
que falar (o seu directo é prodixioso). Lume e festa...!!! (que boa falta fai tal como che está o panorama).

LAMATUMBÁ SON:
Ico, voz.
Samuel á trompeta, trombón.
Angelo, clarinete e saxo.
Cristina, acordeón e teclado.
Pedro ó baixo.

Toño, guitarra eléctrica.
Abraham, guitarra clásica.
Txitxas, batería .
Puntxa, percusión.

OS SIGNIFICADOS DO LUME:
Lamatumbá é unha banda que naceu hai oito anos co afán de combinar os sons da batería, coa
gaita, o baixo e acordeón para mover os pés e actualizar a verbena popular, facéndoa máis funcional e moderna. Logo dun primeiro disco máis experimental, acaban de atopar a súa esencia con
“Lume”, un traballo que sona a Lamatumbá en esencia pura. ¿Queredes Lume? (Santiago. Consello
da Cultura Galega. 30 / 3 / 2005)
“Lume” non é só un disco, son moitas cousas. Para Ico, vocalista do grupo e autor da maior parte
dos temas, “Lume é unha declaración de intencións dun grupo de persoas que comparten unha idea
clara: non sabemos por onde pero o sol ha de saír”. Abraham “El Niño”, guitarra clásica da formación, explica que “o disco é unha boa recompilación de músicas de todo o mundo, e estas son achegadas ata aquí, ata Galicia... que é a maneira de imprimir o noso carácter propio”.
Pero Lume é moito máis que iso, é un disco para ver e para escoitar. A segunda parte é obvia,
porque é un traballo discográfico, que recompila influencias que van desde a música latina, a xamaicana, a cubana mesturada coa tradición galega, que dá lugar a un combinado moi efectista que contou coa colaboración do vocalista Guadi Galego, de Manolo Maseda (acordeón e voz) e de Lola de
Ribeira (voz), do saxo de Iván Varela, a meroroloxía de Bea Hervella. Con respecto á primeira parte
(un disco para ler), o debuxante David Rubín ilustrou o libreto coas letras das cancións, nunha combinación bastante efectista. O guitarrista destaca que “se hai algo particular no disco é a frescura coa
que soan as músicas do mundo vistas dende esta perspectiva galega”. O vocalista ve no proxecto
algo máis persoal xa que “Para nós o lume é o que che quenta por dentro, o que fai que levantes
cada mañá para afrontar un novo día, unha conversa cos amigos, dicirlle a alguén o moito que @
queres, un abrazo, un berro, o recordo dos que xa non están e seguir a ruta por eles. Ese é o sentimento que nos lle quixemos dar a este disco; un disco que quente, pero cunha calor gratificante,
non destructiva”.

LAMATUMBA: LUME PARA QUE SAIA O SOL
Trece cancións de amores e conciencias
por Xosé Bocixa
Lembro o primeiro concerto que vin de Lamatumbá. Foi na praza do Toural, en Compostela, fará
cinco anos, e aquilo converteuse nunha gran festa onde combinaban emoción, sentimentos, gañas
de expresarse libremente... Agora, presentan o seu último traballo LUME, para que saia o sol.
Naqueles concertos organizados pola AMELGA, Lamatumbá foi sobre todo un descubrimento
para moit@s persoas que estábamos desconectados da movida musical ourensá.
Iso é o que reflexa este traballo gravado entre outubro e novembro do 2004 nos EstudiosGárate de
Andoain. Ico está na voz, Samuel e Angel nos ventos, Cris co acordeón, Carlos e Adrian ás percusións, Toño e Abraham retellan nas guitarras e Pedro co baixo eléctrico. Contaron con colaboracións
de amig@s bos profesionais. Guadi Galego regaloulles parte da súa voz, Iván Varela deulle cor co
seu saxo, acordeón e voces Diplomáticas de Manolo Maseda e Lola de Ribeira e a voz do actor
Fernando Dacosta. O deseño gráfico é de David Rubín, que foi quen de conseguir que miremos de
xeito doado. A gravación e produción é de Kaki Arkarazo, mentres que a materización correu a cargo
Jesús Arispont, produtor de bandas ben coñecidas a nivel estatal. O traballo foi editado por
Falcatruada aínda que quen se molla e arrisca é a propia banda.
Neste traballo nótase que o grupo xa ten o seu mundo de sons e ritmos máis claros, todo sona
máis expelido e compacto, se cadra debido a esas horas de directo nos últimos anos, incluída xira
polo estado con Bersuit, todo un puntazo e un luxo. Agora están de novo na ruta para presentar
estas catorce pezas nas que todo cabe. Están xa de novo metidos “nun barco que se move sen fin
por un océano de LUME”.
Reggae, ska, rumbita..., ritmos quentes que ben poderían chegar de Brasil ou de México, pero
que chegan desde Ourense. Compostela, Lugo, Vigo, A Coruña...xa puideron gozar do seu directo
e agardamos moitas máis oportunidades este ano. Tamén soarán noutras cidades do estado nas
que xa está pechada a data de presentación, caso da sala Gruta 77 de Madrid.
Lume, para que saia o sol reflexa o que pode ser o seu directo,
“unha historia de lume e de soles,
un conto que quenta o corazón e
move os pés. Que enche os nosos
oídos con músicas traídas de todos
os lugares do mundo”. Pódese dicir
que Lamatumbá esta patroneado
polo espírito de Cuco de Velle, un
home sempre presente na inspiración creativa da banda, un home
que forma parte da historia musical
de Galiza, coma tantas persoas
que merecerían ser recoñecidas a
dia de hoxe. Benvido este segundo
disco de Lamatumbá que arrecende a mares tropicais e a rías galegas, que nos coloca no día da festa
grande cando soan as charangas
entre o lusco e fusco.
Xosé Bocixa. Tempos Novos

Alann Bique
Alann Bique nace no ano 1999 e reestructurase no
2004. Os seus componentes residen en Madrid e Santa
Uxia de Ribeira (A Coruña). A inquedanza principal é
fusionar e levar a gaita a todos os estados musicais.
Salientaron na variedade e diferenza dos seus traballos
novedosos no mundo do folk. Dario, Luis, Pili e Michel traballan dende Madrid, Carol e Fran dende Coruña. Moitos
ensaios e quilómetros dan os seus froitos en poucos
anos, percorrendo ducias de festivais por todos os pobos
desta peninsula.
Compoñentes:
Carol: Guitarra acústica
Luis: Batería
Pili: Piano e Frautas
Fran: Panderetas e Saxo
Dario: Gaitas e Frauta de pico
Michel: Contrabaixo
En Alaan Bique hai: Influenzas das raices ibero-celtas.
Alann Bique vai ofrecernos non só o seu Folk tamén todo un espectáculo de teatro: Noite Meiga,
Noite de Bruxas. Cunha musica moi intensa e o colofón final do Conxuro da Queimada, non só imos
desconxurar o noso ambiente de todo mal, imos ser convidados á queimada coma remate dun festival que desexamos que dure mil veráns máis, por iso ese brinde entre todos os participantes da
XXVI edición, actuando de mestre de cerimonias o grupo Alann Bique.

FELPEYU
A reelaboración da música tradicional de Asturies nunha liña paralela ás tendencias que están a
darse hoxe no folc europeo é o obxectivo do traballo do grupo FELPEYU. Para o que están a servirse dunha instrumentación, unhas técnicas interpretativas e uns arranxos cos que acadar tal fin; “asi,
facemos o noso son mesturando unha instrumentación que vén da tradición popular asturiana coa
que nace do ámbito europeo, atlántico..., máis xeneral e de agora, sen perder o son acústico”.
As fontes que lles proporcionan o material co que traballan son: cancioneiros de música popular,
partituras e manuscritos de música coral harmonizado de cantares populares, arquivos sonoros de
grupos de investigación etnográfica, a música popular e, á fin, os arranxos propios nun contexto de
estructuras e ritmos tradicionais.
En FELPEYU consideran
coma espazo primeiro de divulgación da súa música o de toda
a sociedade asturiana, á que
vai dirixido o seu traballo e do
que é a súa depositaria.
Considéranse un elemento
máis do proceso de recuperación e dignificación da cultura
de Asturies.
Son os grandes ‘cracks’ do
folk asturiano. Mesturan a
música tradicional da súa terra
coas tendencias celtas máis
actuais. A banda formouse no
1992 e lanzaron o seu primeiro
elepé (‘Felpeyu’) dous anos
despois.
Actuaron en Australia, en dúas xiras, Asia, en todos os paises europeos: Suecia, Polonia, no
Festival de Lorient (Bretaña, Francia), o evento en directo máis importante do mundo celta, e por
todo o planeta.
Felpeyu é un grupo que xunto con Llan de Cubel, que xa actuou no Festival de Pardiñas no 1997,
loitan para acadar que a música folk asturiana sexa coñecida.

FELPEYU ESTÁ FORMADO POR:
Xuan Nel Expósito Prado. Acordeón diatónico, Gaita asturiana.
Ruma Barbero. Percusión.
Toño Gomez. Violín.
Elías García. Violín, bouzouki, Voz.
Ígor Medio. Bouzouki, Guitarra, Baixo pedal, Voz.
Carlos Redondo. Baixo eléctrico, Guitarra, Voz.
Felpeyu diferenciase de Llan de Cubel en duas cousas moi importantes, en primeiro lugar, non
teñen reparo en introducir instrumentos eléctricos nas súas actuacións, si ben non abusan deles, e
en segundo lugar, a presenza maioritaria de temas cantados nos seus discos.

A SÚA DISCOGRAFÍA:

Felpeyu. (1.996)

Tierra. (1.997)

Ya! (2003)

ACTUARON EN TODOS OS CONTINENTES:
Deron concertos en todo o mundo, só no 2005 hai que salientar as súas actuacións en xuño, primeiro por Suecia e Dinamarca e despois por varias cidades do Libano, actuando en Beirut, no Día
Mundial da Música… Pero hai que remarcar a súa participación nos festivais de música celta de todo
o planeta, coma o de Dowspuda en Polonia (xullo do 2004) dentro dunha viaxe creativa por Varsovia
e outras cidades, principiaran o ano actuando no festival máis importante do inverno o “Celtic
Connectionns” de Glasgow, cruzando despois o Canal da Mancha para actuar tamén en xaneiro en
Bruselas. Sen esquecer as ducias de concertos en todos os pobos desta peninsula. Cando estrenaron o seu disco YA! Tamén fixeron a súa segunda xira por Australia, un disco no que interviron decisivamente os “outros” felpeyu: Elias, Boni, Fernando…

NUS

O Festival de Pardiñas sempre buscou dar a coñecer ós grupos de música que están a principiar, compartindo escenario con outros xa máis consagrados, por iso hoxe damos a benvida a Nus. Nus é un grupo
de música folk que reune a músicos de diversas tendencias fusionando os diversos estilos e xeitos de
tocar de cada un deles. “Os nosos intereses musicais, anuncian, céntranse sobre todo na exploración do
universo musical do folk pero adaptando a este apuntes doutros estilos... Ante todo somos amantes da
música, en xeral. Dentro do noso grupo entran tendencias tan variadas como o folk, o funki, o jazz, o rock,
a música coral... O noso fin último é atopar e explorar ese sonido que nos chamamos sonido Nus.
O grupo nace en Febreiro do 2003 en Escairón (Lugo) cando Toni Fernández (batería), Andrés Montes
(baixo) e Iván Pérez (acordeón), xuntamonos para tocar algún tempo no noso local (A Molinera); a partir
de aí empezamos este camiño evolucionando no sonido inicial ata onde hoxe estamos. A continuación
uniuse ó grupo Angel Amaro (Guitarra), Javi Castro(Teclado) e Sara Somoza (Voz). O 2 de Xaneiro de
2004, Nus presentamos o noso directo en Ferreira de Pantón. Tras diversos concertos pola xeografía
galega ó longo do verán de 2004 incorpórase ó grupo o gaiteiro e frautista Fran Veleiro.
En Outubro dese ano decidimos dar un novo paso e grabamos con Arturo Vaquero a nosa primeira
maqueta “Perdona mi debú” que inclúe 4 temas propios e dúas adaptacións de temas tradicionais da
nosa zona. A presentación da maqueta tivo lugar na cervecería Mulligans de Monforte de Lemos en
novembro de 2004.
A principios do 2005, Nus completa a súa formación actual coa incorporación do violinista José Varela.
Ó longo do ano 2004 e 2005 Nus adicou o seu tempo a traballar un sonido propio e nestes meses actuamos en diversos lugares como Ferreira de Pantón onde compartimos cartel con Luar na lubre, Samos no
I Festival de música folk de Cadeiras(Sober), Antroido de Laza, Festival de música folk de Bembribre.. e
actuacións diversas ó longo de toda a nosa terra probando ese noso sonido.
De cara ó verán do 2005 Nus ten previsto actuar en diversos lugares espallados pola nosa xeografía
como Manzaneda, na final de bandas de Gaitas, Nas festas patronais de Escairón, En Monforte de
Lemos no Festival Monxove, Betanzos, Laxe, Ferreira...etc... Como continuación dese traballo que supón
a continua evolución dun grupo.

Finalmente, Nus somos:
Angel Amaro, que foi guitarrista dos grupos de Rock Carpe Diem e Naide.
Toni Fernández, Batería e percusionista, anteriormente en grupos como Noite Pecha de música rock
e membro durante longo tempo da Orquesta Bohemia.
Andrés Montes, que foi baixista do grupo Noite Pecha e da orquesta Bohemia. Agora baixista de Nus.
José Varela, que foi violinista de Xarín e actualmente é instrumentista pluriempleado e pertence a
diversas formacións como son
Ghaita de Pedra, Cantati... Nus.
Fran Veleiro: anteriormente gaiteiro e frautista de Verdegaia. Agora
entregado á nosa causa.
Iván Pérez, acordeonista nos grupos Ghaita de Pedra e, por suposto,
Nus.
Sara Somoza, voz e directora de
diversas corais ó longo da súa vida
musical como a Coral de RENFE de
Monforte, a coral de Samos...etc...
E todos somos Nus. Dispostos
sempre a encher de alegría aquel
lugar no que nos atopemos con
aquelo que máis nos gusta facer.
Música.

MISTURA
O Grupo Folklórico Mistura nace en 1982 en Lieiro – San Ciprian (Lugo). Consta nestes momentos de doce músicos predominando a gaita de fol e as percusións tradicionais. É un dos grupos folklóricos máis importante de Galiza polo que son convidados nestes anos a concertos con grupos de
todo o mundo. O repertorio abarca desde as pezas mais tradicionais ata as composicións dos novos
mestres gaiteiros e composicións propias, nas que se incorporan tamén instrumentos como o acordeón, o oboe, frautas e percusións varias.
Participaron nos festivais máis importantes de Europa e eles mesmos son os organizadores do
Festival Internacional de San Ciprián.
1991 actuación en Tours Francia, en 1992 xira por Arxentina, entre 1993 – 2003 diversas actuacións internacionais en países como Andorra, Portugal, Hungría, República Checa, Rumanía, Italia,
Inglaterra, País de Gales, Grecia, Polonia e Bulgaria. En todos estes paises participaron en programas das televisións dando a coñecer o noso folklore por todas partes. Actuacións en festivais como
o de Denia (Valencia), Murcia, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Portugalete, Almería e Asturias. E
múltiples actuacións en Galiza.

ACTUACIÓNS

- V e VI Festival Folklórico Internacional de Andorra a Vella (Andorra)
- IV Festival Folklórico Internacional de Tours (Francia).
- VII Festival Internacional de Vilar do Paraíso (Portugal).
- V Festival Internacional Samdim – Vila Nova da Gaia (Portugal).
- XX Festival de Vila Praia de Ancora (Portugal).
- Xira por Arxentina, en 1992, Bos Aires, Mar de Plata e Donselar.
- XXV Festival Folklórico de Aviano (Italia), en 1994.
- Xira por Inglaterra, Gales, Suansse e Londres, en 1995.
- XXV Festival de Assemine – Cerdeña (Italia), en 1996.
- XX Festival de Saryar (Hungría), en 1997.
- Festival de Cerveny Kostelec (República Checa), en 1997.
- Festival de Carpati en Pitesti e Topoloveni (Rumania), en 1998.
- Festival de Benevento, Nápoles (Italia), en el 2000.
- Festival de Ionnina (Grecia), no 2000.
- Festival de Lublin y Olsztyn (Polonia), no 2001.

- Festival de Denia (Valencia), en 1998.
- Festival de Culleredo (A Coruña), en 1999.
- XVII Festival de Molina del Segura (Murcia), en 1999.
- XV e XVIII Edicións do Festival de Cehegin (Murcia).
- X Festival de Origuela (Alacante), en 1999.
- 3º Clasificado, no concurso Nacional de Danza de Madrid, en 1999.
- XV Aniversario do Grupo Folklórico Celme de Pontevedra, en 1999.
- Xornadas Folklóricas do Grupo Andarela (Vigo), en 1999.
- 5º Clasificado, nas III Xornadas de Danza (Vigo), no 2001.
- XIV Festival Folklórico Internacional Ciudad de Málaga, no 2002.
- VIII Festival Folklórico de Arboleas – Almería, no 2002.
- I Mostra Folklórica de Monterroso (Lugo).
- XIII Feria de la Gaita de Ribadeo (Lugo).
- Colaboración no VI Campeonato Nacional de Piraguismo de Cervo.
- 50º Aniversario do Grupo “Cantigas e Frores” (Lugo), en 1998.
- Xornadas do Folklore de Foz (Concello de Foz), 1997 e 1998.
- VII Mostra Folklórica Internacional de Ribadeo, no 2000.

Outros

Locais

- III Mostra Folklórica de Pontedeume (A Coruña).
- II Mostra Folklórica Ría de Ares (A Coruña).
- Desfile de Pascua en Avilés (Asturias), 2 anos consecutivos.
- III Festival Folklórico de Banugues – Luanco (Asturias).
- Festas de Puerto de Vega (Asturias), 2 anos consecutivos.
- V Feria de Previas (Asturias).
- XX Romería dos Remedios en Porcia (Asturias).
- III Festival do Cantábrico de Avilés (Asturias).
- Festa do Allo en Veguellina del Orbigo (León).
- I Festival Folklórico Nacional de Mijas (Málaga).
- I, II, IV, VII, IX e XII Festival Folklórico Nacional de Tíjola (Almería).
- I Festival Mare Nostrum de Ibiza.
- Festival del Atlántico de Tenerife (Islas Canarias).
- XII Festival Nacional de Portugalete (Bilbao).
- VI Festival Internacional Aires de Murcia (Murcia).
- VIII Festival Nacional de Ciudad Barbastro (Huesca).

- Organizador de 13 Festivais Folklóricos Internacionais (San Ciprián).
- Organizador de 12 Festivais Folklóricos Infantís (San Ciprián)..
- Organizador de 3 Festivais da Mariña Lucense (San Ciprián).

Internacionais

Televisivas
- Televisión Española, en 1994.
- Televisións de País de Gales e Londres, en 1995.
- Televisión Italiana, “Rai”, en 1995.
- Invitados de honor no programa “Aturuxo” da Televisión Galega.
- Programa “Luar” da Televisión Galega, en 1993 e 1995.
- Televisión Portuguesa, en 1996.
- Televisión Húngara, en 1996.
- Televisión da República Checa, en 1997.
- Programa “Supernova” da Televisión de Lugo, en 1999.

Les Batinses
Les Batinses é o grupo máis importante do universo folk de Quebec. Empregan instrumentos
como a guitarra acústica e o saxofón soprano, o bouzouki... e unhas «voces anxelicais», o grupo
componse de seis membros que se especializan no que se chama unha música do mundo «made
en Québec», revitalizando asi para o século XXI, a música tradicional deste país.
Fan a súa música a golpe de audacia e de contrastes, Les Batinses proban que a música do
mundo “made in Québec” ten dereito a ocupar unha primeira liña. Procedente doutra latitude, eles
habitan un país onde a música convertese nunha linguaxe universal.
Conquistadores musicais e ardentes defensores da tradición moderna, o grupo de Québec mestura os estilos con enerxía e calor. Les Batinses abordan e adoran a música tradicional de todas as
orixes e a canción de Quebec, sen esquecer a súa predilección polo jazz, o funk e o punk. O seu
mundo musical é o dun bizoso terreo de experimentación sonora que contribue a crear novos horizontes.
Ska, hip-hop forestier, funk celta, stoner-rock e techno, entre outros rexistros, caracteriza a musica de Les Batinses. Este néo-folk sostense por unhas guitarras atmosféricas, unha mandolina e uns
violons que cohabitan cunhas percusións hiperactivas.
À vez son imprevisibles, irreverentes, e carismáticos, na súa mellor posta en escéa. Son ben
coñecidos polas súas prestacións tan frenéticas coma festivas, estes discípulos de Epicuro someten
ós espectadores a unha emocionante descarga musical. Unha gran festa para bailar!

Les Batinses son:

Mathieu Girard: guitarra acústica, baixo,
banjo, voz.
Alain Baril: sasofón tenor e soprano, clarinete, frautas e voz.
Andrée Bilodeau: violín, alto, voz.
François Morrissette: bouzouki, guitarra
acústica, mandolina, harmonica, dulcimer,
banjo, pes, guimbarde, voz.
Frédéric Lebrasseur: batería, percusións
diversas, didgeridoo, mestre incontestable
do San Ku Kaï Studio
Todd Picard: baixo, mandolina, louferignisme, voz.
Andy Stewart: bateria, percusions.

O grupo Les Batinses saca a súa forza das baladas tradicionais e a súa énerxía de reels e de polcas, e pode emerxer con aires ou cantos “a capella”, salsa e de rumba, e mesmo incorporan à súa
trama musical ritmos balcánicos. A súa música é decididamente variada e concebida para facer bailar…
En 1998, editan o seu primeiro album, Charivari, despois lanzaron Tripotages no 2000 e L autre
monde à fin de 2002. Onde a música servese da teatralidade destes músicos, os instrumentos cambian de man, as voces de intérpretes, o batería avanza para cantar.
“Tripottages”, tal é o título do segundo álbum da formación, é nha música que propon melodías
estalladas do Gran Norte ás beiras do Mediterráneo, a súa música oscila xovialmente entre o tango,
o swing, a polka e o vello “reel” quebequés. Estes músicos son espontáneos, fogosos, imprevisibles
e o humor abrolla sempre nas súas actuacións. “Les Batinses” son uns investigadores de sons que
se divirten en tocar os instrumentos máis inusitados para a súa cultura como a gaita, o bouzouki, a
bombardea bretona etc. Voan sobre as fronteiras e as épocas para crear unha música da xente
Made in Quebec.
Os seis multi-instrumentistas do grupo Les Batinses modernizan o folklore quebecano. Eles xuntan ós aires tradicionais os sons funk e rock, asi como as influenzas latinas, bulgaras e bretonas.
Verdadeiros arqueólogos da canción, Les Batinses follean regularmente os arquivos da
Universidade Laval para enriquecer o seu repertorio.

Discografía:
2003 2Tongue4: Compilation ska franco de par icitte (Último álbum)
2002: L’autre monde
2001 2Tongue3: Le Québec en montre une!
2000: Tripotages
1997: Charivari
Do Gran Norte ás beiras do Mediterráneo a música de Batinses navega entre a música tradicional, o jazz, o funk e o rock. ¡Estes cosacos da escea quebequesa someten ós seus partidarios a
erupcións inesquecibles e balcánicas e ofrecen un son novo que nos fai descubrir o folklore!
Espontáneos e enérxicos, irreverentes e imprevisibles Batinses están sobre escena a cachón. ¡No
momento dos espectáculos, sacan o terruño do caixón para actualizalo e devolvelo cun xeito sorprendente! Explorando os arquivos do folklore da Universidade Laval, descubren alí pezas singulares e cancións surrealistas para facer saber mellor o patrimonio que viven en Quebec. Ó faltar o eslabón entre a tradición e a modernidade, Batinses mostran de seguro que a música non ten fronteiras.

Compre vivilo para crelo:
Alguén escribiu: “A primeira vez que tiven a felicidade de asistir a unha presentación de Batinses,
foi no festival “Memoria e Raíces”, un festival GRANDIOSO... Todd Picard, mandolinista, paseabase facéndonos xurar que iría a axitarse nos dous pes...
Batinses é unha mestura de virtuosidade e de locura. Composto de xente que provén de diversa
influenza, dende o metal da música actual souberon actualizar a música tradicional quebequesa que
endexamáis se viu. Isto axita. Pero ademáis de ser músicos excepcionais (facer a enumeración de
todos os instrumentos que tocan sería un exercicio un pouco laborioso), dominan a harmonía vocal
coma poucos grupos antes deles... O traballo efectuado de busca permitiunos descubrir un lote de
cancións picarescas moi pouco explotado…”.

DIXEBRA
DIXEBRA fundouse en Avilés no 1987 e dende enton veñen traballando polo mesmo: acadar un
verdadeiro rock asturiano. Dende o principio os seus compoñentes teñen coma obxectivo facer unha
música comprometida con Asturies e a súa realidade social, así o demostran nas letras das súas
cancións. Nos seus textos reflicten coma ninguén a variada e complexa realidade da sociedade asturiana, inspirándose en sucesos ou feitos da historia recente daquel país, polo que non é de extrañar
que neles haxa constantes referencias á vida política, cultural ou laboral de Asturies, pero ó mesmo
tempo sen esquecer o compromiso internacionalista e solidario. Outro dos principais sinais de identidade de DIXEBRA é o emprego exclusivo da lingua asturiana, sendo éste un dos factores que lles
imprime máis carácter; contando ademáis coma colaboradores nas letras con importantes escritores
da literatura asturiana coma Boni Pérez, Pablo A. Marín Estrada e sobre maneira Xandru Fernández.
No seu último traballo incorporase un novo letrista: Quique Faes
.
A terceira premisa que define esta banda é a incorporación na súa instrumentación da gaita e a
inclusión de melodías tradicionais na súa música, todo envolto nun rock potente con múltiples
influenzas: ska, punk, folk, reggae, rap... Resumindo podemos describir o estilo de DIXEBRA coma
un son forte, cunha ampla mestizaxe musical, influenciado pola música tradicional e con textos comprometidos en lingua asturiana.
Nestes anos DIXEBRA dou infinidade de concertos por toda Asturias e tamén noutros países
(Galiza, Euskal Herría, Cantabria, Castilla, Aragón, Paisos Catalans, Bretaña...). Paga a pena salientar que no ano 97 actuaron coma representantes asturianos no Festival Intercéltico de Lorient en
Bretaña, onde colleitaron moi boas críticas por parte dos medios especializados, sendo a primeira
vez cun grupo de rock asturiano participaba en tan importante encontro musical celta.
Ese mesmo ano celebraron os seus 10 anos de vida cun espectáculo no que a tradición e a
modernidade dabanse a man. Contaron coa participación da Banda de Gaitas Tabladar, diversos
colaboradores musicais, a compañía de animación teatral Tres Ruedas, o colectivo de creación videográfica Bebés Furiosos e os persoaxes tradicionais do Concejo de Siero Los Sidros. Este espectáculo tivo unha repercusión importante no mundo musical asturiano.

A maioría dos afeccionados e críticos cadran
en que DIXEBRA é un grupo de directo, nese
contacto co público é onde mellor se desenvolven.
A súas actuacións caracterizanse pola participación espontánea de todos, buscando a maior
comunicación posible entre músicos e espectadores..
En canto ás grabacións, aparte de aparecer en
varias casetes e discos compartidos, o seu primeiro lp chegou en 1990 e levaba o título de
“Grie-ska” (FonoAstur), a continuación viñeron
“¿Asturies o trabayes?” (L’Aguanaz 1993),
“Apúntate a la llista” (L’ Aguanaz 1995), “Dieron
en duru” (L’Aguanaz 1997) , “Glaya un país”
(L’Aguañaz 2000) e o seu último traballo: “Sube
la marea” (L’Aguañaz 2002) No ano 2004 editan
un recopilatorio con versións e remesturas dunha
colleita do seu repertorio acompañado dun libro
que resume os seus 17 anos de vida.
Con algúns cambios na súa historia, actualmente a formación de DIXEBRA está composta
por:
Compoñentes:
Israel Sánchez - Batería
Primi Abella - Guitarra
Fernando Rubio - Gaita
Xune Elipe - Voz

Javi Rodríguez - Baixo
Eladio Díaz - Saxo
Agustín Lara - Trompeta
Sergio Rodríguez - Programacións e son directo

Discografía:
Grieska - 1990
Asturies o trabayes - 1993
Apúntate a la llista - 1995
Dieron en duru - 1997
Glaya un país - 2000
Sube la marea - 2002
Cróniques d’un pueblu - 2003

DIXEBRA é un rock con tintes folk e letras reivindicativas cantadas en asturiano. Un dos primeiros grupos rock de todo o estado en incluir a gaita entre a instrumentación habitual do xénero. A ironía, o aire festivo e o seu son contundente fixeron deles un grupo de referencia no panorama do
rock.
As letras de Dixebra son variadas aínda que, fundamentalmente, predomina nelas a temática
social. Dun estilo máis directo, co tempo, foron evolucionando cara unha maior elaboración do texto
sen esquecer a mensaxe. As letras –escritas en asturiano– nacen das composicións dos membros
da banda, das colaboracións de escritores asturianos coma Xandru Fernández (o sexto Dixebra),
Toli Morilla, Pablo Marín Estrada… ou das adaptacións de vellos textos ou temas populares.

OS DIPLOMÁTICOS
Grazas ós Diplomáticos de Monte Alto
por tanta festa e compromiso nestes 15 anos
Pardiñas acolleu en tres edicións a este grupo (1991, 1994 e 2003), pero tamén a través dun dos
seus fundadores, Xurxo Souto, seguimos tendo unha relación que acada outros niveis da nosa cultura e compromiso. Adicaronnos un dos primeiros discos xunto a outros colectivos de Galiza, e no
segundo gravan unha cantiga adicada a Guitiriz con letra dun dos máis arroutados de Xermolos,
Paco dos Bloques: “Fun a Parga e Guitiriz”.
Agora vén a despedida: “Esta última travesía do noso barco pretende celebrar o 15 aniversario co
maior expoñente da festa.... vostedes mesmos”. Así veñen de anunciar a súa despedida os
Diplomáticos. O grupo de Monte Alto iniciará en breve a súa última xira polos escenarios musicais
galegos, con despedida final o próximo mes de setembro
“Gustaríanos agradecer aos compañeiros de ruta: seguidores, técnicos, promotores, comisións de
festas, medios de comunicación e compañeiros de profesión, o apoio a este humilde proxecto durante todos estes anos”. Os coruñeses comunican así a súa disolución logo de quince anos facendo historia na música galega e con seis discos editados: Arroutada Pangalaica (1991), Parrús (1993),
Avante Toda (1995), Fumareu (1998), Capetón (1999) e Komunikando (2003).
“Isto non é un adeus, senón un ata agora, posto que seguiremos komunikando nos camiños do
vento!!!”. Nesta última xira pacticiparán “todos os compañeiros de ruta que, durante estes anos, fixeron posible este proxecto”.

BIOGRAFÍA
1.989: Rómulo Sanjurjo e Xurxo Souto, até entón compoñentes do grupo folk BELIDA, son chamados para compoñer a sintonia da radionovela “OS FRIGORISTAS”, emitida por RADIO GALEGA. Os dous músicos contan para
a gravación con GUNI (guitarras), AFONSO MORÁM (baixo) e BERTO MORÁM (bateria) e o resultado é unha
maqueta con 3 cancións, baixo o nome de “ROMULO PERMUI e OS DIPLOMÁTICOS DE MONTE ALTO”.
1.990: Durante este ano, a banda consolida a sua primeira formación estábel, formada por ROMULO SANJURJO, XURXO SOUTO, GUNI, BERTO MORÁM e TONI SIMOES. O 1 de Xuño, realizan o seu primeiro concerto no
PORRIÑO (Ponte-Vedra), nun festival organizado por UXIA SENLLE e a partir de aí son solicitados pola TVG para
realizar distintos programas de televisión. Gravan unha segunda maqueta con 3 temas e continuan realizando concertos por Galiza. Toni Simoes e Berto Morám abandonan o grupo e incorporan-se MANGÜI MARTÍN e VIASCON.
1991: Edita-se o primeiro LP “ARROUTADA PANGALAICA” (DRO), baixo o nome de OS DIPLOMÁTICOS DE
MONTE ALTO, producido pola FUNDACIÓN RESENTIDOS (Antón Reixa, Alberto Torrado e Xavier Devesa) e dá
comezo a xira “CAJO NA GRIPE, CAJO NA TOS”, con máis de 40 concertos por toda a península, durante este
ano.
1992: Remata a xira “CAJO NA GRIPE, CAJO NA TOS” e a banda comeza, inmediatamente, a minixira “14
PEZAS BRAVAS” con un repertório totalmente novo. Nesta xira solicitaba-se do público letras para o seu próximo
proxecto discográfico. Remata a xira con éxito e consolida-se o repertório que se grabará no seguinte disco.
1993: Edita-se o LP “PARRÚS” (FONOMUSIC), producido por José Puga e inicia-se a gira “KONTRA O
MUNDO”. O grupo colabora na Banda Sonora da película “LA MATANZA CANÍBAL DE LOS GÁRRULOS
LISÉRGICOS”, producida por Antonio Blanco e Ricardo Llovo e protagonizada por Manuel Manquiña.
1994: Continua a xira “KONTRA O MUNDO”. A banda graba o documental musical “FILLOS DE PITA”, dirixido
por Fran Pego. Levan a cabo a producción executiva do disco “UNION BRAVÚ” (recopilatório de grupos de rock en
galego), que serve de soporte ao que se coñecerá como ROCK BRAVÚ ou MOVEMENTO BRAVÚ. Neste mesmo
ano, edita-se o CD “A CANTAR CO XABARIN”, do programa infantil da TVG “XABARIN CLUB”, onde o grupo colabora coa gravación de dous temas.
1995: Sacan o CD “AVANTE TODA” (FONOMUSIC), producido por Kaki Arkarazo. A banda leva a cabo a xira
“AVANTE TODA”, con grande éxito en Euskadi, onde será a que máis concertos realice durante esa temporada.
Nese mesmo ano realizan un memorábel concerto, xunto aos desaparecidos MANO NEGRA, na Sala Revólver de
Madrid. Será o comezo dunha intensa amizade con MANU CHAO, que os levará a realizar diversas gravacións,
concertos e proxectos en común. Cabe destacar desta época o grupo paralelo LOS TRES DE MONFORTE, composto por Manu Chao, Rómulo Sanjurjo e Josito Pereiro.
1996: Viascón abandona o grupo e incorpora-se Xabier Alonso. Continua a xira “AVANTE TODA”. Destaca a
realización dos concertos didácticos, baixo o nome de “DESCUBRIR LA MUSICA”, xunto á ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALICIA e nos que se interpretan temas da banda. Levan-se a cabo outros proxectos como A
SEMANA BRAVÚ (manifestación artística que reúne música, teatro, xogos, cine e poesia).
1997: O grupo inícia a xira “FUMAREU”, con concertos acústicos en recintos de pequeno aforo e que rematará
coa edición do libro “FUMAREU” escrito por Xurxo Souto, acompañado polo CD “FUMAREU-SESIÓN DE CAMARA” (EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA). Neste mesmo ano, a banda realiza diversos proxectos, entre os que destacan a súa colaboración na revista BRAVÚ, A FEIRA DAS MENTIRAS (festival multicultural celebrado en
Compostela) xunto ao músico MANU CHAO e o disco “L’ASTURIANU MUEVESE” (L´AGUAÑAZ) coas bandas de
rock máis representativas do panorama español. Durante o verán realiza numerosos concertos, destacando a súa
participación na CARAVANE DES QUARTIERS (Lyon-Francia) e CARAVANA DE CULTURES (Barcelona).
1998: O grupo centra-se na preparación e grabación do próximo disco. Realiza-se a gravación “PREGÓN DE
MONTE ALTO”, editado xunto ao libro de Manuel Rivas, “TOXOS E FRORES”.
1999: Edita-se o CD “CAPETÓN”, producido por Rómulo Sanjurjo e Guni. Comeza a intensiva xira “CAPETÓN”.
Incorpora-se ao grupo a vocalista e percusionista LOLA DE RIBEIRA. A banda colabora nas presentacións do libro
de Manuel Rivas “ELA MALDITA ALMA”.
2000: Continua a xira “CAPETÓN”. Realizan-se proxectos paralelos como “TRANSPORTES HERNÁNDEZ E
SANJURJO” (Rómulo Sanjurjo e Julián Hernández) e TERRA TERREMOTA (Xurxo Souto e Guni).
2001: Xurxo Souto e Mangüi Martín abandonan o grupo e incorporan-se MANOLO MASEDA e TONI SIMOES
(primeiro baixista do grupo). Inmediatamente, a banda comeza a preparar o material para o próximo disco.
2002: A banda grava o seu último disco “KOMUNIKANDO” e inícia unha xira coa obra de teatro “MATANZA
(PORCA VITA)” xunto a TEATRO MALTÉS, dirixido por Lino Braxe. Crean a sua própria productora GANAPÁN
PRODUCCIÓNS e comeza unha nova etapa que dará saída ao seu último traballo a comezos do ano 2003, coa
compañía discográfica BOA.

DISCOGRAFÍA
ARROUTADA PANGALAICA (DRO, 1991)
PARRÚS (FONOMUSIC, 1993)
AVANTE TODA (FONOMUSIC, 1995)
FUMAREU (EDICIONS XERAIS DE GALICIA, 1998)
CAPETÓN (FONOMUSIC, 1999)
Outras gravacións:
GAITAS, FLAUTAS Y OTRAS HIERBAS (DRO, 1992)
XABARIN CLUB (BOA, 1994)
UNION BRAVU (Edicións do Cumio, 1994)
PURO SKANOL 3 (1995) Editado exclusivamente en EEUU.
DONDE ESTABAS TU ¿? ROCK GALLEGO (DRO, 1996)
L, ASTURIANU MUEVESE (L´AGUAÑAZ, 1997)
RADICAL MESTIZO Vol.I e II (FONOMUSIC, 1999-2000)
Vários:
PREGON DE MONTE ALTO (EDICIONS XERAIS DE GALICIA). Cd que
acompaña o libro de Manuel Rivas “Toxos e Frores”.
Banda sonora da película “LA MATANZA CANÍBAL DE LOS GÁRRULOS
LISERGICOS”, dirixida por Antonio Blanco e Ricardo Llovo.
Documental musical “FILLOS DE PITA”
Música da obra de teatro “MATANZA (PORCA VITA), xunto a TEATRO
MALTÉS, dirixida por Lino Braxe.

ULTIMO DISCO: KOMUNICANDO
KOMUNIKANDO, o ultimo disco, escoitouse en Pardiñas, na 24 edición, no momento do estreo,
pero este ano volve a sentirse cunha forte emoción porque nestes días tamén van estar entre nós,
persoas que colaboraron na súa creación: Uxia Senlle, Metales Preciosos, Xurxo Souto e sobre todo,
Manuel María, que imos volver a escoitar na súa voz, o poeta sempre presente en Pardiñas na súa
primeira liña de creación e compromiso.
Este disco achegaba a frescura sonora das incorporacións de MANOLO MASEDA (voz, acordeón e saxo) e TONI SIMÔES (baixo). Ben-vidos sexan estes artistas que se unen aos “veteranos”:
RÓMULO SANJURJO (acordeón e guitarras), GUNI (guitarras e viola), LOLA DE RIBEIRA (voz,
gaita e percusións) e XABIER ALONSO (bateria) .
O grupo retomaba o realismo máxico de Cunqueiro para o transgredir en punkismo máxico, asentando o respiro da sua própria república independente, un lugar en que ten cabida todo tipo de
accións culturais e no cal por fin poden exercer o seu cargo como corpo diplomático. Nun paraíso
chamado “MUENGA” a música é o nexo de unión para unha comunicación cada vez máis complicada.
Esta semente diplomática deu froito na Casa de Tolos de Segundo Grandío. Para isto contaron
musicalmente coa colaboración, entre outros, de compañeir@s republican@s (de Muenga, claro
está) como UXÍA SENLLE, SUSANA SEIVANE, ROBERTO GRANDAL, JULIÁN HERNÁNDEZ,
XURXO SOUTO e os METALES PRECIOSOS.
Neste ambicioso proxecto non podia faltar a literatura. Inmediatamente apareceron conselleiros
que prestaron con entusiasmo o produto da sua sensibilidade. MANUEL MARÍA, LINO BRAXE e
MANUEL RIVAS reforzaron esta chamada de atención sobre o (des)uso da comunicación que sufrimos neste mundo delirado que nos toca vivir.

O komunikado sonoro vén repleto de ritmos. A tradicional bateria diplomática está agora reforzada máis que nunca pola sentida percusión de Lola. Sorprenden-nos con ritmos novos como a “coladeira”, interpretada conxuntamente coas impresionantes mulleres de BATUKO TABANKA. Un
encontro intenso con estas pérolas negras de Cabo Verde que enche de dignidade e fai medrar o
sentido da sua Muenga como república do mundo.
Este traballo é tamén unha ofrenda ao futuro, ás nenas e nenos que están a encher de forza as
suas vidas, que lle dan sentido ao noso cantar. Na procura dese futuro está a traballar o corpo diplomático.
ATENCIÓN… aquí van catorce mensaxes combativas en forma de bomba sonora de sódio e
potásio que están a ser radiadas, estímulos neuronais solidários coa filosofia da NaKRa, que constrúen o seu manifesto republicano:
Os diplomáticos espertan do seu sono, queren ver-lle as caras aos manipuladores, esixen saber
quen son os que están aí. Saben que o submundo en que vivimos ten que subir ao alto para ver máis
alá do monte maior e loitar pola dignidade que nos rouban dia a dia.
Komunikando a sua desconformidade coa hipócrita globalización da interdepenmerda, arrastran
de “ás” para matar o tres de trunfos que oprime os que son “diferentes”, “sen papeis”, exiptanos…
A todos eses que controlan o carto berran-lles sabi en crioulo na coladeira de Batuko Tabanka,
invocando a danza da perigosa perikinha, e preguntando-se a todo isto... Sera(fín)???
Non, non será o fin. É o comezo da festa, o noso dereito a nos expresar e comunicar en liberdade. Evolucionando cos ollos da dignidade do quero ver dunha nena chamada COMUNICACIÓN.
Sempre nos quedará o bruar expectante da sua vaca aerofáxica para…
… VER QUE Á NOSA PORTA ESTÁN CHAMANDO AS MARAVILLAS DO MUNDO!!!
Nesta despedida de Os Diplomaticos van actuar en Pardiñas:

OS METAIS PRECIOSOS
David Rial, trompeta.
Jorge Beltrán, saxos.
Os Metais Preciosos naceron 8 anos atrás da man do grupo Dr. Cotomondongo y sus Metales
Preciosos, curioso grupo de Ska que non conta no seu seno con ninguén a quen lle guste semellante xénero musical (¿?).
Na súa fundación, os Metais Preciosos contaban tamén coa colaboración do saxo barítono Rubén
Losada (Os Resentidos) e o trombonista Ángel Montes (Camerata Cantorum Estupefacta); líos sentimentais e un acné facial moi agresivo determinaron a saída fulminante de ambos musicos dos
M.P.
Os Metais Preciosos teñen colaborado en multitude de gravacións: Os Diplomáticos, Queno,
Urbano, Siniestro Total, Luixi Toledo, Xabarín da Galega, Muthenroi, Heredeiros da Crus, Os
Cempés, etc. etc.) e non menos en directos, (Polifacético Antón Reixa, Siniestro Total, Heredeiros
da Crus...).
Desta vez, o seu vento no escenario, porá unha nota máis de vitalidade na xira de despedida de
OS DIPLOMÁTICOS.

EXPOSICIÓNS - CASA DAS ARTES
PINTURA, DEBUXO E FOTOGRAFIA
I. EXPOSICION DE FOTOGRAFIA de BEATRIZ SOUTO DÍAZ.
Na liña do Festival de Pardiñas de dar a coñecer os creadores da nosa comarca, sobre todo ós máis novos, hoxe presentamos esta ampla mostra. Beatriz naceu en San Salvador
de Parga,no seo dunha familia de fotografos, pero hai anos
que vive en Vilalba. Dende os 12 anos traballa neste mundo
da fotografía, coa cámara ó lombo foi facendo reportaxes,
pero sobre todo captando esas instantáneas que concentran
a forza emocional do seu traballo.
Fixo estudios específicos coma “Iluminación de espacios
escénicos” e “Imaxe Audiovisual” na Escola de Imaxe e Son
de A Coruña e “ Técnico Superior en Fotografía Artistica” na
Escola de Arte Ramón Falcón de Lugo e ela mesma impartiu
un curso de Iniciación á Fotografía, hai unhas semanas no
Colexio Insua Bermudez de Vilalba.
Participa en Certames e agora mesmo foron nominadas 3
fotografías nun Festival de fotografía colectiva este ano adicado ás persoas, Notodofotofest.
En Pardiñas imos disfrutar dun verdadeiro espectáculo
audiovisual, vai facernos unhas:
PRESENTACIONS MULTIMEDIA
Son 5 montaxes do máis variado, como é a súa creación, porque sempre apunta que é moi nova
e que non pode pecharse a ningún campo nin horizonte.
Estas presentacións multimedia expresan a asociación que hai en Beatriz entre música e imaxes:
“cando penso nunha foto, descubro e sinto ó momento unha música concreta”, comenta.
Imos poder disfruta de varias fotografías, pero ó mesmo tempo nunha pantalla visualizaremos ata
5 montaxes:
1.- “OS MEUS AVOS” é unha viaxe sentimental. Un día na súa vida, onde nos introduce na súa
intimidade e podemos coñecer o seu contorno máis inmediato e familiar.
2.- “A CASA GRANDE DE NADELA” é un percorrido virtual por un espazo cunha forte carga estética, recén restaurado: a bodega, comedores, habitacións, etc.
3.-“DESNUDOS” , xogando co branco e o negro máis favorable a transmitir a expresión da pel.
No seu percorrido descubrimos a sinxeleza da natureza, a sinxeleza da vida, tal como somos…
4.- “CANSAD@S” é unha producción a partires dunha canción do mesmo nome de Silvia Penide,
cantautora de A Coruña, unha rapaza que ó erguerse non vai ó mundo real, refuxiase nun bosque
polo medo a enfrentarse coa vida, identificandose totalmente co bosque.
5.-“MODA” é o reflexo do mundo no que mellor se sinte Beatriz, coa moda e cos desnudos…
Coma un estilo de vida, pero ela manifesta o antiglamur. Unha visión persoal, nun sentido obexctivo
no que endexamais forza as persoas, son retratos de carácter. Reficte as persoas a través das fotos
de moda, as persoas tal como son.

Neste achegamento á obra de Beatriz podemos contemplar varias obras, mesmo montaxes
dixitais. Pero imos deternon nunha delas
O AUTORETRATO
É unha emulsión fotográfica a través de productos quimicos en tablillas e lenzos. É unha
mostra máis da súa idea e arte sobre os desnudos, insinuar máis que ensinar. O método é un
proceso moi antigo: facer sensible á luz calquera
superficie.
Beatriz disfruta no seu taller de revelado,
gusta de revelar e traballar no positivado… Entre
as súas preferencias está o blanco e negro e
tamén se introduciu no mundo dixital, unha esixencia, despois de todo, das novas tecnoloxías
de hoxe.
Podemos ver o seu traballo día a día na tenda
familiar en Vilalba: FOTO AMADOR (Rúa Plácido
Peña, nº 16-18) de Vilalba

II. A PINTURA DE MARCOS OTERO ARAUJO.

Nesta edición do Festival de Pardiñas queremos descubrir a obra pictórica de Marcos
Otero, veciño de Matodoso, e moi coñecido
coma profesional da fotografía.
Os seus cuadros levan a sinatura de
“Arauxo”, o segundo apelido… Imos poder
disfrutar de bodegóns, paisaxes retratos.
Aínda que na fotografía poden facerse
montaxes e traballar coas cores, é na pintura
onde Marcos domina e manexa moito máis
as cores, descubrindo as súas entrañas e
riqueza.

III. XAN AMIL.
Xa hai anos que puidemos disfrutar
do xenio artistico de Xan Amil Castro
(Guitiriz 1962), as pezas de cerámica
nas exposicións de Pardiñas e os
debuxos e ilustracións que Xan Amil
achegou a varias publicacións da
Asociación Xermolos.
Mesmo foi o autor dos carteis das V
e X edicións do Festival de Pardiñas.
Naqueles primeiros anos de Xermolos
no que todo era máis feito a man e
agora tamén, Xan era o autor de moitos dos carteis que anunciaban as
nosas celebracións: Entroido, Nadal,
Letras Galegas.
A creación deste artista multiplicase en moitos soportes, algúns tamén cun sentido publicitario,
pero sen perder endexamais esa estética peculiar que definen a súa obra. Un día temos que facer
un estudio sobre as ilustracións das ducias de camisetas que foi xenerando Pardiñas nestes 26
anos, moitas delas saidas do seu maxin.
Mesmo na Casa das Palabras e na Casa das Artes, dous dos espazos de creación que fan abrollar a nosa traxectoria cada día, disfrutamos de obras de Xan, cerámica e pintura que xa forman parte
do patrimonio de Guitiriz, pois agasallounos con 3 pezas de cerámica e o cuadro que abre nesta
revista o capitulo adicado a “25 anos de Pardiñas” (2004). Os asistentes ós festivais xa disfrutaron
de mostras da súa cerámica hai anos, mesmo o primeiro achegamento de Xan Amil á cerámica foi
nun curso convocado por Xermolos..
Coma ilustrador non só descubrimos a súa arte na Revista Xermolos e nas nosos libros: Doce
anos na busca da nosa identidade, Volta a Espña a pé, etc.Tamén ten feito obra de ilustración para
revistas coma “O Xistral”, voceiro do Centro Galego de Barakaldo, a que publica Comisións Obreiras
da Renfe de A Coruña, etc..
Coma cultivador do debuxo no 2005 vén de gañar o 1º Premio nun certame sobre “O Quixote”
convocado polo Concello de Guitiriz e o Café O Correo organizoulle unha Exposición: “Debuxos con
colesterol”.
Pero, sobre todo, Xan é o
creador dos colectivos de
base desta comarca de
Guitiriz, só neste ano deseñou as camisetas de festas
de Roca, Pascua dos
Vilares, Pardiñas (Peña do
Curro Vello) e os carteis
San Xoán 2006.

Carteis de Xan Amil para a V e X
Edicións do Festival de Pardiñas.

IV. CELIA TEIJEIRO MURÍAS.
A pintora Celia Teijeiro Murías naceu en Bexán-Cospeito
e aínda que chegou a esta arte hai 8 anos, a súa relación
coa pintura xa medrou con ela. A súa nai ten unha especial
mestría para o debuxo e ela coma ensinante unha ampla
formación nas artes. Fixo varias exposicións en Ferrolterra,
comarca na que traballa coma mestra: Casino de Ares,
Certame Bello Piñeiro de Mugardos, etc. Aínda que prefire
o estilo figurativo, a súa obra de técnica abstracta ten unha
forza comunicativa moi sutil: xogos coas cores e a xeometría…, e segue aberta a todos os estilos…
O seu universo figurativo é moi amplo: paisaxes, mariñas, pero sobre todo da Terra Chá, da Galiza interior, patrimonio etnográfico: muiños, ríos e pontes…, a súa obra plástica reproduce unha querencia especial cara os animais:
cans, gatos, etc.
A súa arte non é só un xeito de disfrutar no tempo libre,
é unha mostra dunha sensibilidade prodixiosa. Esta plenitude acadada no seu proceso de creación vén alimentada
polas moitas viaxes e visitas a Museos, e hai unha anécdota que é moito máis ca isto: estivo 4 días visitando o Museo
do Prado, sen saír nin a comer.

V. XOSÉ MARRA.
O creador Xosé Marra xa coñecido en Pardiñas por varias mostras anteriores comunicanos o
obxectivo da súa participación neste ano:
“É unha série fotográfica baseada no audiovisual “Bolero triste”, no que estou traballando.
As fotos son do entorno do rio Celeiro (Sárria). A música, baseada no bolero de Carmelo Larrea “Camino
verde”.
O rio Celeiro é un rio pequeno, que discurre polo tempo. No inverno, énchese e anega as terras; e no verao,
remansa nas presas, e cala no silenzo da erva.
Na miña infáncia, eu ía aló de pesca co
meu pai, e despois seguín indo sempre. Até
onte mesmo, só se escoitaban a auga, o
vento nos ameneiros, os paxaros, algún
tractor e, ás veces, o tren. E ultimamente,
tamén as voces dos peregrinos, pois ten un
traxecto paralelo ao camiño de Santiago e
ao camiño de ferro.
Nestes dias, comezan as obras dun proxecto necesario: a circunvalación da estrada Monforte-Nadela, que inclue un viaducto
que sobrevoará o rio e máis os dous camiños. E que matará a paisaxe e o silenzo. ¿O
prezo do progreso?.
Hoy he vuelto a pasar por aquel camino
verde.La fuente se ha secado, las azucenas
ya están marchitas en el camino verde que
va a la ermita”.

VI. A MURALLA DE LUGO dos e das alumnas do CEIP de Muimenta.
As nenas e nenos de Muimenta, fieis ó significado que dá nome á vila fixeron uns debuxos e
unhas poesías sobre a Muralla de Lugo que mereceron un premio especial dentro do Certame Terra
Chá de Literatura e Debuxo Infantil.
HOMENAXE DE PEDRAS E LETRAS
Hai unha Muralla e un Río,
Patrimonio do Mundo ¡que calafrío!
Nenos e nenas, homes e mulleres
De tódalas razas e condicións
Forman muralla con nós
¡¡Somos uns campións!!
O noso Río, a Muralla, cheos de vida
Cheos de amor, cheos de sabor.
¡Recheos de calor!
O mundo é unha bola…
A Muralla patrimonio da Paz…
¡¡Eso sí que mola!!

PEDRAS NAMORADAS

É nosa a Muralla
É de todos Nós.
É dos homes, é das mulleres
É un círculo de PAZ.
Son pedras namoradas,
Pedriñas de tenrura…
Que chegan ata as estrelas.

Puzzle de Amizade
Peza a peza é a nosa alegría…
CEIP DE MUIMENTA - 2º CICLO DE EP
Melodía Francos - Luis A. Díaz - Gema Lamas - Zaida Moro
Alejandro Rojo - Celia Basanta - Cristina Seijo.(1º Nivel)
Iago Montero - Kevin Rodríguez - Alejandro Paz
Luis Iglesias - Jairo Gegunde - Tamara Rivas. (2º Nivel)

CEIP de MUIMENTA 3º Ciclo de EP
Óscar Chavarría – Andrea Sinde (1º Nivel)
Gaizka Alonso – Sheila Sández – Daniel
Francos - Andrea Maseda – Lorena
Paredes (2º Nivel)

de XAVIER VARELA

En agradecemento a todas e a todos os que berraron e
seguen berrando Nunca Máis , representados neste festival
po Uxía Senlle e Xurxo Souto que son algúns dos coordinadores de tanta loita e xenerosidade, adicamos esta creación
de Xavier Varela .

A Asociación Xermolos participou na creación da Asociación Abrindo Camiño de Amigos do
Camiño Norte que ten sede en Mondoñedo e na que participamos persoas e colectivos de todas as
vilas e concellos polos que atravesa o Camiño Norte de Santiago, temos dúas seccións: a Terra Chá
e a Mariña. Xermolos dende que naceu traballou pola promoción deste Camiño que tamén percorre
unha parte do noso concello. Hai anos organizamos camiñatas nas que participaron ducias de xoves
da comarca dende Guitiriz ata Compostela, publicamos un cómic de Xavier Varela sobre o Camiño
Francés, e agora mesmo temos unha pequena biblioteca e oficina de información na antiga Cruz
Vermella do Mesón da Cabra, despois de constatar que é o camiño que utilizan máis peregrinos a
Compostela, sobre todo as peregrinacións máis masivas e ser este lugar unha encrucillada de camiños e vias de comunicación.
Percorrido pola Rota de Sete Muiños e por varios
lugares da nosa vila con meta no Festival de Pardiñas.
O domingo do festival vai ter lugar esta camiñata
convocada por esta Asociación.
Pero tamén hai outras actividades programadas nestes meses:
Rota do Occidente de Asturias, Domingo
21 de agosto: Dende Tapia de Casariego ata
Castropol (para apuntarse ata o 16)
Rota da Cova do Rei Cintolo, Domingo 25 de
setembro: Dende a Xuderia de Mondoñedo polo
Salto do Coro ata Sopena en Argomoso (para apuntarse antes do 20 de setembro).
Percorrido do Camiño Primitivo, 1 e 2 de
Outubro. Treito Grandas-Fonsagrada-Cádavo-Lugo.
- Saida en autocar ás 7 horas dende a Praza do
Seminario de Mondoñedo
- Sábado 1, percorrido a pé, etapa Grandas de Salime
ata a Fonsagrada (28 k.) e Cádavo (30 k.). Aloxamento
no albergue do Cádavo.
- Domingo 2: percorrido á pé da etapa Cádavo ata
Lugo (26 k) (Prazo de inscripción ata o 27 de setembro, e cota de 30 euros persoa para transporte e aloxamento),
NOTA ACLARATORIA: O percorrido a pé é parcial, nos lugares de maior interese dacordo ó programa dos guias, completando
o resto do traxecto en autocar.
Inscripcións en Mondoñedo: Bar El Peregrino na Praza da
Catedral 5 e no Comercial Fermo na Rua do Progreso 3 (Tfno
982521075).
Os que queiran facerse socios ou ter información sobre o
Camiño Norte de Santiago pode acudir á Asociación Xermolos,
Edificio Caixa Galiza de Guitiriz, teléfonos 982372040 e
646413890.
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Como parece que este ano o verán ven outra vez caluroso, e como todos sabemos que a calor
non facilita aguantar melodramas de gran profundidade filosófica (é dicir, coñazos con pretensións
pseudo-intelectuais e actuacións ó borde da parálise facial. Que mellor entonces que refrescarse
con algunhas comedias, que sen esquivar a complexidade do mundo no que vivimos, non son complicadas ‘por-que-si’, ou por pura pose e moda.
As proxeccións terán lugar na Casa das Palabras (Edificio Caixa Galicia).

A PEGADA. Luns 22 de Agosto, 22:30 h.
Dirección: Joseph L. Mankiewicz. Interpretes: Laurence
Olivier, Michael Caine, Alec Cawthorne, John Matthews, Eve
Channing, Teddy Martin.
Última película do seu realizador, a pesares do seu éxito.
Mankiewicz leva aquí ó extremo a súa obsesión polos xogos
e o engano, ata converter ós protagonistas en sosias humanos de parellas da animación clásica coma Bugs Bunny i
Elmer, ou Tom e Jerry. Cousa que non tería conseguido sen
as magníficas interpretacións de Olivier e Caine, que desenrolan aquí un pequeno capítulo da loita de clases e as súas
trampas.

LUA DE PAPEL. Martes 23 de Agosto, 22:30 h.
Dirección: Peter Bogdanovich. Interpretes: Ryan
O Neal, Tatum O Neal, Madeline Kahn, John
Hillerman, P.J. Johnson, Jessie Lee Fulton.
Retrato da gran depresión dos anos trinta en formato de comedia sentimental e ‘road-movie’, con trazos de ‘buddy-movie’ ou ‘pai-fillo-movie’. A destacar
o traballo dos O’Neal (Tatum ten aínda a marca de
persoa máis xoven en gañar un Óscar gracias a esta
película), e a sempre vigorosa, e ás veces virtuosista, ás veces clasicista, posta en escena de
Bogdanovich, tan boa que non eclipsa a dimensión
emocional da película.

BICOS ROUBADOS. Mércores 24 de Agosto, 22:30 h.
Dirección: François Truffaut. Interpretes: Jean-Pierre Léaud, Delphine Seyrig, Claude Jade,
Michael Lonsdale, Harry-Max, André Falcon, Daniel Ceccaldi.
Terceira entrega das aventuras de Antoine Doinel, o
protagonista de ‘Os Catrocentos Golpes’, ópera prima de
Truffaut, e un dos cañonazos iniciais da ‘Nouvelle Vague’.
Truffaut abandona aquí o ton dramático da súa primeira
etapa para realizar unha comedia sosegada e chea de
situacións tan supostamente cotidians coma absurdas e
divertidas, mirada que manterá en obras posteriores tan
recomendables coma a magnífica ‘O Amante do Amor’
(que en realidade é a película que quería botar, pero non
teño unha copia en condicións, así que xa sabedes).

O HOME DO TRAXE BRANCO. Xoves 25 de Agosto, 22:30 h.
Dirección: Alexander Mackendrick. Interpretes: Alec Guinness. Joan Greenwood, Cecil
Parker, Michael Gough, Ernest Thesiger, Howard Marion-Crawford.
A segunda película do seu director, un dos principais
artífices do estilo das comedias dos Ealing Studios. Se
tedes oído algo deste director e das súas películas non fai
falla que vos diga máis, seguro que tedes curiosidade por
ver algunha. Se non oichedes falar nunca de Mackendrick
tedes unha oportunidade de coñecer de primeira man un
humor que por moito que se intente imitar é irrepetible. E
se xa vistes esta película non creo que falla falta que vos
intente convencer da súa excelencia.

THIS IS SPINAL TAP. Venres 26 de Agosto, 22:30 h.
Dirección: Rob Reiner. Interpretes: Rob Reiner, Mick Shrimpton, Tony Hendra, Michael
McKean, Christopher Guest, Harry Shearer, Fran Drescher.
Recentemente escollida polos lectores da revista
‘Mojo’ coma a mellor película ‘rock’ da historia, algo
obvio por outra parte. Este documental, ou ‘rockumental’
como o seu propio director o denominou, é un dos filmes
de culto máis coñecidos da historia é unha mirada
imprescindible para coñecer como se viviu nos setenta
a cultura do rock por parte dos seus propios protagonistas e personaxes concomitantes. As veces desmitificadora, outras simplemente hilarante, a visión de ‘This is
Spinal Tap’ semella imprescindible para comprender a
comedia dos últimos anos, pero non para entender porque nunca se volveu a chegar ó nivel do orixinal.

SEMANA TOLKIEN III
Hai quen dí que pasou preto de
Guitiriz, hai case tres anos, un tipo pequeno, aínda que de bo aspecto e vitalidade.
Non parou moito, xa que tiña que ir a
unha importante festa de cumpreanos.
Polo visto ía ser invitada moita xente a
esa festa, e el debía ter que organizar
algo, porque non paraba de queixarse
dalgúns dos convidados.
Seica foi toma-las augas porque se
sentía moi canso, e que non lle deu
tempo a moito máis. Din os que o viron
que, un día que andaba almorzando nas
casetas do pulpo de Parga, púxose a
mirar para un anel que levaba no peto, e a comportarse dun xeito moi extrano. Non sei se foi que
tomara moito viño, pero comezou a lembrarse dalguén ó que debía querer moito, xa que non paraba de falar do seu “tesouro”. E de súpeto, despediuse moi amablemente e desapareceu. Algo gordo
tiña que ser para que lle entrara a présa daquela maneira.
Eu non vin ó tipo aquel, pero si que me creo o conto, xa que desde aquela pasan cousas un pouco
raras neste pobo.
Ó día seguinte apareceu nun carro un señor de gris que para min ía de pelegrín a Santiago, só
que non levaba cunchas de vieira nin nada. Tamén pasou por aquí un tipo desaliñado con capucha,
que, logo de fumar un rato diante de nós, dixo algo así como: “chegou a hora”.
Doutra volta, atopámonos cun rapaz de coleta e orellas puntiagudas, que nos convidou a tomar
algo por aí. Segundo íamos andando pola rúa, uníusenos unha cuadrilla de xente moi rara, que polo
visto tamén ían de viaxe.
Esa xente contounos historias maravillosas mentres tomábamos cervexa e fumábamos dunhas
pipas pequeniñas moi raras. Eran historias sobre unha terra de lendas, na que se fan festas memorables, na que ata as árbores falan, chea de criaturas sorprendentes e na que pasan tantas cousas
que parece saída dunha imaxinación
extraordinaria.
Todas esas cousas que coñecimos do
seu mundo foron dabondo para que decidíramos non ser só os seus observadores,
senón tamén os seus visitantes, e sempre
que podemos nos xuntamos para falar
desa terra e das súas xentes, para ler historias sobre ela, e para tentar que esa
cousa tan marabillosa que tivemo-la sorte
de coñecer chegue cada ano ó maior
número de xente posible.

A Semana Tolkien celébrase na semana do 22 de setembro (punto de partida da última guerra pola Terra Media) de cada ano para celebra-lo cumpreanos de Bilbo e para servir, ó mesmo
tempo de vía para xuntarnos con toda a xente que comparta a nosa afición pola literatura fantástica e en especial co mundo de J.R.R.Tolkien.

A Feira e Festa da Música e da Arte non podía ser allea ó mundo dos libros e ó longo destas 26
edicións dou mostra desta querencia por eles. O Festival de Pardiñas sempre abriu as portas das
súas pradeiras e do seu corazón para acoller e sentar no seu festín os libros e as súas e seus autores.
Todos os anos fixemos exposición e feira do libro que despois ampliamos no mes de agosto nos
nosos locais, anos atrás ó aire libre na rúa principal de Guitiriz. Esta presenza do libro en Pardiñas
é múltiple, xenerase no recanto máis insospeitado, pero o que importa é atoparnos con eles e disfrutar da súa compañía. A feira dos libros no stand indicado.
O parto todos os anos dalgún dos libros que edita a Asociación Xermolos e sempre da Revista
Xermolos de cada festival con traballos relacionados cos libros e o CADERNO DE LITERATURA
INFANTIL que recolle todos os poemas e contos selecionados e premiados do Certame Terra Chá.
Nesta edición imos poder asistir a:

EXPOSICION DE LIBROS DE MANUEL MARIA
Nun dos espazos da EXPOSICION MANUEL MARIA E PARDIÑAS. Homenaxe a Manuel que
segue participando no festival como fixo dende a primeira edición. Esta exposición vai estar aberta
no mes de agosto na CASA DAS PALABRAS en Guitiriz.
Pero tamén queremos sentir a maxia dun escritor moi querido por Xermolos: Álvaro Cunqueiro
nos:

50 ANOS DE MERLÍN E FAMILIA
Vai ser unha tarde de lembranza e de convite para animarnos aínda máis a ler a Alvaro Cunqueiro
e a mergullarnos no universo máxico do escritor de Mondoñedo. Guitiriz tamén foi un dos leitos da
obra deste autor, aquí viña dende neno coa súa nai que tomaba as augas no noso Balneario, el
mesmo llo comunicou nunha conversa publicada por Carlos Casares: “Xa fora unha vez coa miña
nai a Guitiriz cando ila tomaba as augas para o fígado no
balneario. Fora un viaxe inesquecible, pois daquela vin o
tren por primeira vez na miña vida. Era o tren que iba da
Coruña para Madrid. Con todas as luces acesas, á caída
da tarde do mes de setembro, produciume unha impresión tremenda”.
Alvaro Cunqueiro facía parada moitas veces en
Guitiriz nas súas viaxes dende Mondoñedo cara ó sur:
Compostela, Vigo…, onde traballou e viviu tantos anos.
Guitiriz está presente nestes itinerarios, pero tamén nas
súas viaxes imaxinativas e así falanos da rebotica do
farmaceutico Santiago Labarta, pero tamén de “O coxo
de Entrebo” de Labrada do Buriz, en Escola de menciñeiros (Vigo 1982) ou “Piñeiro e as fontes” de Os outros
feirantes (Vigo 1981).

Manuel Montero, o Merlín de Mondoñedo que representa toda a
maxia deste persoaxe da fantasía de Álvaro Cunqueiro.

O 18 de agosto na Casa das Palabras imos ter unha Exposición de libros de Alvaro Cunqueiro,
e unha charla de Manuel Montero, “O Merlín de Mondoñedo”, na foto, que vai falarnos da súa amizade co escritor, xa que el concentra toda a maxia que abrolla deste libro. Vai facer a presentación
do acto o coordinador de Xermolos, Alfonso Blanco, que vai falar das relacións de Cunqueiro con
Guitiriz e tamén vai encadrar Merlin e familia na traxectoria literaria do autor de Mondoñedo.
Todos os camiños atopanse na vida e vai ser un golpe máxico poder disfrutar coa lectura deste
libro e coa visita a Mondoñedo nestas camiñatas ás que convidamos nesta mesmo revista a través
da Asociación Abrindo Camiño. Ese Mondoñedo que reinventou Cunqueiro, o mesmo que toda a
Terra de Miranda, actualizada nesta hora por unha serie da televisión na que algún actor luce as
camisetas do Festival de Pardiñas e na que obras de arte da Casa das Artes de Pardiñas apareceron en varias coreografías de Terras de Miranda, polo que estivemos aparecendo nos seus créditos.

OS LIBROS DO CERTAME TERRA CHÁ DE LITERATURA E DEBUXO INFANTIL
96 nenas e nenos van recibir neste festival un lote de libros das mans de escritoras e escritores
que todos os anos veñen a Pardiñas. É un momento moi entrañable e de grande intensidade e emoción, que comparten moitas persoas: estes autores que a pesares da súa curta idade xa mostran a
súa creación ós miles de persoas que veñen a este acontecemento. Entusiasmo das súas familias
e mestres que ás veces tamén son os mesmos autores que escribiron algúns dos libros que naquel
momento están a recoller.
Pero a ledicia non é máis pequena para a Asociación Xermolos que asistiu moitas veces á xestación e ó parto destes libros. Así este ano entre os autores que van entregar libros en Pardiñas van
estar: María Xosé Lamas, mestra en Muras, Xoán Neira, mestre do Colexio Lois Tobio de Viveiro e
Mero, Baldomero Iglesias, mestre en Xanceda… Dende o Pardiñas do 2004 presentamos estes
libros no Muiño do Rañego de Vilalba, noutras tantas muiñadas, porque coma dicía Manuel María,
os poetas tamén son “muiñeiros das palabras”.
A continuación imos facer un percorrido literario por estas tres obras, como unha axuda máis para
que todas e todos poidamos disfrutar moito máis destes versos. Pardiñas non fai máis ca alimentar
unha amizade entre todos os que vimos aquí, sen diferencias de idade, e a isto tamén contribuen os
libros, neste caso con esta comuñón entre autores e lectores.

PRESENTACIÓN DE “DATANDO LEMBRANZAS” DE MARÍA XOSÉ LAMAS
Por Marica Campo
Vilalba, 21 de xaneiro de 2005

Presentar un libro seméllase abondo ao acto de botar un
barco ao mar. O símil pode parecer pouco axeitado aquí, en
plena Terra Chá, mais todos e todas levamos na imaxinación, como símbolo da inmensidade, un océano, talvez sen
nome, polo que navegan as nosas arelas e os nosos soños.
Rompamos, pois, as cintas que impiden simbolicamente a
entrada ao buque, escachemos contra o casco unha imaxinaria botella de champán e subamos a cuberta para iniciar a primeira singradura.
O meu papel, amigas e amigos, é secundario. Eu non son
máis que a persoa que, en nome da navieira, convida a subir
a bordo a todas as persoas que asisten ao acto. A capitana
chámase María Xosé Lamas e ela será quen nos leve a unha
viaxe cordial. Cordial, é dicir, do corazón.

Velaí o primeiro que quero anunciar: A poesía de María Xosé Lamas é primeiro e sobre todo poesía do corazón.
Hoxe está moi en boga a poesía intelectual e non deixa de ser curioso que, sendo intelectual,
sexa a miúdo inintelixible. Como alguén dixo, “esa poesía unicamente a entenden o que a escribe e
o seu psiquiatra”.
Supoño que debo aclarar mellor todo isto: Non digo que teñamos que entender o que levou ao
poeta, neste caso á poeta, a escribir o que escribiu, nin sequera, moitas veces, a entender o sentido de todas as súas palabras. Tampouco entendemos –dicía Juan Ramón Jiménez- o que di a auga
cando canta ou os paxaros cando chían, pero a súa beleza alcánzanos. Refírome, cando falo de
poesía inintelixible, a esa que fan certos autores e autoras pseudointelectuais, borrachos dunhas
teorías que levan ao extremo e que os afastan da Poesía verdadeira.
Mais non me pregunten qué cousa é a poesía. Sei que a atopo naqueles textos que comunican
sentimentos e me poñen en contacto coa vida. Sei que a atopo máis aínda cando as vellas palabras
me descobren realidades novas, lonxe delas mesmas e do significado que vén no dicionario. Sei que
o verdadeiro poeta traballa as palabras como os canteiros a pedra para darlles unha outra dimensión e iluminar o mundo. Sei que isto ten moito máis que ver coa simplicidade que coa complicación,
por iso renego dos que, para deslumbrar, o que fan é escurecer utilizando unha linguaxe hermética
e rebuscada. Eles son os culpables de que cada día sexan menos os lectores de poesía en todo o
mundo.
Que a poesía coñeza a realidade, que se comprometa con ela e que a ilumine, non quere dicir
que a comprenda. A comprensión da realidade escápasenos a miúdo, aínda cando nos zoupe no
rostro como unha labazada. ¿Como imos entender o que pasou en Indonesia, por exemplo?
Sabemos o que pasou, mais non o podemos comprender. ¿Como imos comprender o amor?
Sabémolo, gozámolo e padecémolo, mais dificilmente o poderemos explicar.
Nesa zona de misterio, na necesidade de nomear eses bordes da realidade, é onde a poesía
atopa os seus motivos. A vida, a morte, o amor o paso do tempo son e serán sempre, coa forma que
se queira, os grandes temas da poesía porque son tamén os grandes misterios que non conseguimos abranguer.

Presentacion do libro de María Xosé Lamas: Datando lembranzas , a autora xunto coa presentadora, Marica Campo, Xulio
Xiz e Alfonso Blanco.

Tampouco se entenda que a poesía ten que
xirar á forza arredor da experiencia vital do escritor
ou escritora. Pero se o fai, non intentemos recrear
a vivencia que provocou o poema. Atendamos
máis ben á vivencia que o poema provoca en nós.
Non intentemos, polo tanto, investigar o que os
poemas deste libro teñen de confesionais, que
relación teñen coa biografía da autora. É certo que
María Xosé –ou iso parece- escribe desde a súa
experiencia, mais o que nos importa a nós é que,
ela, tratando a súa experiencia poeticamente, a
eleve a categoría universal.
Pero, non me pregunten qué é poesía –repito.
Talvez un camiño, quizais un xeito de enfrontar a
vida buscándolle un nome ao que non o ten. “O
gran milagre do mundo”, que dixera Pimentel. Ou
como escribiu Manuel María do poema: “O poema
é un ser vivo que anda, / respira, soña, chora,
salouca, / ama, berra, cintila e escurece, / cala,
aborrece a mentira, / sinte odio e tenrura, desángrase, / fala de intimidade a intimidade / coas cousas e coa xente, suxire / mundos posíbeis e imposíbeis, / súa, cansa, sofre sede e fame, / adoece,
agoniza. // E nunca morre”.
Volvamos pois ao barco, porque o barco da poesía está equipado contra vento e marea para
navegar polo mar maior da vida que é consciente de si mesma. Quero dicir que nos axudará a comprender e facer nosa a propia existencia. Porque moitas veces, por non lle dar nome, por non a poñer
en palabras, pasa sobre nós sen deixar marca. Non vivimos as cousas, senón que somos vividos
por elas.
A iso nos ha axudar este libro, este barco en que María Xosé non navega soa. Sabe que pertence a unha tradición e segue o ronsel doutros que, dalgún xeito, lle marcan a ruta. Iso é unha garantía para os que queremos embarcar con ela. O alento de Rosalía, o pulo de Manuel María, a música dos ríos da Chaira, a cantiga dunha terra coa que vive en comuñón, ateigan estes versos e
inchan as velas do navío.
Escribín na pequena presentación deste libro, que quizais os poemarios non deberían levar prólogo. Que quizais os limiares son como a espiña que se nos crava nos dedos antes de percibir o
arrecendo da rosa. O mesmo pode acontecer coas presentacións, por iso apenas falei propiamente
do poemario. Coido que a primeira lectura non debe estar condicionada polo que diga unha das
súas primeiros lectoras. Aínda así, adiantei que é poesía do corazón, esa “rosa de cen follas” que
dixera Rosalía. Eu non lles podo trasladar o arrecendo por máis que fale del.
Podo dicir, si, que é poesía sinxela e, daquela, intelixible e fermosa. Poesía sincera e, daquela,
auténtica. Poesía musical como o vento da Terra Chá, ese outro mar no que hoxe andamos.
Suban a bordo, amigas e amigos, lean o libro. Mais, no entanto, a autora hanos adiantar, na súa
voz, algún poema. Algo así como ese pequeno traxecto inaugural que fan os barcos. Que o vento
dos lectores e lectoras lle sexa propicio.
A min só me resta agradecerlle que me confiase este grato cometido e, como lectora de poesía,
que desfollase para nós a súa rosa de cen follas.
Marica Campo

“NA LONXITUDE DO TEMPO” DE MERO IGLESIAS, POR XOÁN XOSÉ FDEZ ABELLA
Van para alá sobre cinco anos, que en Terreboredo, no acolledor fogar de David e Concha, en
estradenses terras, coñecín, persoalmente a Mini e Mero, e tiven a ledicia de oílos cantar. Sempre
considerei a A Quenlla un extraordinario grupo musical, honra da nosa Terra e na vangarda dos
mellores. E dende ese día Mini e Mero son dous verdadeiros amigos.
Vaiamos ó libro. “Na lonxitude do tempo” é premio da poesía Antonio Prados Ledesma do
Concello de Viveiro, onde foi mestre o poeta. O devandito premio, que no 2002 ía pola III edición,
gañouno Mero. Está editado por Espiral Maior, na súa imprescindible colección “Poesía”, que dirixe
o poeta Miguel Anxo Fernán-Vello, da que fai o número 149.
Lemos na lapela do libro: “Mero Iglesias (Vilalba, 1951), músico, compositor, intérprete, poeta e
titulado en Maxisterio, exerce na actualidade a docencia no CPI de Xanceda (Mesía). Antigo membro do grupo musical Fuxan os Ventos e hoxe membro do grupo A Quenlla, ten participado en máis
de vinte obras discográficas, algunhas delas auténticas referencias históricas, e é autor de numerosos traballos de carácter pedagóxico e de textos para o ensino, todos eles publicados pola Editorial
EDB.
No ano 1995 publica, en colaboración con X. L. Rivas, a obra Contos de vellos para nenos e no
ano 1996 ve a luz o libro de lendas tradicionais titulado Somos lenda viva.
Na lonxitude do tempo, primeiro libro de poemas do autor que ve a luz foi galardonado co premio
de poesía Prados Ledesma (2002) do Concello de Viveiro.
Ábrese o libro cun prólogo, fermoso e certeiro, de David Otero, tamén poeta e autor dunha extensa e importante obra nos eidos da narrativa, xornalismo, biografía, etc.

Mero Iglesias, segundo á esquerda, no Pregón, antes da entrega dos Premios do Certame Terra Chá de Literatura e Debuxo
Infantil no Festival de Pardiñas do 2003.

O título do libro é o primeiro verso dunha cantiga, a importancia da cal vén subliñada polo feito de
estar escrita toda ela en maiúsculas e ser o 1º poema. Di así:
NA LONXITUDE DO TEMPO,
VAN OS OUTONOS:
NA LONXANÍA DO ESPACIO,
TAN SÓ RECORDOS.

Á cantiga, séguenlle 15 poemas máis. O libro é breve, logrado. Moi orixinal. O outono, o tempo,
os froitos, o amor, están firme e belamente chantados no corazón do poeta, son esenciais, son seus.
Hai poemas que descobren en Mero características pictóricas, e, por suposto en todos eles, musicais. Vou, brevemente, comentar algúns; outros, recitalos.
“Que outonos non son outonos”, páxina 17, remata cun verso que non son quen de non o escribir:
“Para combater os medos”.

“Outonías”, páxina 19, ten tamén un remate logrado:
“Outonos miden os tempos
e espacios en outonías.
Pensamentos que en silencio
mestura a memoria miña
entre máxicos segredos:
´… tras dos tempos, tempos veñen´
quen doutro xeito diría!”.

“A teima de medir o tempo” é xa moi significativo no seu título, páxina 21. preceden ó poema 3
versos entre paréntese que din:
“( Por iso,
eu mido o tempo en outonos
e o espacio por arrecendos).”

“Recendos que se alongan”, páxina 25, e “De arrecendo en arrecendo”, páxina 27, non os vou
comentar para non alongar demasiado a miña intervención, aínda que non me substraio ós tres primeiros versos deste último:
“…Toda a Patria,
que é a infancia,
cabe nun só arrecendo”.

Por esa mesma brevidade, non comento “Arrecendo da mañá de outono”, páxina 29, que é todo
el un acerto e que me trouxo moitos arrecendos da miña vida. “Ule a dor e alegría”, páxina 31. “O
equilibrio dos outonos”, páxina 35, “Mídenme os ceos as pombas do serán”, profundamente íntimas,
déixoas na miña admiración.
Non comento tampouco, para abreviar, “Tempos idos, ¿son pasados?” páxina 39, cuxo título é xa
un acerto.
Recito “Dedicatoria” páxina 15. É todo el unha mensaxe esperanza e auténtica para chegarmos
a ser nós. Di así:
“Para aqueles
que contando por outonos a súa vida
redimiron pesimismos
no fráxil vagar secreto
que silandeiro nos leva
pola extension dos camiños.
E confiaron
nos azos da Natureza
oculta de marabillas
para agromar da incerteza
cando semella durmida

soñándoa de novo inmensa.
Para aqueles
que confiaron e aprenderon
que hai que erguer sempre e despois
no amencer de cada día,
fornecéndonos da paz
que desde a honra se dicta,
superando as nubes mestas
que das estrelas nos privan.
¡Abrirá un noso amencer
que cure as nosas feridas!”

No poema “Magosto de pigmentos”, páxina 23, atopo, como noutros, a súa sensibilidade pictórica, sendo de destacar o verso 2º:
“Que acastañan as colores”. Velaí o poema:
“Outonos cheos
que acastañan as colores.
Outonos longos

de arrecendos nas paisaxes
que empardecen os meus ollos
cos exquisitos matices
dos máis delicados tonos”.

“Lambe as feridas o outono”, páxina 33, é todo el unha belida prosopopea ou personificación,
como outros máis:
É o ronsel da memoria
o outono fondo de tintes pardos
concerta os encontros
entre sosegos,
tempos e espacios.
“Neste mundo de présas
que tanto apura
tras das riquezas
leva polo camiño

¡almas en pena!
tras da fortuna
que é quen nos cega.
Este mundo de présas,
triste camiño
para a impaciencia,
pouco nos dura
e fai esquencer
moitas carencias
que o outono cura”.

“Ó cabo”, páxina 41, onde latexan a maiterra, o amor, a xustiza, a defensa contra as aldraxes
infrinxidas e a autenticidade de sermos nós. Di así:
Baixo o teito innumerable
do meu cosmos
busco espacios estrelados
baixo o Sol.
Vagalumes que me alumen
os recentos
nas penumbras que me asombran
tanta dor.
Busco ós meus, a miña casa,
a man amiga
que aloumiñe dándome azos
e calor
e que enxugue as miñas bágoas
que son tantas
unha anaina saloucada
a media voz
na palabra melodiona
da maiterra
e na tenrura que acaroa
o corazón.
Busco espacios da xustiza
en liberdade
que musique docemente
unha canción
solidaria e de alento
en brazos firmes
coa esperanza abrindo portas
de ilusión,

compañeira infatigable
desta vida
compañeira satisfeita
da paixón.
Busco espacios de luar
nos meus outonos
sosegados no serán
contra o horizonte
Cando amaina diluído
no solpor,
na distancia orixinal
de ser quen somos
defendendo o berce amado
e xeneroso
contra aldraxes infrinxidas
sen perdón.
Cómpre encher tantos silencios
e baleiros,
cada cousa debe estar en situación,
proclamando xusto a tempo
e sen demora
que esta é e será a condición:
... non nos valen
compoñendas e remendos
o que queremos,
dunha vez
é sermos nós.

Finalmente, “Pasadoiros”, páxina 45, “onde un apaña forzas para cavar outro rego”. Di así:
“...Que outonos non son outonos,
son pasadoiros do tempo
nos que aboian as memorias
no máis completo silencio
antes que caian as noites
das longas noites de inverno
que aínda conxelan espacios
diante os horizontes presos

e me cautivan de lonxe
nas follas que leva o vento
recolléndome saloucos,
alentos e desalentos.
Outonos, non son outonos
Son atallos dun portelo
Onde un apaña forzas
Para cavar outro rego”.

Que saques á luz outros poemas agochados, dos que falou Mini, e que sigas creando outros
novos. ¡Noraboa! ¡Moitas grazas a todas, a todos!
Xoán Xosé Fernandéz Abella

XOÁN NEIRA “ÁS CATRO AUGAS”, POR RICARDO POLÍN
Na Biblia do galeguismo, Castelao definía o ideal labrego como a ansia por vivir con fartura e vender o que
sobra, premisa que ten suscitado un inmenso cariño pola casa dos pais e que obedece á querencia por ter fogar
de seu, con catro fachadas asentadas nun outeiro. Unha casa ás catro augas, símbolo dunha vida independente,
libre e dominadora dun amplo espazo baixo as estrelas, coa consideración moral da máis nobre institución de dereito consuetudinario e unha fonda raíz no sentimento noso que adoito ten no fogar campesiño o núcleo dun complexo tecido económico valedor dunha vasta e ancestral cultura.
Tal é o protagonismo literario da casa e mesmo a expresión poética dese agoirar por ser dono dunha vivenda
nos autores chairegos e mesmo nos humanistas e paisaxistas mindonienses en xeral. Cabe pensar que aquela é,
por extensión, o medio no que poñemos casa: as árbores, os ríos, os camiños e os animais. (Esa casa que agora
bota en falta o poeta e moitos de nós). Noriega Varela –unido por tantos motivos a Xoán Neira- compendia ben tal
pensamento:
Embreñarme procuro, e feliz fora
si xa de meu tivera unha casiña.

Esta das comarcas achairadas é unha tipoloxía de vivenda diferenciada, disposta de xeito illado e rotundo, sobre
terreo suave, con amplos espazos cubertos de lousa de xisto a catro augas. Sinxela e limpa, sen grandes hermetismos, como a poesía de Neira, a de Crecente ou a de Manuel María, parca en construccións adxectivas sen utilidade clara, desprovista de elementos engadidos, austera como os versos dos seus poetas e malia as asociacións
constructivas, cun predominio evidente da independencia.
A cuberta a catro augas propia da Chaira dálle personalidade á paisaxe e responde ao desexo de abrazar grandes espazos e protexelos da humidade, como unha matrona de xenerosa prole e brazada resistente, como as trabes de carballo que cangan o lousado destas vellas casas emprazadas sobre un chan alombado, ao modo en que
o fai Crecente Vega no “Decir do namorado” pondo casa poética no alto das Teixoeiras de Ramil, por onde Amor
Meilán ubica o baluarte postreiro da nosa soberanía fronte á dominación romana.
Porén, o pasar dos anos e algunhas eivas endémicas do noso pobo fan desta construcción milenaria un corpo
delicado que se esborralla en soidade cando a porta pecha para sempre, deixando escapar polas regandixas do
tempo ese sentimento inmanente que Xoán Neira –bondadoso e tenro- recolle na alma do poeta que soubo orientar o seu propio fogar no Paraíso viveirense de xeito que lle permitise ver como amence a Chaira luguesa por enriba da ría. É o espírito do desexo e mais da dor que se confunden na saudade e que Teixeira de Pascoaes tiña por
estigma da raza: un bafo da terra transmutado na comuñón do home coa paisaxe, tamén concretado por Nóvoa
Santos na tendencia do home a reverter na mesma Terra que o criou e nesa ollada perdida no horizonte das mulleres de Otero Regal que ilustran o presente poemario. Un dualismo metafísico que moito aqueixaba aos escritores
saudosistas galego-portugueses e que ben sendo a mesma dicotomía que agora move o xenio poético do Neira
para sobordar o monte de San Roque e voar de regreso ao Miño sentindo “unha aurora e un poente á mesma hora”,
o norte e o sul da súa patria literaria, alfa e omega na que prenden todos e cada un dos versos seus.
Esta de Ás catro augas é poesía “de entre séculos”, doída e esperanzada, de ausencia e de combate, como o
foi aquela dos epígonos entre o ocaso do ronsel decimonónico e as varandas do abrente –parafraseando ao autorque lle deron a luz ao poeta de Meilán afincado na Mariña de augas cántabras, por onde avanza a contracorrente
a Meseta de Lugo cos seus asentamentos de xenuína fasquía e coa parroquia nativa de Santiago de Meilán como
prototipo galego de agrupamento de poboados dispersos. Neste poemario mesetario, afín ao territorio achairado do
interior lucense, ao mundo das grandes depresións, fica dunha beira toda a desolación e desamparo finisecular, o
réquiem elexíaco ante a última derrota nesa loita a morte pola supervivencia dunha especie con distinción singular,
a ladaíña por unha raza domesticada á forza de descasteala, acurrada nos seus modos de vida e valores, un berro
de impotencia contra o xenocidio do que foi erguido con sentidiño e, a fin de contas, adulterado nos seus usos e
costumes. Poesía da memoria e da saudade apadriñada coa benzón do patriarca das letras chairegas, o lembrado
Manuel María que prologa esta tetraloxía e a súa Fundación que a acolle na colección “As foulas do Rañego”.
Inmensa a fidelidade ao humus que transcende nestes poemas e que –como a morriña para Castelao- dimana dos
fondos insobornabeis da raza, dunha raza campesiña que se extingue e que só se apagará coa morte do último dos
seus membros, do derradeiro herdeiro…
Xoán Neira pónlle voz á boqueada final dun modo de vida agonizante e sabe estar alí cando pecha “a porta da
CASA GRANDE da tradición”, como el di no último dos catro textos a propósito da morte de Euloxio da Cigoñeira.
É o seu un corazón ferido, castigado, que mesmo tivo que arrostrar co pranto pola fin da súa casa patrucial, a do
Moreno de Meilán, adega de arrieiros, cantina con argolas para as cabalerías e casa de labranza ás catro augas
que –segundo lembra na súa prosa poética recente- abrigou a seis xeracións dunha xinea. Talvez a poesía dá coraxe para encarar a vida en momentos tan determinantes: “E agora déixanme á intemperie. Teño un soño, un pesadelo recorrente cada noite… o cazo devorando o seu corazón… obrígante a trasterrarte, arríncanche as túas raíces… profanan a túa intimidade”. (Ben distinta é a estampa do río penetrando na casa chairega cada inverno, esa
historia de amor que descubrimos nas prosas do poeta Vega Ceide).

Á outra beira destes versos últimos de Neira, sempre queda un alento de esperanza, unha regaña para a luz
esparexida no silencio desa casa súa devorada polas alimañas do falso progreso (“quédame o consolo de que non
atoparán os tesouros que gardei nos buratos das súas paredes, nin poderán expropiar as pegadas da miña xente,
nin a memoria e os soños dos que a construíron e de todos os seus moradores”). E nesa nova xeira, unha segunda oportunidade para esta terra de promisión, un ideal que para o mártir das letras chairegas –o poeta Francisco
de Fientosa, fillo ilustre de Castro de Rei- só se alcanza andando eternamente. Porque, asevera o Neira:
SEMPRE
… escampa
e seguros,
sentíndoa, habitándoa

seguiremos viaxe dacabalo dun soño largacío
cos pés na Chaira
e un canto na alba.

Alá no fondal, emerxe esta reflexión sosegada, serena e meditada, sentida na distancia e na presenza do que
se ama, coa saudade propia dos fisterres. Na impronta desta tetraloxía escrita ás catro augas, con ese sentido da
plenitude que tal visión conleva, vai impresa a definición máis clásica do tempus fugit, do roldar do ser humano a
través dos ciclos do tempo, do calendario agrario que evolúe paseniño polas catro estacións –sempre o catro, cifra
sólida e tanxíbel, plena e universal, como as nosas casas das chairas luguesas, pechadas a catro augas, ollando
aos catro puntos cardinais, protexidas por catro muros como as fortalezas da fidalguía galaica…
Unha filosofía que procura o pracer vital na sinxeleza e simbolismo dos elementos naturais e que ao máis puro
estilo noriegués, ama as cousas humildes polo que teñen de ideal de tenrura a través da fala viva. Unha personificación da realidade próxima ao hilozoísmo de raíz animista que introduce a figura humana e os seus traballos alonxándose do mero bucolismo, unha humanización do campo que explica a vida no medio rural galego. Alén da mera
descrición costumista, a poesía de Neira é a crónica sentimental da Chaira antiga e por ende a metonimia da Galiza
máis nosa, na que el mesmo é transeúnte.
Mais o que de veras se agradece, o que agrada de verdade, é o exercicio supremo do decoro lingüístico, o respeto á liturxia campesiña, con ese propósito de lealdade ao xenio da nosa máis nobre tradición labrega, tan presente nos escritores con oficio antes de se perder a maña que sempre definiu a ciencia humanística –esa solemnidade, pureza e precisión no estilo que boto en falta na primeira sesión do noso Parlamento que transcorre mentres
redacto estas liñas- e que fan dos versos de “Ás catro augas” un exemplo matinado de restauración idiomática e
de ratificación do gosto pola lingua patrimonial, a expresión elegante que sen dúbida o Neira terá visto pola Mariña
aos pés da efixie viveirense do Pastor Díaz ilustre ou na praca que decora a casa natal de Federico Maciñeira na
ría do Barqueiro.
Poesía ás catro augas, termando desa grande construcción literaria que é a Terra Chá.

Ricardo Polín

O poeta e mestre Xoán Neira, o segundo á dereita, no Pregón antes da entrega dos premios do Certame Terra Chá no XXV
Festival de Pardiñas.

25 ANOS DE PARDIÑAS
“Pasou o día e pasou a romería”, este dito popular non cómpre para o Festival de Pardiñas que
deixa marcados os corazóns e os corpos dos que cada ano se mergullan neste universo da natureza, a mùsica, as artes, a amizade... A súa chegada é o clìmax dun proceso de proxectos, preludios,
soños, desexos, de moitas persoas... E aínda co Festival aconteza mollado coma a pasada edición,
a satisfación acadada é plena, porque Pardiñas endexamais decepciona. Créase unha comunicación intensa entre os que participan no Festival. Ninguén se sinte á marxe; neste evento musical
todas e todos son actores, creadores, protagonistas da súa ollada estética. A voráxine artistica orienta dende a chegada a voluntade dos festeiros para compartir o mellor que somos e temos.
Por iso, Pardiñas refuga as concentracións masivas que impiden o trato espontaneo e libre entre
os que deixaron por un tempo a rutina cotiá e viaxaron a esta fervenza de vida e arte. Pardiñas acadou o corpo a corpo do espírito creativo dos afecionados ás artes, á natureza, á artesanía, nunha
lenguaxe directa que prende desa quimica que está a imbricar ás persoas nun ambiente de correspondencia mutua.
Cada festival ten a súa identidade, os seus apelidos ou alcume, este é a “Feira e Festa da Música
e da Arte” que se multiplica como a vida en moitos tempos e espazos, aí están as XXV mostras, non
só da música, tamén da artesanía, das exposicións na “Casa das Artes”: Pintura, Escultura,
Fotografía Cerámica, o debuxo infantil, a poesía, a narrativa, a feira dos libros, o pregón a cargo
dunha escritora ou escritor..., e o plato máis mimado: a Mostra de Artesanos de Instrumentos de
Música Tradicional que convoca a Asociación de Gaiteiros Galegos. Pardiñas foi pioneira en Galiza
nestes eidos, por exemplo, na artesanía.
Xermolos sabe da complicidade de miles de festeiros e festeiras en moitas vilas e aldeas que
están dispostos a axudar e sobre todo a contaxiar esta ledicia. Centos de correos electrónicos e chamadas telefónicas de Galiza e de fóra van quentando un ambiente e sobre todo empurrando ós organizadores a traballar arreo para que cada edición entre polos sentidos ós convidados a facer festa,
antes creando expectativas e urxindo unha boa programación, despois compartindo e celebrando a
comuñón acadada. Cada ano sorprendenos o entusiasmo de festivaleiros que chegan de moi lonxe,
no 2004 esas ducias de veciños de Mallorca acompañando a un grupo ou dúas mozas de Australia
e Nova Zelanda que viaxaron dende Londres contaxiadas por unhas compañeiras daquí.
Neste contexto os 25 anos de Pardiñas foron un momento álxido, pleno, rebordante de experiencias. Cunha claridade meridiana poidemos disfrutar desta labarada de luz a través de varias achegas ou artigos que grupos e individuos fixeron chegar á Revista Xermolos, nunha entrega extraordinaria conmemorativa deste número significativo e máxico de festivais que foi dada a coñecer nesta
data. Hai unha constante nestas análises literarias do festival, todas e todos cadran en que é un
encontro totalmente humanizado gracias á boa convivencia que emerxe cada Festival no que non
hai extraños e só amigos e compañeiros de viaxe.
Este pulo arrequentado cada edición é o que fai xermolar tanta actividade e iniciativa nos organizadores deste acontecemento cultural que xa no festival actual están a soñar cunha nova singradura, fronte a outras programacións amañadas e teledirixidas por uns poderes lonxanos á creatividade que non cesa ó longo dos meses. Xermolos ten que arriscarse cada festival economica pero
sobre todo imaxinativamente para manter este nivel de frescura e convocatoria...
O desenvolvemento en espiral do espirito creativo das vangardas culturais dos pobos e comarcas
permite esta enerxía que estoupa cada Festival de Pardiñas. As mozas e mozos que levan adiante
este fito traballan á intemperie sen os paraugas de subvencións e privilexios politicos ou económicos que crean imaxes de prepotencia, moito máis publicitarias que transformadoras da realidade.

Xermolos curtido polas inclemencias de cada día non teme ás treboadas nin as turbulencias caprichosas dos que mangonean os recursos económicos do país, os impostos que pagamos todas e
todos.
O que mantén vivo este acontecemento é a sensación dun festival que se converte nunha illa de
liberdade nun mar rizado de conflictos, intolerancia, presións politicas e sociais. Cunhas lindes só
marcadas pola contemplación dunha zanfoña, as formas das esculturas, as cores que reflicte a pintura, o arrecendo da gastronomía, o labor dos artesanos por arrancar tesouros da pedra, do barro,
dos mimbres..., sempre ó ritmo da mellor música, todo convida á disfrutar a tope da beleza que se
respira no ambiente do balneario.
Pardiñas só se ve acosado polos que teñen medo á liberdade e por aqueles que envexan o seu
crecemento e profundidade coma esa sìntese emocional que condensa e templa os sentimentos
máis transparentes que nacen das persoas.
Alfonso Blanco Torrado.

Pintura de Xan Amil que serviu de icono da celebración dos 25 anos de Pardiñas.

Con ocasión dos 25 anos durante o verán do 2004 houbo unha exposición sobre a
andaina do festival, e algunhas e algúns escribiron adicatorias como estas, outros mandaron e.mails, correo postal, e Pardiñas coñeceu nova enerxía:

“Con moito agarimo e felicidade de cumprir 25 anos, aínda
queda moito tempo por diante” [Chito].
“Está todo cheo de cousas bonitas, sobre todo as figuras, pero
non quere dicir que non meguste o resto, pareceme unha das mellores exposicións que vin” [Bruno Pena Calvo].
“!Seguide así!. Gracias por esta mostra, porque á fin e ó cabo, é
un anaco das nosas vidas e do noso pobo. Gracias pola memoria”
[Pili Gaibor].
“Pareceme unha boa idea organizar esta exposición xa que
Pardiñas é o mellor festival, pero está un pouco desorganizado”
[firma ilexible].
“Noraboa por esta lembranza tan fermosa, sempre arriba, XERMOLOS” [Pilar Iglesias Ares e Lucia López Rodriguez].
“Polo seguinte aniversario” [Luisa].
“Está todo moi bonito…, haber cando cumprides outra vez 25
anos e facedes outra exposición, ¡é unha das mellores exposicións!.
¡Seguide así, sodes os mellores en Galicia enteira e no mundo mundial!” [Bruno Pena Calvo].
“Síntome orgullosa de vivir entre unha xente capaz de persistir
na loita por unha causa nobre. Xermolos botou raíces e é xa unha
árbore vizosa, mesmo petrucia. Gracias por serdes” [Marica Campo].
“Agardo que poidamos seguir disfrutando do noso querido festival; alegrame moito saber que a xente colabora tanto e agardo que
todos sigamos axudando e sexamos capaces de cumprir 100 anos.
Noraboa pola exposición” [Alba].
”Coma boa filla de Xermolos, espero seguir disfrutando e traballando para o festival, é dicir, traballando para todos nós, xa que para
moitos é unha parte moi importante da nosa vida” [Aida Santalla
(unha que medrou con Xermolos e co Festival)].
“É de ben nacidos ser agradecidos. Gracias boa xente polo traballo ben feito. Saúde e forza pra seguir” [Antón, O Buriz].
“Coma dixo “non sei quén”: un pobo desaparece como tal cando
non ten memoria do que foi. Graciñas por lembrarnolo” [Martinho].
“Gústanme os primeiros traxes, e tamén a bruxa do amor. E os
chupitos, e as fotos do festival de Pardiñas” [Andrea, 7 anos].
“Benia as vellas e vellos, homes e mulleres, rapaces e rapazas,
nenas e nenos que fixeron e están a conseguiren que estes xermolos sexan froito, oxalá que, coma pedira Cunqueiro, para mil anos
máis. Malia a aqueles/as que fixeron e fan todo o posibel por atrancaren este labor, queren que as cadeas que os teñen presos as teñamos todos/as…, e por aí non pasaremos. Longa vida a Xermolos e
á Nación” Un fillo de emigrantes. “!A por outros vintecinco!” [Vítor
Vázquez].
“Cantas xeneracións, cantas horas de traballo, cantas rabeas,
cantas cousas ben feitas, cantas horas sen dormir. O motor sempre
acendido. 25 anos de froito, ¿cando algúns o darán recoñecido?.
Fun dos máis antigos e por ser feito co corazón tamén é o millor.
¡Ánimo para seguir!” [Paco].
“Cada ano a festa é impresionante. Este ano non defraudará,
mellor dito, pode ser xenial, eso non só depende de vos. SEGUIDE
ASÍ”. [Kita e outros…].
“Noraboa e gracias polo mellor festival do mundo” [Bea e outra
sinatura].
“Polo traballo que se ve, e o que non, por todos os que fixeron
posible este cuarto século e a por outros vintecinco coa mesma ilusión. Graciñas” [Sonia].
“25 anos de festa rachada
25 anos de atrancos e zancadillas.
Pero seguimos vivos.
“Contra o mundo” Forza Pardiñas” [Xan Amil].

“Só desexo e espero que este festival non morra nunca. Neste
ano tan especial para min e para todos. ¡Feliz 25 aniversario!”
[Rocío].
“Nos ha gustado mucho, y esperamos ver otra el año que viene”
[Raquel P., R.Porral…].
“Boas, Xermolos!. Levo moitos anos vindo aquí, somos unha
peña de máis xente cada vez, e seguiremos voltando mentres existades, que agardo sexa para sempre, e que os meus fillos cando os
teña, sigan a vir aquí, moitos parabens por todo o traballo que facedes, a pesares dos impedimentos que vos poñen, que todos sabemos. Non cambio Pardiñas por ningunha outra festa do ano, nin
siquera Ortigueira, e se me botan do traballo por non currar este fin
de…, que me boten! Que carallo!. Ánimo, saúde, Galiza ceibe”
[Betty].
“Moi boas a todos. Somos unha xente de varios sitios dos arredores da Coruña e estamos moi contentos de poder vir todos os
anos, nós e agora os nosos fillos. Desexamos que sigades así por
moitos anos. E que nos podamos seguir vendo e porque non, os
nosos netos. Bicos e adiante, Xermolos. Con cariño” [Nieves Louro].
“Feliz aniversario e pra que sexa cada vez millor” [Isabel Pérez].
“Onte, hoxe, mañá e dentro de vintecinco anos. Festa en
Pardiñas” [Sinatura].
“Moi ben o dos 25 anos, moi ben o da exposición… Pero, non
podía poñerse outra música que non fose folk?” [Un que estivo eiqui
o sabado pola tardiña].
“Quero Ron Brugal no Bar de Xermolos, porque o que tedes
afectame moito pola miña idade, pasado, condición, convicción. E
cultura. Bicos pra todos” [Sinatura].
“Sempre para adiante. Gracias polo moito que xa nos distes”
[Juan Luís Martinez].
“!Feliz aniversario! Por muchos años más. ¡!Amamos mucho
esta tierra!!” “Mucha suerte, esperamos volver y compartir momentos
hermosos con ustedes” [Guadalupe e Federico. Centro Galicia de
Buenos Aires].
“Me ha gustado mucho la exposición. Dentro de 25 años más me
gustaría que fuese un poco más grande. AUPA PARDIÑAS Y XERMOLOS. Con moito cariño. Hasta la proxima”. [Ander Deive. 8 años].
“Moitos anos, moitos recordos… Espero que dure…, y yo pueda
seguir viniendo siempre. Graciñas Pardiñas” [Puy].
“25 ANOS MÁIS (de música, de liberdade…, de amizade, de
risos, de traballo, de “contra o mundo”…). OS XERMOLOS MELLOR
XERMOLADOS” [Sinatura].
“Nos enamoramos de unos “jipis” jeje, nos embrujó Pardiñas…
Hasta el año que viene! SEMPRE. [Dúas sinaturas].
“Neste 25º ano de Pardiñas descubrin a acampada e o verdadeiro significado do Festival: xuntarnos ós hippies, ós que son por fóra
e ós que o somos por dentro. FELICIDADES E NORABOA” [Tania
do Ramiro].
“25 anos non é nada e é moito.
25 anos de traballo.
25 anos de ilusións.
25 anos de lembranzas.
25 anos de problemas.
100 anos máis de Pardiñas”. [Victor e Pili].
“Eu soio levo 3 pero espero chegar a moitos máis. AUPA XERMOLOS E PARDIÑAS” [Oscar Felpeto Beres].

Tamén recibimos moitos e.mails, só reseñamos algúns:
“Quero dende eiquí, agradecervos todos ises bos ratos que me fixechedes pasar no que para min é a festa máis enxebre de Galiza: “O FESTIVAL DE PARDIÑAS”, nel bailei e disfrutei coma en ningún. E iste ano
máis. Agora e dende uns anos lonxe da miña terra, teño que facer de adiviño e pedi-las miñas vacacións para facelas coincidir co Festival. A Deus
gracias nunca fallei… PD: Perdoade polas faltas de ortografia que puidera
haber. Alguén ten que falar co Bill Gates ise e dicirlle que no mundo tamén
existe unha lingua chamada GALEGO. Unha aperta forte e non dubidedes
en seguir loitando polas nosas raices e costumes pois somos un pobo
probe en cartos e rico en todo o demais” [Victor Manuel Barcia].
Levo anos indo a Pardiñas, é xenial. Facedelo mega ben No 2004 estivo a pé de campo Linho do Cuco e gostei deles, como me fixeron bailar....
Para a vosa información escribovos que xa está á venda o esperadísimo
disco de LINHO DO CUCO [Miguel].
Tal xermolianos; esa inquedante sensacion de espertar na tenda de
campaña, abrir a cremallera e apartar as litronas, ese aroma a carballo de
pais mezclado con latas de conserva e vodka chamuscado. o ruido de
fondo da xente na feira. Que chegue agosto por favor... Máis fotos do festival, da xente!!! [Varelius].
Saúdos á Asociación Xermolos (hola Gon), espero estar no festival
deste ano e disfrutar da festa máis auténtica de Galicia. Vou presentar o
festival ós compañeiros da clase de català, e por suposto fliparán. Con
moita morriña dende Barcelona. Ata prontiño! Gema (O’Reventón)[Gema].
Deberia haber más fotos de la gente que visita el festival de Pardiñas,
lo digo porque siempre voy al festival y molaria que despues de las borracheras que cogemos, vernos pasandonoslo muy bien [Maria jose]
A páxina non está mal pero bótanse en falta máis fotos do Pardinhas
Folk Festival, sen dúbida a meior festa da zona. Un agarimoso saúdo a
tod@s! [Xan Dopixo].
Hola gente como estamos. Llevo años yendo a Pardiñas y antes de
nada decir que siento gran admiracion por Xermolos, a ellos les tenemos
que agradecer ese gran empeño y esfuerzo con el que realizan este maravilloso festival, hoy por hoy uno de los que mas abundancia tienen de gente
en Galicia y para mi el más acogedor, ni la intensa lluvia de este año pudo
con el público!! Me gustaria que esto siempre fuese para arriba, para ello
todos tenemos que poner de nuestra parte ya que somos tambien nosotros
los que lo disfrutamos..., cada uno a su manera..... Un saludo enorme a
nuestro querido Alfonso y a todos los chavales/as de XERMOLOS, seguir
asi y que la basura que se esconde aquí nunca pueda con vosotros, ellos
tienen el poder pero vosotros el mejor corazón!!siempre para delante...
OPA XERMOLOS!!!!HASTA LA PROXIMA!! [Lua].
Saudos, sentín moito non poder nesta anda ir para axudarvos, e disfrutar do Festival de Pardiñas. Levo xa moito tempo lonxe de vos pero
nunca olvido os momentos que pasei como un membro máis da asociación, axudando e participando con vos. Espero regresar pronto e retomar a
miña andaina na asociación, un saúdo a todos e en especial a Alfonso
[Vigo].
Aupaa!! Soy una chica de Bilbao. Este año ha sido mi primer año en
Pardiñas, y espero que no sea el último. Es la bomba, nunca habia visto
fiesta semejante. Me lo pasé genial. Un saludo para toda esa gente que
conoci:¡¡Peña motxoo!! [Sofia].
É necesaria unha renovación, o festival non medra [ Xisbe].
Hola a toda la gente de Xermolos. Soy Pere, uno de los componentes
de “Grollers de Sa Factoria” y quería dar la enhorabuena a toda la gente de
Xermolos por el festival. Me pude dar cuenta de “los poderes fácticos” contra los que tienen que luchar para tirar adelante todo aquello y de hecho
nosotros padecimos las consecuencias de algunas “jugarretas” que les
hicieron. Por todo esto, y por el empeño y buen rollo que vi en la gente del
festival, enhorabuena y seguid luchando. Salud i força, a la gente de
Xermolos y de Pardiñas en general. Pere Soler info@factoriadeso.org
[Pere].
Gracias Xermolos un ano máis por darnos o Festival de Pardiñas. E
este ano especialmente, por traer a Susana Seivane. Moi ben o teño pasado no Festival, pero como o sábado pasado na súa actuación, nunca
[Fede].
Arriba Pardiñas [Madrid].
Vin na páxina web do grupo navarro Skalariak que teñen programado
un concerto no festival deste ano . Ainda non saín do meu asombro, gustariame confirmalo e se pode ser saber algo máis do que pode ser o cartel
deste ano. Saudiños e ánimo compañeir@s e a rachar ca pena un ano
máis [Alexandre de Oleiros].

Me preguntaba se sabedes algo do cartel desta edición. Saudos dende
Allariz [Luan].
Hola Xermolos. Soy Fernando, de la comarca de Ferrol, soy guitarrista de El Rincón de Morgan un grupo de por aquí, juntado con gente de
Fene y Ferrol. Me preguntaba si era posible formar parte del cartel de la
próxima edición. No sabía otra forma de contactar que esta. Os dejo ahí mi
correo, y la dirección de nuestra página web donde teneis mi tlf,,, si os interesa no dudeis en dar un toque. Un saludo, y enhorabuena por la organización de vuestro festival, a seguir… [Fernando].
Hola, me llamo Uli y soy músico de Bremen J. No he encontrado una
dirección email en vuestra página. Por eso este mensaje. Entiendo el gallego cuando lo leo y entiendo un poco, porque estoy miembro del Centro cultural potugues aquí en Bremen, pero no puedo escribir ni hablarlo. Quisiera
participar con mi grupo “Los de la Cuerda” en el festival 2004. Quiero mandaros la solicitud y mi curriculo como PDF. Por favor dadme una direcciòn
email. Si nececitais un compact (CD) y más materiales “no-virtuales”, por
favor escribid. Un saludo. Uli Bösking (Bremen, Alemania) [Uli].
Eu volverei este ano. Estiven aí hai uns catro ou cinco anos, lembro
que actuaba Yellow Pixoliñas... Vaia, o importante é que o pasei de medo,
cos colegas, calimocho vai birra vén, baile, palique... unha pasada. Este
ano irei coa miña moza, pero coas mesmas ganas de farra. Seguro que o
pasaremos de medo [Xavi de Carballo].
Boas: O primeiro é felicitar a ese gran home que é Alfonso Torrado
pola sua laboura a frente de Xermolos. pola súa laboura na divulgación da
cultura galega. Por suposto pola organización do festival de Pardiñas, que
xa tódolos “devotos” esperamos a edición do 2003 en Agosto. Oxalá que
as institucións se dean conta da súa trascendencia. e aporten máis subvencións que creo non teñen. E bueno en ultimo lugar, queríavos deixar
aqui unha suxerencia para este ano ou para o que ven, que a min particularmente pareceríame unha gran idea, e é que trouguerades ao festival ao
grupo URBAN TRAD coa galega Verónica Codesal á cabeza(recentemente triunfador do festival de Eurovisión). Nada mais unha aperta á tod@s
[Xoán Carlos].
Levo 2 anos sen ir ó festival, sen tomar esa ESTRELA GALICIA, sardiñas, empanadiña, no bar de XERMOLOS, pero este ano irei a disfrutar
da música, arte, e da estupenda xente do meu querido pobo.ATA O FESTIVAL. P.D:Estou seguro de que faredes un bo festival (coma sempre)
unha aperta para todos [Manuel].
Gustame moito Pardiñas porque é un festival atípico e hai moitas cousas, o dos artesans, os cursiños de baile. Estaria ben algun máis incluso.
Boto de menos propostas novedosas do que se está facendo en Galiza
como vanguardia do folk ou do hiphop, porque as veces os grupos non son
moi bons [Elvira].
El Festival de Pardiñas es una pasada.le felicito a Xermolos por el trabajo que hacen para sacar esto adelante cada a año y k el trabajo es muy
duro.Muchos besos para todos de una vasca [Bilbaina].
Foi unha ledicia atopar esta páxina, sobre todo vivindo tan lonxe da
terra. Son unha asidua ó festival de Pardiñas e gustaríame saber xa algo
sobre a próxima edición do 2003. Biquiños para todos [Mónica].
Alegroume moito encontrar a páxina de Xermolos porque a verdade é
unha pasada. Só quería decirvos que porque non poñedes nesta páxina as
creacións de algúns raparigos como debuxos, relatos, poesías ou contos.
Polo demáis só me queda decirvos que haber cando chega o Festival de
Pardiñas outra vez [Verónica].
Hola! Enhorabuena por la página, que está muy completa y además
me gusta el diseño, es fácil de navegar y agradable. Sólo que no encuentro un email de contacto, ni dirección postal ni teléfono, ninguna manera de
contactaros más que este libro de visitas. Querría contactar con los organizadores del Festival para proponeros una cosa, por favor, decidme como
puedo hacerlo. Mi email es araceli@relatores.com Muchas gracias y un
saludo! [Araceli Tzigane Sánchez].
Este ano o Festival foi unha pasada… noraboa. E incrible cantas cousas se poden facer con poucos cartos e con moitas ganas. Seguide
[Festivaleiro].
Teño entendido que os de Xermolos daredes información de tódolos
grupos na páxina antes do festival, pois xa podedes ir apurando, meus, que
vos queda moi pouco para o evento, magnífico por certo. Ata outra [Tixo].
Pedazo de grupo os Berrogüetto [Cancro].
Gústame o Festival de Pardiñas moito [Un].
Desde Salamanca mucha SUERTE en el Festival de este Año [Jesús].

Palabras a Alfonso Blanco Torrado
Palabras pronunciadas na cea dos 25 anos de Pardiñas.
Por MARICA CAMPO
Benquerido Alfonso:
Permítenos que che recordemos unha anécdota que coñeces. Vivida por Castelao, cóntanola el mesmo no seu
Sempre en Galiza. É a daquel crego da catedral de Badajoz que dispondo dun magnífico órgano alemán, pasaba
as horas a lle estudar as tripas e a limpar os excrementos que os morcegos deixaban nos seus tubos, mais sen
tocalo e sen lle deixar tocalo a ninguén. “¡Que lástima de órgano e que pena de organista!” -di- para engadir logo
que no censo de intelectuais que moran na nosa Terra hai unha chea deles que se asemellan ao organista de
Badajoz, homes que disque haberá que chorar o día que morran por seren sabios, mestres, pensadores, técnicos
..., mais improductivos. E conclúe: “eu quixera mellor homes de acción, que loitaran polo engrandecemento da nosa
Terra, sen medo ao fracaso, nin á censura, nin tan sequera ás pedradas. Porque hai que loitar e crear, e non imos
perder a vida metidos nas tripas dos problemas.
Que cando un home dispoña dun órgano seipa tocalo, para dar saída ás arelas do seu esprito, aínda que se
rompa o aparello e teñamos que chamar por un amañador”.
Alfonso, ti es a antítese do crego de Badajoz. Desde que chegaches a Guitiriz, hai vintesete ou vinteoito anos,
puxeches a túa ilusión e os teus saberes ao servizo dese coñecemento de nós, dos galegos e das galegas, que é
o único que nos pode salvar da desaparición como pobo.
Como home relixioso que es, non eclesiástico nin ritualista; relixioso no sentido etimolóxico da palabra, de religare, religas as persoas, a xente, coa súa terra, coa súa paisaxe, coa súa historia, co seu alimento material e espiritual. Iso é Xermolos: nada máis e nada menos.
Vintecinco anos poboando e repoboando a Chaira. Árbores de todos os tamaños, de todas as idades, xuntas no
destino de sermos bosque para que canten os paxaros do futuro. Iso somos nós, contigo, compañeiro Alfonso, compañeiro.
O fracaso, a censura, as pedradas... todos eses agasallos
que anunciaba Castelao para os loitadores, é seguro que che
son ben coñecidos. Mais queremos que o saibas, para dicircho
estamos aquí, que nos recoñecemos e recoñeceremos sempre
como xermolos do teu viveiro. Que che agradecemos que nos
deixaras ser parte do teu soño.
Temos que recorrer ás tan coñecidas palabras de Bertolt
Brech para che recordar canta falta nos segues facendo, porque:
“Hai homes que loitan un día
e son bos.
Hai outros que loitan un ano
e son mellores.
Hainos que loitan moitos anos
e son moi bos.
Mais hai os que loitan toda a vida:
eses son os imprescindibles”.
Da estirpe dos imprescindibles es tí, Alfonso, que ao revés
do emigrante de Rosalía que deixaba a veiga polo mar, deixaches o mar pola Chaira. Mais aquí, en Guitiriz, agradecida, a
Chaira faise océano e énchese de ondas para mover o barco
de Xermolos.
¡Capitán , saúde e vento en popa!
Caricatura de Alfonso Blanco Torrado por Mato.

VOLVEREI, VOLVEREI POR TI E POLA MIÑA TERRA
Traballo Premiado no II Certame de Narración Curta Terra Chá
convocado polo Concello de Guitiriz e a Asociación Xermolos

Por Rocio Vázquez Vázquez
Estimada e querida Rosario:
Fai hoxe dous meses que tiven que abandonar as cousas que eu máis aprecio, quero e amo, como ti e a miña terra.
Naquel momento non che comentei os motivos ós que se debía a miña partida, pero agora, cando xa teño case asimilada a
situación e recuperadas as ganas de seguir loitando polo que a min me interesa, explicareiche eses motivos e comprenderás
que eu non te abandonei nin deixei de quererte, así como que o que fixen ten as súas razóns e o seu fin.
Non sei se estás ó tanto de que meu pai faleceu hai uns cinco meses dunha enfermidade descoñecida. Os doutores propuxeron levalo ós Estados Unidos para investigar con el e quizais, así, puideran atopar unha cura para semellante enfermidade,
pero a miña familia non puido ingresalo nun dos hospitais que nos recomendaban posto que, como ti sabes, a situación económica non era moi boa a pesar de recibir axuda duns tíos que emigraron co fin de obter unha mellor economía e calidade de vida
fora da súa terra. Agora, con estes tíos emigrantes, vivimos miña nai máis aquí, nun lugar apartado das terras que nos pertencen. Coma nós tivo que facer moita máis xente, xa que onte me atopei cunha familia que vivía preto da miña aldea, como non
puido explotar as súas terras, tiveron que emigrar..
Por outra banda estaba a túa familia, teu pai é un home de negocios, con moitas terás productivas e toda a túa familia goza
dunha boa economía. Como eu desexaría ter algo serio e formal contigo, preciso ascender un pouco na sociedade, poñerme á
túa altura en tódolos aspectos e que, así, a túa familia poida aceptarme sen considerarme un rapaz pobre e de pouca clase.
Esto non o podería conseguir quedando na miña aldea.
Ó morrer meu pai, meus avós emigraron para reunirse cos demais fillos e que eles se encarguen de coidalos, mentres miña
nai seguía á fronte do traballo que meu pai desempeñaba. El era zoqueiro, un oficio que dera traballo a moita xente na nosa
terra, pero que cada vez era menos prestixiado e remunerado, por riba disto, miña nai non coñecía moi ben o oficio e ademais
tiña que coidar do gando que tiñamos: vacas, touros, ovellas, coellos, galiñas, cans... e facer as labores da casa. Eu axudáballe en todo o que podía, pero ela non me deixaba facer moito, só quería que me adicase a estudar e que non me preocupase
polos demais traballos. O único que me permitía facer era levar os zocos ás feiras e ás festas para vendelos, e eu ía encantado porque alí veríate a ti. Xa de pequeno ía sempre con meu pai porque os señores e as señoras que ían de paseo e para ver
o que había, como dicía meu pai, acostumaban darme uns caramelos ou cinco pesetas e a min facíame moita ilusión. Cando
fun sendo máis mociño eu non acompañaba a meu pai por este motivo, senón porque xa me fixara en ti e nos empezabamos a
mirar desa maneira tan estraña, o noso amor comezaba a agromar.
Pero xa dende antes da morte de meu pai, miña nai dábame moito cariño e amor. O que facía é algo moi típico nunha nai
que quere ós fillos e loita por darlles o mellor. Eu son o seu neno consentido e permitíame todo, pero coidándome e vixiándome a cada minuto, non permitiría que algo malo me acontecese, como sucedeu no caso de miña irmaíña. Eu daquela tiña nove
anos e Xoana, miña irmá, once, era unha rapaciña pequecha, sinxela e loura, tiña uns enormes ollos azuis, similares ós teus, e
unha face de boneca que a facía a máis bonita de tódalas nenas. Miña nai mandáraa ir ó panadeiro e cando volvía á casa coa
súa cariña risoña e inocente e brincando coas zoquiñas que meu pai lle fixera, un coche atropelouna friamente e o golpe tan
forte que levou na cabeza fixo que non se puidera salvar. Foi moi duro para toda a familia aceptar o que pasara, especialmente para miña nai , que caeu nunha gran depresión da que con axuda de todos foi saíndo, pero por moitos anos que pasen, como
é normal, nin ela nin eu poderemos esquecer nunca esas penas.
Agora, antes de partir, eu vía que miña nai estaba recaendo co motivo da morte de meu pai e tódolos demais problemas.
Como eu non podía permitir que iso volvese acontecer, púxenme en contacto con meus avós e meus tíos chegando ó acordo
de irnos vivir temporalmente con eles ó estranxeiro. Alí miña nai recuperaríase mellor estando en compaña da maior parte da familia e eu podería continuar os meus estudos.
A maior alegría que eu lle podo dar a miña nai é converterme nun home de ben, estudado, disposto a
progresar e a loitar, e formar unha familia honrada que lle dea moitos netos.
As aspiracións que ten miña nai con respecto a min son as mesmas que as miñas. Aspiro a acabar
a carreira que estou estudando, atopar un bo traballo e volver á miña casa da aldea para revivir todo o
que tiven que abandonar, xa que tivemos que deixar descoidadas as terras, vender os nosos animais, despedirnos da nosa xente e mudarnos de casa, deixar aquela casa grande, de pedra e
acolledora, para vir parar a un apartamento pequecho na periferia desta cidade, deste
lugar que non me pertence e co que non me sinto identificado. Non nos atopamos en
malas condicións nin desamparados, pero a pesar de estar cunha gran parte da
familia, sinto moita morriña pola miña terra e a miña xente. Agardo impaciente o
día no que logre o que anhelo, facer da miña casa da aldea un lugar tranquilo e
alegre, explotar as miñas terras, volver ter animais e poder apoiar á xente da
nosa terra, ofrecer, en primeiro lugar, traballo e axuda ós máis necesitados e
en peores condicións... Xa que eu algún día me sentín así e non llo desexo
a ninguén. Se está nas miñas mans non permitirei que ninguén teña que
emigrar e abandonar a súa terra como eu e moita máis xente tivemos que
facer para saír adiante, xa que a nosa terra vale moito, ten esas paisaxes
tan fermosas, encantadoras e acolledoras, ten esa natureza tan chea de
verde, esa gran variedade de animais, esas tradicións que dende tan
antigo nos seguen e tantas xeracións atravesaron... todo isto dálle un
valor incalculable á nosa terra, aínda que algunha xente non o soubera

valorar, pero eu si sei, e esa terra ten moitos recursos para poder progresar e non quedar estancada e discriminada, só precisa dunha pequena axuda nalgúns aspectos que eu mesmo lla darei en canto regrese a ela.
Espero que agora entendas o por qué da miña partida e que te decates de que non o fixen de boa gana, pero como podes
ver, era o mellor e o máis aconsellable para todo menos para o noso amor, mais eso, pola miña parte, está a salvo e seguirá
vivo e con forza para toda a vida. Comprenderás que eu non quero volverme rico da noite á mañá, pero si quero chegar a ser
un home de proveito que che poida dar a ti e á nosa terra todo o que merecedes.
Meu pai sempre dicía “antes de comer as maduras, hai que comer as verdes”, e é moi verdadeiro este refrán, xa que non
me atopo nun momento de felicidade e benestar total e absoluto, pero vivo coa esperanza, coa ilusión e coa fe de que loitando
alcanzarei o que eu desexo, e sei que entre o meu esforzo e a axuda de Deus pronto o conseguirei. O que me atormenta é a
posibilidade de perderte, sabes que te amo como nunca amei a outra muller e estou seguro de que, cando te entregaches a min,
ti tamén me amabas coa mesma loucura e paixón que eu.
Cada noite saio á terraza deste humilde apartamento e recordo aquela noite, ás veces penso se sería soamente un fermoso soño porque nunca imaxinara ser tan feliz durante unhas horas. Aquel pouco tempo no que estivemos xuntos foi o máis bonito e especial da miña vida e lémbroo cada noite, cando miro ó ceo para pedir axuda e forza a Deus para alcanzar o que quero,
e te vexo alí, entre as estrelas, mirándome e sorríndome como tantas outras veces porque aínda que agora esteas moi lonxe
segues no meu presente e na miña vida.
Dende sempre nos gustamos e nos amamos, aínda que nunca nos atrevemos a dicírnolo, pero as nosas miradas tan intensas dicíano todo. Sempre que me mirabas con eses olliños azuis tan claros e bondadosos o meu corpo estremecíase, eu quedaba sen palabras, soamente te miraba atónito sorríndoche con timidez e lixeiramente, ti dirixíasme outro sorriso parecido que
me facía estremecer aínda máis.
Aquela tarde que tiñamos a oportunidade non a deixamos escapar. Foi o día antes de eu partir, eu fora a aquela festa gastronómica para verte e despedirme de ti aínda que fora sen palabras, sabía que estarías alí posto que na nosa terra hai moitas
festas destas e ti sempre ías a todas, eu víate dende a miña tenda de zocos, pero nesta ocasión eu non fora para traballar xa
que, miña nai máis eu, puxeramos fun a ese traballo.
A xente xa comezaba a marchar, eran arredor das sete da tarde cando nos miramos unha vez máis naquel día, pero coma
nunca antes, con máis paixón, máis desexo, máis amor... Sen dicir nada comezamos a camiñar cara un río que había preto de
alí, mirabámonos e sorriámonos a cada paso que dabamos, logo collémonos da man e apertándoas máis forte cada vez, os nervios que ó principio sentiamos, foron desaparecendo. Non pensabamos en nada, soamente en nosoutros. Foi unha sensación
moi rara para min poderme esquecer por un pouco de tódolos problemas e tristezas polos que estaba pasando.
Ó chegar á beira do río as túas meixelas comezaron a pórse encarnadas, pero un bico meu fixo que te sentiras máis tranquila e segura. Era unha paisaxe fermosa, o sol estábase poñendo entre varias montañas que se vían ó lonxe, o río levaba unha
auga moi clara e de vez en cando saltaba algún que outro peixe. Aqueles animais ata parecían contentos por estar nós alí,
gozando tanto do momento. Foi daquela cando nos entregamos un ó outro dándonolo todo,co desexo, paixón e amor que sentiamos, amabámonos tanto que non podiamos impedir aquilo a pesar de ir en contra da nosa ética.
Os dous nos decatamos nese momento de que nos amabamos máis do que ata entón pensabamos e do forte, seguro e verdadeiro que era o noso amor, como para non querernos separar xamais.
E a pesar de que as miñas circunstancias naquel momento nos separaron, eu pronto volverei, volverei á miña amada terra,
a Terra Chá, e volverei para quedar loitando por ela e xamais marchar, e volverei por ti, miña amada Rosario, volverei coa esperanza de casar contigo, ante Deus e ante a lei, e formar unha familia cargada de amor e felicidade que loita unida polo que en
realidade quere e espera da vida. Mais se para entón, cando regrese, ti, miña amada, estás con outro home, renunciarei a ti con
orgullo con tal de verte feliz, pero lembra que xamais me vou esquecer de ti nin nunca deixarei de amarte con todo o meu corpo
e toda a miña alma como o fixen ata agora.
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