Medio século de
compromiso coa
nosa música
tradicional

O

concurso de gaitas de Ponteareas
celebra 50 anos de vida. Unha cita
ineludible no panorama da nosa
música tradicional que pasa por ser o máis
antigo que se celebra no país. Baixo o formato
dunha formación de cuartetos e percusión, a
súa importancia radica nos moitos músicos e
de gran relevo que teñen participado nel. Sen
esquecerse do seu xurado, que nesta edición é
de auténtico luxo con Antón Corral Martínez,
Antonio Gutiérrez Pereira, Xoaquín Míguez
Rodríguez, “O Xocas”, Iván Costa Blanco,
Manuel Alonso Iglesias, “Xalueiro”, Juan Luna
de Cabo e Xosé Manuel Gil Rodríguez.
A importancia da gaita nesta vila do
Condado non radica tan só no seu concurso,
senón tamén en contar con tres obradoiros
onde se constrúe este instrumento tan noso
como son o de Gil, o de Eduardo Represas e o
de Jesús Represas. Non existe en toda Galiza
unha maior concentración de artesáns
dedicados ao nobre oficio de facer que o
soprete, o punteiro, o fol, o roncón, o ronquete
e o ronquillo conformen un dos nosos maiores
tesouros como pobo.
A introdución deste certame dentro das
celebracións do verán que pechan o
calendario festivo de Ponteareas, Os Remedios,
permite que sexa moita a xente que acolla con
grande entusiasmo esta competición, fóra dos
propios músicos participantes que agardan
por el todos os anos con grande expectación.
Deste xeito, conséguese facer partícipe á
poboación dunha arte tan nosa como é a de
acompasar as notas que flúen da gaita coa

troula propia das festas populares.
Este ano para conmemorar o medio século,
desde a área de Cultura e Lingua da
Deputación de Pontevedra, queremos
colaborar co Concello de Ponteareas cunha
exposición denominada “A Gaita na música
tradicional galega”, que desde o 16 ata o 23 de
setembro poderá visitarse no auditorio
Reveriano Soutullo, e comisariada por Xaime
Estévez Vila, Carlos Collazo de La Fuente e Ana
Costas Carbajal, conta coa participación da
Asociación de Gaiteir@s Galeg@s, do obradoiro
Gil e do investigador Pablo Carpintero. Inclúe,
ademais, fondos moi importantes como os que
se conservan no arquivo do Museo de
Pontevedra.
Agardamos que un ano máis, e con medio
século de compromiso coa nosa cultura
tradicional, a cita de Ponteareas volva ser un
éxito, desexándolle mil primaveras máis e que
siga sendo unha gran canteira de músicos que
conserven a nosa música popular.
X OSÉ LEAL FARIÑA .
D EPUTADO DE CULTURA E LINGUA .
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Ponteareas, o berce
da música

P

onteareas é unha vila recoñecida pola
súa longa e senlleira tradición musical.
Non só foi o berce de personaxes tan
ilustres no eido da composición como
Reveriano Soutullo ou Rogelio Groba, senón
que aquí tamén existe un forte arraigo da
música coral e un fondo apego polas bandas
populares. No que respecta ao noso folclore,
foron moitas as agrupacións nacidas nesta
terra ao abeiro da transmisión patrimonial e,
nese eido, a gaita ocupa un lugar destacado.
En Ponteareas vense celebrando dende
1966 o “Concurso de Gaitas do País”. Nacido ao
amparo das comisións organizadoras das
festas patronais, non tardou en ser asumido
polo Concello como un dos actos máis
destacados do programa de actividades
vencellado á celebración. E non é por
casualidade.
Os últimos estudos falan da existencia de
concursos deste tipo, cando menos, dende os
anos 20 do século pasado, malia que todo
parece indicar que a súa celebración arranca
a finais do século XIX ou principios do XX. Eran
concursos irregulares e pouco regulamentados,
organizados por asociacións culturais e
musicais, pero serviron para sentar os alicerces
do que viría despois. E isto tampouco é por
casualidade.
Se había gaiteiros é porque había gaitas, e
a nosa tradición de obradoiros nos que se
fabricaban este tipo de instrumentos, tamén
vén de vello. Á memoria dalgúns veciños aínda
páx. 2||

chegan os ecos das elaboradas por Antonio
Represas, “O Marreco”, construtor destacado
en toda Galicia nos anos 40, 50 e 60, e á dos
máis novos o son das construídas polos seus
herdeiros do seu facer e maestría ou por Xosé
Manuel Gil, que teñen percorrido o mundo
todo.
Por iso é un motivo de especial orgullo
chegar á edición número 50 do Concurso de
Gaitas do País, referencia ineludible para
calquera afeccionado á musica folclórica, e
manter unha tradición que chega a nós polos
corredores do tempo. E por iso quero convidar
a todos os veciños e visitantes a percorrer as
nosas rúas ateigadas de pentagramas e
disfrutar da musicalidade que se respira nesta
vila.
Porque Ponteareas é o lugar onde a música
nace para espallar polo mundo unha pinga de
ledicia.
Que vostedes o disfruten!

XOSÉ REPRESAS .
ALCALDE DE PONTEAREAS .

Un referente
indiscutible da
música tradicional
galega

P

or todas e todos é coñecido o arraigo
que a música, nas súas diferentes
manifestacións, ten en Ponteareas. Que
forma parte do noso ADN queda patente xa
dende que o mestre Soutullo agasallou a
Ponteareas cun pasodobre que constitúe o
noso sinal identitario dentro e fóra das nosas
fronteiras. Ou polas bandas de música, catro
na actualidade, algunha delas con máis de
cen anos de historia e da que formou parte o
mestre Rogelio Groba, o compositor galego
vivo máis internacional, que eleva en forma de
notas musicais a nosa cultura e os nosos
sentimentos e que constitúe o celme do
Festival Groba, que se vén celebrando no mes
de agosto ininterrompidamente dende fai
cinco anos.
Ponteareas é música no sentido amplo da
palabra: dende a música vocal, con cantos de
taberna que, coincidindo coas festas de setembro, sobre todo dos Remedios, cantaban en familia na Casa da Triga, no Túnel ou na de
Mota; cantos que, andado o tempo, irían derivando en agrupacións corais en varias parroquias, como Areas e Guillade, ata a veterana
do Centro Artísitco Sportivo, con 50 anos de
existencia.
A música tradicional, por suposto, constitúe
por si mesma un sinal de identidade representada polos Ranchos de Reis, conservados ou recuperados en Guláns, As Cortellas, Fozara ou
Santiago de Oliveira; polos numerosos grupos
de pandereteiras espallados por todo o ter-

mino municipal, así como polos grupos de música tradicional que manteñen vivas as nosas
esencias e dos que saen grandes gaiteiros, algúns deles compoñentes da laureada banda
de gaitas Tremiñado. Porque a gaita e a percusión identifican a Ponteareas e tamén o concurso máis senlleiro da música tradicional no
noso país.
Malia que naceu a principios de século e
tivo unha longa e irregular traxectoria, será a
partir dos 60, cando o Concello asume a súa
organización, que o Concurso de Gaitas do
País pasa a formar parte das festas dos Remedios e San Miguel. Diso fai 50 anos, o que o
converte no máis antigo do noso país. Por el
pasaron numerosas agrupacións e gaiteiros da
talla de Antón Corral ou Xosé Manuel Budiño e
tantos outros, colocando a Ponteareas como
referente indiscutible da música tradicional
galega.

HORTENSIA B AUTISTA .
CONCELLEIRA DE CULTURA .
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Aproximación histórica ao
Concurso de Gaitas do País,
de Ponteareas (1966-2017)
[Carlos Collazo De la Fuente, Historiador e Profesor de Ciencias Sociais]

A XEITO DE INTRODUCIóN
O Concurso de Gaitas de
Ponteareas acada no presente
2017 a súa 50 Edición, víndose
celebrando de forma case ininterrompida dende 1966, entón
baixo o senlleiro nome de
“Concurso de Gaitas do País”.
Consolídase deste xeito como
o concurso musical da súa especialidade máis antigo de Galicia e un dos máis antigos da
Península Ibérica.
As fontes consultadas(1) permítennos afirmar que existen
antecedentes históricos claros
do concurso dende os anos 20,
se ben o certame non foi institucionalizado polo goberno lo-
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cal ata 1966. A hipótese máis
probable é que existiran competicións de música tradicional
galega en Ponteareas dende
principios do século XX xestionadas por colectivos privados,
e que a emigración, a Guerra
Civil e a posguerra interrompe-

EXISTEN
ANTECEDENTES
HISTóRICOS CLAROS
DO CONCURSO DENDE
OS ANOS

20, SE BEN

NON FOI
INSTITUCIONALIzADO
POLO GOBERNO
LOCAL ATA

1966.

ran a súa celebración. Por mor
do senso indentitario desta tradición para a poboación ponteareán e do arraigo da música
popular na nosa localidade, o
Concurso foi recuperado polo
Concello no xa citado ano de
1966.
Foi constante a través do
tempo a súa celebración no
mes de setembro e a norma
estrita de que os grupos participantes foran cuartetos (dúas
gaitas sen modificacións, un
bombo e un tamboril) e vestiran traxe tradicional completo.
Era costume tamén que os participantes se reuniran antes do
certame para facer un pasarrúa
tocando música tradicional

dende o Concello ata o lugar
de celebración da proba.
O Concurso oscilou normalmente entre un e dous días de
celebración, as veces combinado co certame de composición da peza musical, o cal
aportaba unha peza que servía
de proba para as bandas do
Concurso de Gaitas do País. Os
lugares de celebración do certame foron catro: a “Plaza del
Generalísimo” (actual Praza
Maior), o Cine Mariño, o Auditorio Reveriano Soutullo e o
Centro Artístico Sportivo de
Ponteareas.
O número máximo de participantes rexistrado foi de trinta
e catro (1992) e o mínimo de
cinco (2016), aínda que normalmente á fase final da proba
só accedían de quince a dez
grupos. A maioría das bandas
eran das provincias de Pontevedra e de A Coruña, pero rexístrase tamén participación de
grupos de toda Galicia e de
centros galegos do panorama
nacional (Madrid, Barcelona e
País Vasco).
Foi usual a entrega de catro
premios dunha contía elevada
e sostida ao longo do tempo,
sendo reseñable o esforzo no
aumento orzamentario levado
a cabo nos anos 90 e a axuda
case constante da Deputación
de Pontevedra e da Xunta de
Galicia. A participación de empresas privadas como colaboradoras e patrocinadoras do
evento xa dende as primeiras
edicións ata hoxe, fálannos do
éxito e do potencial econó-

mico do Concurso como activo
histórico, cultural e turístico de
Ponteareas.
P RIMEIROS ANOS
Coma xa se apercibira con
anterioridade, diferenciamos
dúas etapas no desenvolvemento do certame: por un
lado, os concursos musicais de
gaitas e cuartetos tradicionais
acontecidos no primeiro terzo
do século vinte da man de asociacións culturais e musicais

privadas; por outro, a institucionalización do Concurso
dende o ano 1966 polo Concello de Ponteareas e o mantemento do mesmo sen solución
de continuidade ata os nosos
días. De seguido, facemos un
breve percorrido por eses primeiros anos a través das fontes
recuperadas.
No documento que amosamos a continuación( 2) se nos
presenta unha carta da comisión de festexos de 1921 na cal
se lle comunica ao grupo ven-

Documento de 1921 no que se alude a un concurso de gaitas celebrado en
Ponteareas polo cal a comisión organizadora comunica ao grupo
gañador a súa victoria( 3). [Fonte intermediaria: Antonio Gutiérrez Pereira.]
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Fotografía de 1900, Rancho de Reis (Guláns). Familia de Feliciano Evaristo e Elvira de Caseira no que se observa un
terceto de gaita e percusión (bombo e tamboril). [Fonte: arquivo familiar de Elvira Caseira.]

cedor do concurso de gaitas
organizado en Ponteareas a
súa condición de primeiro premiado. Isto demostra cómo xa
en 1921 había concursos de gaitas en Ponteareas, probablemente de gaiteiros individuais
(“conceder a vd.”). Eran competicións xa con bases, xurado,
premios e peza de obrigada in-
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terpretación. Non obstante,
como xa se aludiu, a súa organización corría da man de comisións privadas alleas ao
Concello de Ponteareas.
Seguindo o Programa de
Festas da Virxe dos Remedios
de Ponteareas de setembro do
ano 1900 (4), atopámonos como
a música das “Gaitas del País”

era o leitmotiv dos festexos organizados pola Comisión de
Festas. A través do Programa de
Festas da Virxe dos Remedios
de 1931 (5) encontrámonos que
nos anos trinta deuse un retroceso do carácter popular e tradicional das festas de setembro, e un intento por resaltar
todos os aspectos modernos

(fútbol, bandas militares de
música, demostracións de luz
eléctrica) senlleiros da II República. É probable que a chegada
da modernidade eclipsara tradicións como a das gaitas do
país sen chegar a borralas completamente debido ao carácter
identitario que estas tiñan para
a poboación ponteareana.
Mediante o Programa de
Festas da Virxe dos Remedios
de setembro de 1943 (6), comprobamos como despois do
inicio oficial da Festa, os grupos
de gaitas facían pasarrúa pola
vila, sen embargo, o concerto
fundamental foi encargado á
Banda Municipal de Ourense
(non aos cuartetos tradicionais
de gaitas do país). Novamente,
a pesar do papel secundario
que se asignaron ás gaitas do
país, a súa participación nas
festas non puido ser borrada
ao completo por formar parte
das tradicións máis profundas
do pobo.
No diploma que amosamos
de seguido(7) correspondente
ao ano 1947, móstrasenos xa un
certame de gaitas de cuartetos,
no cal había unha peza obriga-

Fotografía de 1924. "O Carriolas", gaiteiro de Ponteareas, tocando en
Bouzas (Vigo) acompañado de bombo e tamboril. [Fonte: Faro de Vigo (23
de xullo de 1924)]

toria, un xurado e os grupos
participantes se estruturaban
en torno a un director. Neste
caso, o grupo vencedor fora
“Saudades da Terra”. Coma os
demais exemplos, a súa organización debeuse a comisións de

festexos alleas ao Concello de
Ponteareas.
Estas festas populares e certames musicais nos que as gaitas do país tiñan un papel
notable fóronse esquecendo
nos anos 40 e 50 por mor das
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Diploma do
certame de
cuartetos de
gaitas celebrado
en 1947 no
programa das
festas pratronais
de Ponteareas.
[Fonte
intermediaria:
Antonio Gutiérrez
Pereira.]

xa citadas dificultades históricas do momento. Non obstante, debido ao carácter
senlleiro das gaitas do país
para a poboación de Ponteareas, o Concello da cidade
acordou retomar o Concurso
no ano 1966, institucionalizándoo e xestionándoo xa dende
o sector público.
O CONCURSO A PARTIR DE 1966
Deste xeito, en setembro de
1966 o Concello de Ponteareas
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celebrou oficialmente o I Concurso de Gaitas do País, acadando un notable éxito de
participación e asistencia. Isto
supón unha proba notable do
carácter identitario desta celebración para Ponteareas, a cal
a pesar das dificultades, no
memento en que se puido retomar o certame produciuse
un éxito inmediato, algo que
sería moito máis difícil de acadar no caso de celebracións carentes de arraigo popular.
Este feito bota por terra,

ademais, a hipótese de que a
recuperación do Concurso responda unicamente a un plan
de fomento das tradicións populares promovido pola Falanxe. É certo que o colectivo
falanxista intentou recuperar
este tipo de tradicións como
elemento cohesionador da poboación, para eles, proba da riqueza e variedade cultural de
España e do atraso rural das
culturas periféricas.
Non obstante, é imposible
que tan só coa vontade pun-

tual dun grupo político o Concurso de Gaitas do País rexistrara un éxito tan inmediato no
seu inicio e se mantivera, ata
hoxe, 50 anos vixente. A única
explicación a este fenómeno
enlaza, dende o noso punto de
vista, coa idea de que o Concurso estaba xa na xente, era
parte das súas tradicións e da
súa identidade (independentemente do signo político ao que
cadaquén estivera adscrito).
Deste xeito, no canto da recuperación do Concurso, é máis
axeitado falar de que a Falanxe
permitiu (ou non entorpeceu)
o desenvolvemento deste tipo
de probas centenarias en Ponteareas.
O Concurso de Gaitas do
País é herdeiro dunha longa
tradición musical gaiteira xerada en torno a Ponteareas a finais do século XIX e principios
do século XX. Por exemplo, as
gaitas dos Irmáns Represas, ar-

Nota de prensa de El Pueblo Gallego que fala dos resultados do I Certame
de Gaitas do País. (p. 16, 14/09/1966)

tesáns e músicos de Xinzo
(Ponteareas), percorreron os
cinco continentes levando o
nome de Ponteareas e de Galicia por todo o mundo. Dende
1928, temos constancia do

O CONCURSO DE GAITAS DO PAíS É HERDEIRO
DUNHA LONGA TRADICIóN MUSICAL GAITEIRA XERADA
EN TORNO A

PONTEAREAS A FINAIS DO SÉCULO XIX E
PRINCIPIOS DO SÉCULO XX.

paso da interpretación dos gaiteiros de forma individual á interpretación en cuartetos. O
Concurso de Ponteareas recolleu esta novidade dende o
principio, sen renunciar á tradición da vestimenta ou da tipoloxía de instrumentos e pezas
a interpretar. A singularidade
do noso Concurso reside na capacidade que tivo para adaptar
ao modelo competitivo as
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novas formas de agrupamento
musical xurdidas nos anos 30.
Durante os anos 60 o Concurso de Gaitas do País celebrouse con admirable regularidade e notable éxito, contando con abundante participación e significativos premios
para a época(8). Sen embargo,
na prensa dese tempo resáltate a falta de axuda institucional do Concurso entrando nos
anos 70, feito que o condicionou ata tal punto que na década sinalada deixouse de
celebrar nun ano. Esta circunstancia explica que no presente
2017 celebremos a 50 Edición
do Concurso, a pesar de que
diacrónicamente o certame
tería que contar con 51 anos
naturais.
Nos anos 80, o Concurso de
Gaitas do País volveu a súa liña
de participación e premios elevados. É nesta época cando
grupos de fora de Galicia, das
Casas Galegas de Madrid, Barcelona e País Vasco achéganse
para participar no certame. O
número de grupos tradicionais
que participou cada ano soia
superar a vintena, e o concurso
pasou a celebrarse durante
dous días, sendo o primeiro a
clasificatoria e o segundo dedicado á final. Igualmente, a repercusión na prensa e nos
medios de comunicación da
época foi moi significativa e
consolidouse tamén o feito de
que foran sempre empresas
privadas as comitentes dos
principais premios.
O feito máis significativo
páx. 12||

Fotografía do cuarteto "Os Montes", participantes no ano 1983. [Fonte:
Arquivo do Museo de Ponteareas.]

Fotografía da XXV Edición do Concurso de Gaitas do País de Ponteareas,
que nos mostra a un cuarteto en plena competición (1993).

Os gañadores do 2015, "Efecto Polilla" (Teo), co alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, e coa
concelleira de Cultura, Hortensia Bautista. Fonte: Arquivo do Museo de Ponteareas

dos anos 90 en relación co
Concurso de Gaitas do País foi
o esforzo no incremento orzamentario dos premios do Concurso tanto por parte do
Concello de Ponteareas como
por parte das empresas da rexión. O aumento dos premios e
da estrutura do certame tivo
como consecuencia o incremento do nivel dos cuartetos

de música tradicional galega
que asistían cada ano ao Concurso en Ponteareas. O renome
do noso certame aumentou e
consolidouse neste tempo, e as
axudas institucionais tanto da
Deputación de Pontevedra
coma da Xunta de Galicia incrementáronse paralelamente
ante a evidencia do éxito do
Concurso.

Nas últimas décadas, o Concurso de Gaitas de Ponteareas
consolidouse coma un referente fundamental dentro do
panorama artístico e musical
galego. A súa historia e renome,
a elevada contía dos seus premios e o alto nivel competitivo
das bandas participantes ao
longo do tempo, contribuíron a
elevar o Concurso ao posto de
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preferencia no que se atopa
hoxe en día. O Concurso de
Gaitas do País de Ponteareas
foi quen de sobrepoñerse ás
non poucas trabas da súa historia pervivindo ata os nosos
días e asegurando a transmisión da centenaria tradición
musical e gaiteira de rexión.
CONCLUSIóNS
O interese do Concurso de
Gaitas ten dúas vertentes: por
unha parte, o seu valor histórico, artístico, cultural e patrimonial. É, en liña con tódalas
fontes consultadas, o concurso
de cuartetos tradicional máis
antigo de Galicia, e un dos máis
antigos da Península Ibérica na
súa especialidade.
O Concurso enlaza de preto
coa identidade da poboación
ponteareana, pois a música tra-

dicional das gaitas do país estivo dende sempre imbricada
en tódolos actos relixiosos e
civís da localidade. Ademais, é
moi común que calquera ponteareán teña na súa familia
algún músico, artesán ou entendido vinculado á música
tradicional galega; por outra
parte, o Concurso de Gaitas
serve de espazo de reunión e
escenario privilexiado para a
celebración de reunións, presentacións e intercambio de
negocios das empresas relacionadas co evento.
O Concurso de Gaitas do
País de Ponteareas conta cun
valor histórico e artístico inigualable, así coma un potencial
económico moi importante. A
celebración un ano máis do
Concurso supón unha posta en
valor da nosa historia, da nosa
tradición musical e da nosa

identidade como cidade. Este
feito contribúe a creación dun
patrimonio inmaterial diferenciador, o cal ten a capacidade
de atraer turismo, acordos comerciais e novas inversións a
Ponteareas.
O Concurso de Gaitas do
País recolle e canaliza décadas
de tradición musical galega e
conta hoxe en día co maior
prestixio que un certame musical do seu perfil pode chegar
a acadar. Como sociedade,
temos o deber de non estragar
o valor do patrimonio herdado
e de tentar poñelo en valor,
aproveitando toda a súa potencialidade. O Concurso é
unha tradición única e identitaria de Ponteareas, cun potencial cultural e económico
demostrado de amplo alcance,
e por tanto, digno obxecto de
vindicación na actualidade. ||

NOTAS
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1.- Fundamentalmente, as Actas das sucesivas edicións do

a vd. muchos años. Puenteareas, 10 de septiembre (19)21.

Concurso recollidas no Arquivo do Museo de Ponteareas,

El Presidente de la comisión de festejos.

e tamén a prensa galega de metade do século XX en

4.- Arquivo do Museo de Ponteareas (Doc. Local-Festas

adiante (Faro de Vigo e El Pueblo Gallego).

Musicáis-1909).

2.- Arquivo do Museo de Ponteareas (Doc. Local-Festas

5.- Arquivo do Museo de Ponteareas (Doc. Local-Festas

Musicais-1921).

Musicáis-1931).

3.- Transcrición do documento: Festejos de 1921. Puente-

6.- Arquivo do Museo de Ponteareas (Doc. Local-Festas

areas. En el concurso de gaiteros del país celebrado

Musicáis-1943).

ayer, el jurado por unanimidad ha acordado conceder

7.- Arquivo do Museo de Ponteareas (Doc. Local-Festas

a vd. el premio único de 50 ptas. en metálico estable-

Musicáis-1947).

cido para el mismo por haberse ajustado en su presen-

8.- A xeito de exemplo, no ano 1967 entregáronse 5.000

tación a las bases prevenidas y sobresalir en la obra de

pts. ao gañador, 4.000 pts. ao segundo clasificado, 2.500

ejecución de concurso a los demás concursantes. Me

pts. ao terceiro e 1.500 pts. Fonte: El Pueblo Gallego

complazco gratamente en comunicárselo. Dios guarde

(7/09/1967, p. 14; 14/09/1967, p. 12; 16/09/1967).

Airiños de Pazos e Los infantiles
de las Muras: un antecedente ao
Concurso de Gaitas do País
[Xaquín Míguez Rodríguez, “O Xocas”]

ocumentado está como
dende principios do século XX foise xestando unha
tradición musical galega vencellada á gaita sen modificacións
no sur de Galicia e no norte de
Portugal. Gaiteiros individuais,
tercetos e cuartetos de gaitas e
percusión, amenizaban a maioría das celebracións civís e relixiosas da época.
O obxectivo do presente artigo é amosar un exemplo persoal de cómo esa tradición
musical popular chegou a consolidarse, xerando un patrimonio cultural clave para comprender o xurdimento do Concurso de Gaitas do País en Ponteareas.
O grupo do meu pai, Airiños
de Pazos, e o meu primeiro
grupo, Los infantiles de las Muras, foron dous dos principais
expoñentes que participaron
desta empresa. Que este espazo, aínda que breve, contribúa a dar sentido aos feitos
presentes amosando a nosa
historia e compartindo a nosa
memoria con que teña a ben
coñecela.
Meu pai, Modesto Míguez

D

Modesto Míguez
no frente
durante a
Guerra Civil, co
fusil de
combate e a
súa inseparable
gaita. [Fonte:
arquivo
persoal.]

Cernadas, seu irmán Xosé,
“Laurente” e “O Marta”, formaron o cuarteto Airiños de Pazos
no ano 1935, cando todos eles
rondaban os 20 anos de idade.
O grupo acadou rapidamente
unha fama notable en toda a
provincia de Pontevedra, sobre
todo no eido das celebracións
relixiosas. Dende moi cedo,

desprazáronse por toda Galicia
para actuar nas principais festas da época. Ao norte de Portugal, acudían tamén a pesar
dos escasos medios dos que
dispoñían, a pé e facendo noite
“na barra dos follatos”, como
dicían eles. Por mor da Guerra
Civil, a traxectoria do grupo interrompeuse ata o ano 1940,
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momento no cal a banda retornou e se ampliou ata contar
con sete membros (entraron
Recaredo Fuentes, “Miliño” e
Luis “do Penico”).
A formación musical de Airiños de Pazos estivo limitada
polos condicionantes ben coñecidos da época. Facendo uso
do seu bo oído e con consi derable dedicación e práctica,
os sete culminaron unha traxectoria chea de éxitos, sendo
a día de hoxe recordados en
toda Galicia por quen con eles
compartiron aqueles días.
Neste contexto de ensaios,
actuacións, faladoiros musicais
e festas, xurdiu “O Xocas”.
Dende o berce, o son da gaita
galega acompañoume ata hoxe
en día. As agachadas, collía os
instrumentos dos maiores e
tentaba tocalos, pois ao ser eu
algo fraco tiñan medo de que
me dera mal co esforzo e non
me deixaban tocar. Nun baúl
vello da casa dos meus pais,
atopei aparellos suficientes
para crear os meus primeiros
instrumentos, os cales facía
soar de oído. Aos 10 anos de
ideade, xunteime con outros
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Grupo Airiños de Pazos, Modesto Míguez no centro. [Fonte: arquivo
persoal]

Grupo Los
infantes de las
Muras, "Xocas"
tocando a gaita.
[Fonte: arquivo
persoal]

dous compañeiros, Edelmiro
Míguez e Marcelino Míguez,
para formar o meu primeiro
grupo: Los infantiles de las
Muras. Aínda que todos falabamos dende sempre galego, a
inscrición do nome da banda
tivo que facerse en castelán
polos tempos que corrían.
Todo me daba o mesmo, eu
quería tocar fora como fora.
Meu primeiro grupo bebeu
das influencias de meu pai, así

coma de moitas outras figuras
senlleiras do eido da música
galega da época. Recordo con
especial cariño cómo Nazario
González Iglesias, “Moxenas”,
pasaba o día na nosa casa tocando e disfrutando da gaita
connosco. Con Los infantiles
de las Muras tocamos por tódalas festas de renome da provincia de Pontevedra e, se ben
o pecunio era escaso (roldaba
as 15 pesetas por persoa) a ex-

periencia fíxome crecer como
músico e como persoa.
No ano 1954, contando con
14 anos de idade, emigrei a Brasil para ganala vida. Tiven que
deixar o grupo de música e os
meus amigos e coñecidos, pero
puiden levala miña gaita comigo (non sen dificultades). Seguín tocando na diáspora, e
puiden destacar en eventos
coma a recepción do ministro
español Martín Artajo, facén-
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dome un nome como músico
en Brasil a pesar da miña xuventude. Ao meu retorno con
21 anos, xa en 1961, asenteime
en Santiago e comecei a miña
labor artesán combinándoa
con negocios en hostalería. Por
aquel tempo, ao escoitalo meu
regreso, moitos músicos e amigos como Basilio Carril, por
exemplo, puxéronse en contacto comigo e, entre outros
certames, escoitei por primeira
vez o nome do Concurso de
Gaitas do País de Ponteareas.
A distancia que me separaba de Ponteareas xunto co
inicio dunha serie de viaxes
polo estranxeiro da man da
gaita galega, impediron que o
camiño do Concurso e o meu
propio se puideran cruzar. Foi
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O C ONCURSO DE
GAITAS DO PAíS FOI
QUEN DE DAR CABIDA
AOS MáIS BRILLANTES
MúSICOS GAITEIROS
GALEGOS DO NOSO
TEMPO, POIS TODOS ,
TODOS , PASARON
ALGUNHA VEz POR

PONTEAREAS .
en 1989 cando meu amigo “Moxenas” (valedor a nivel musical
do Concurso de Ponteareas) invitoume persoalmente a formar parte do xurado do
Concurso de Gaitas do País. A
amizade que me unía a “Moxenas” e o renome do Concurso
de Ponteareas, o máis antigo

que se coñece da súa especialidade, foron as razóns polas
que aceptei.
O Concurso de Gaitas do
País de Ponteareas recibiu
dende os seus primeiros anos a
influencia da tradición musical
do sur de Galicia e do norte de
Portugal que se vira fraguando
durante o primeiro terzo do século XX. Foi quen de canalizar
dita tradición e dar cabida aos
máis brillantes músicos gaiteiros galegos do noso tempo,
pois todos, todos, pasaron algunha vez por Ponteareas. O
exemplo do meu pai e máis o
meu, son unha testemuña máis
da cultura musical precedente
ao Concurso, e de como moitos
terminamos, felizmente, vencellándonos a él. ||
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A Freixa: 50 anos
son moito

[Rogelio Groba Groba, compositor]

coñecido tango di «que
veinte años no es nada».
Habería que preguntarlle a
Gardel que opina de 50. Para
min que é moito, e coido que a
evolución do Concurso de Gaitas do País que se celebra en
Ponteareas pode dar fe de tal
afirmación. O progreso técnico
acadado polos gaiteiros neste
tempo foi sorprendente e o
que comezou coma un envento case familiar acabou por
se converter no certame de referencia que é hoxe en día.
Cando en 1966 os responsables da Comisión Organizadora
das festas patronais me comentaron a posibilidade de organizar o concurso, crin que era
unha boa idea e mesmo lles
fixen algunhas suxerencias que
considerei de interese para
darlle ao certame un formato
profesional. Unha delas era a
de impoñer aos participantes
unha obra descoñecida e de interpretación obrigatoria, algo
que se mantivo durante algún
tempo pero que nos últimos
anos se foi perdendo.
Coido que é importante recuperar esa norma porque fa-

O
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cilita enormemente o traballo
do xurado ao permitirlle comparar a habilidade do grupo á
hora de solventar certas cuestións técnicas. O feito de que
sexa inédita, ou cando menos
descoñecida, é unha cuestión
de xustiza ao igualar as posibilidades dos participantes en
canto a tempo de preparación.
Foi o caso que aceptaron a
miña suxerencia e pedíronme
que eu mesmo escribise unha
obra para a ocasión. Aceptei
gustoso e de aí naceu A Freixa,
unha muiñeira inspirada polo
recanto do río Tea no que os
ponteareáns acostumamos a
fuxir dos rigores estivais desta
terra.
Debo recoñecer que, de primeiras, houbo certo recato dos
responsables do certame dado
que boa parte dos participantes, con toda seguridade, terían
dificultades para ler unha partitura. Respondinlles que iso
podería servir de acicate para
achegárense á notación musical, algo imprescindible para
calquera que se interese por
esta arte.
Aceptaron e coido que ese

enorme progreso adquirido
polos gaiteiros durante este
medio século vén a darme a
razón, pois foron moitos os que
pasaron por algún conservatorio ou academia para perfeccionar a súa técnica. Non digo
que eu sexa o responsable, nin
moito menos, só que atinei no
meu veredicto.
En anos posteriores fun novamente convidado a participar como autor de outras obras
de interpretación obrigatoria,
como Xeitosiña ou A Castiñeira. Agora, co gallo desta 50ª
edición do certame, coido que
é bo momento para recuperar
aquela primeira composición
que serviu para inaugurar o
concurso. O que reproducimos
a continuación non é a versión
orixinal, xa que foi revisada por
min en 1994 para pulir o que
considerei “pecados de xuventude”. Coido que agora é máis
fluída e consistente.
Os meus parabéns ao Concello de Ponteareas por manter a organización do certame
durante estes 50 anos, e o meu
desexo de que o seu éxito se
alongue no tempo. ||
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Eulalia Andrade
Lago, A Tomasa

[HB - Cándido e Gabriel Carrera]

ra muller. Era labrega. Foi
unha autodidacta avanzada que logrou aprender por
si mesma a tocar o acordeón e
mailo bombo. Foi tamén unha
pioneira no seu entorno,
mesmo sen que ela fose conscente de selo. Foi, en suma,
unha artista e morreu, se cadra,
sen saber que era unha artista,
coa sensación de ser unha incomprendida na súa época.
A Tomasa, bautizada como
Eulalia Andrade Lago, naceu na
parroquia ponteareá de Angoares o 24 de xullo de 1936,
menos dunha semana despois
do golpe de estado militar que
sumiría a este país nunha
época escura. Filla de nai solteira, viviu a súa infancia e mocidde coma calquera outra
nena ou moza daquela época
escura e de fame, na que
pouco influiría o estado civil da
súa nai, pois naquela, ao igual
que hoxe, esa circunstancia
non supoñía maior trascendencia na Galiza rural.
De semblante lozano e carácter tímido, pero determinativo, namorou moi cedo dun
mozo, Herminio Carrera, un

E
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agricultor que adoitaba atravesar os pasos sobre o río Tea
desde a outra beira á altura de
Ganade, na parroquia de Areas,
ata a vila ou aos muiños da
Ceña de Angoares.
á idade de 19 anos, casou e
trasladouse a vivir a casa do seu
home, Herminio, en Ganade, co
que tería dous fillos.
Herminio, ademáis de dedicarse ás labores agrícolas, tiña
bo oído para a música e tocaba
varios instrumentos como a
gaita, o saxo ou o clarinete. Formaba parte dun mal denominado gaiteiro, un cuarteto de
música tradicional, o que hoxe
sería unha murga sen nome,
formada polo propio Herminio
ao clarinete, Manuel Iglesias, de
Meirol coa gaita, Delfín Pedrosa
O Campanillas, de Ganade,
coa percusión (bombo e maracas), e outro compoñente que
sería substituido máis adiante

polo fillo maior do matrimonio,
Candido. O grupo adoitaba
tocar ao aire libre en festas e
romarías.
Xa ben avanzada a década
dos 50, e debido a que o réxime foi afrouxando as ríxidas
formas da década anterior,
obrigado pola necesidade de
ser aceptado pola comunidade
internacional, produciuse unha
paulatina apertura tanto interna como fronteiriza, un oco
polo que foron entrando influencias alleas de todo tipo e
se cabe, en maior medida, as
musicais. A radio difundiu dun
xeito extraordnario os novos
ritmos que foron incorporados
case de inmediato ao repertorio polas murgas, deixando as
esencias da música tradicional
relegada unicamente á xota e a
muiñeira de despois das misas
solemnes e nos fins das festas
patronais.

A S COMISIóN DE FESTA FORON DEIXANDO DE
CONTRATAR GAITEIROS OU MURGAS EN FAVOR DE
AGRUPACIóNS CON “ VOCALISTAS ” QUE VERSIONABAN
OS ÉXITOS DIFUNDIDOS POLAS EMISORAS DE RADIO.

De esquerda a
dereita: Delfín
Pedrosa
Campanillas,
Cándido
Carrera,
Herminio
Carrera,
Manuel Iglesias
de Meirol e
Eulalia
Andrade
Tomasa. [Fonte:
arquivo
familiar.]

Paultinamente, as comisión
de festa foron deixando de
contratar aos gaiteiros ou murgas en favor das agrupacións
que contaran con “vocalistas”
que versionaban os éxitos difundidos polas emisoras de
radio, o que motivou que agrupacións instrumentais e de
música tradicional coma a de
Herminio estivesen abocadas a
desaparecer.

E esa circunstancia foi precisamente a que introduciu a
Eulalia no mundo da música.
O grupo de Herminio precisaba contar cun compoñente
vocalista e, for porque Hermnio non era dado a repartir beneficios entre máis integrantes,
ou por decisión da propia Eulaia, a súa dona pasou a formar
parte do grupo denominado
Santa Lucía de Ganade, com-

posto por un saxo, un bombo,
unha caixa, unha gaita e unha
vocalista.
O seu repertorio era variado, versionando as cancións
de moda que se escoitaban nas
emisoras de máis audiencia de
Vigo; nos programas de discos
dedicados ao mediodía mentras facía o xantar na desaparecida La Voz de Vigo, ou nas
sobremesas dos días que non a
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Nesta imaxe podemos observar a expectación que producía o grupo nas
súas actuacións. Na fotografía apaarecen Cándido co bombo, Delfín coas
maracas, Tomasa co acordeón, o neno Herminio coa caixa, Herminio
Carrera co saxofón e Manuel Iglesias coa gaita. [Fonte: arquivo familiar.]

reclamaban as faenas do agro
nos Ecos de Sociedad de
Radio Vigo.
Os desafíos de Las Jilguerillas y Los Alegres de Terán,
rancheras, pasodobres ou cumbias, entre outras, eran versionadas con soltura. Mais tamén
interpretaba varias cancións
propias entre as que destaca
Las chicas del barrio, un pasodobre onde se relataba as “envidias” e críticas, dedicada ás
súas veciñas, con letra da propia Eulalia e música composta
polo seu home.
Aquel curioso quinteto non
deixaba indiferente a ninguén,
se cadra por ser único na bisbarra en contar cunha muller
vocalista, e ademáis pola estética da mesma, co pelo loiro,
unha perruca que poñía en determinadas ocasións, case sempre por economizar, como diría
o seu home, xa que non había
páx. 26||

nin tempo nin diñeiro para ir
de perruquería; pendentes longos, corrente de varias voltas e
beizos pintados, todo elo, algo
inusual no rural da época.
No ano 1963, nunha actuación en Valadares (Vigo), un
acordeonista chegado de Arxentina, Manuel Mella, achégase ao matrimonio e preséntase. Manuel mostra admiración por Eulalia e pronto establece una amizade con eles.
Ofrécese a ensinarlle a tocar o
acordeón. Non só lle deu clases
de balde, senón que mesmo lle
regalou un acordeón vello para
que poidese practicar.
O mestre acudía a casa do
matrimonio una vez por semana durante un mes para ensinarlle. Esta foi toda a
educación musical que recibiu
Eulalia, e a partir dese momento foi autodidacta. Manuel
acompañouna a Vigo para

aconsellala na merca dun acordeón novo co que ela empezou unha nova etapa da súa
vida artística
Foi nesta época cando a
agrupación chamou a atención
de Francisco Doval Echegaray,
máis coñecido por Paco Varillas dono dunha explanada
con palco ao aire libre chamado O Parque Tea, situada
perto da ponte de San Roque,
en Ponteareas.
Paco considerou que o
nome de Santa Lucía de Ganade non se prestaba para actuar no seu recinto e decidiu
que había que poñerlle tamén
o nome da vocalista. Mais Eulalia non lle parecía nome artístico con gancho polo que
buscou un nome que polo
visto tiña unha cantante do
País Vasco, La Tomasa e, como
Euskadi quedaba lonxe, non
había perigo de que se enteraran. Foi así como Eulalia pasou
a ser A Tomasa e ninguén
podía imaxinarse naquel momento que o nome artístico
acabaría por esquecer o nome
real da artista. Paco sacoulles
unha foto e imprimiu uns panfletos coas súas canción para
promocionar ao grupo Santa
Lucía y su acordeonista La Tomasa, megafonando co seu citroen polas parroquias e
concellos colindantes, creando
unha gran expectación.
Despois do concerto no Parque Tea, Herminio, conscente
do tirón da súa muller, decidu
introducir tamén na agrupación ao seu fillo máis vello,

Cándido, por aquilo de non ter
que repartir entre xente allea.
Máis tarde tamén ao seu fillo
menor, Hermino, un neno de
curta idade e longa melena
que acompañaba a agrupación
desde que nacera, e para telo
entretido dábanlle unha caixa
para que enredara.
Paulatinamente, o grupo foi
reducíndose e mudando o
resto dos compoñentes, pasando a ser soamente os catro
membros da familia: o matrimonio e mailos seus dous fillos: Cándido, que tocaba a
gaita, con 13 anos, e Herminio,
que tocaba a caixa dunha maneira sorprendente con soamente 5 anos de idade.
A singular agrupación A Tomasa, cunha muller acordeonista que cantaba e tocaba o
bombo ao mesmo tempo e
dous músicos cativos, un deles
cunha longa e abundante melena, tivo moito éxito durante
varios anos, actuando en numerosas verbenas. A familia cobraba 2.500 pesetas, algo inusual, posto que o prezo habitual que se pagaba era de cincocentas pesetas por integrante en cada actuación de tarde.
Pero compatibilizar as tarefas do campo propias dos labregos coa vida artística non
era doado para Eulalia e sobre
todo para os seus fillos, xa que
moitas veces tiñan que desprazarse ata parroquias dos concellos colindantes a pé e
cargados cos instrumentos
porque, segundo Herminio,
había que aforrar.

Grupo A Tomasa. De esquerda a dereita Herminio Carrera Andrade (caixa),
Cándido Carrera (gaita), Eulalia Andrade (bombo e acordeón) e Herminio
Carrera (saxofón). [Fonte: arquivo familiar.]

Isto motivou que os fillos do
matrimonio abandonaran o
grupo na década dos 70; primeiro o maior, con 16 anos, e
logo o mais novo, con 12. Eulalia sufría e calaba, mais a actividade da Tomasa continuou
con outros integrantes mantendo sempre a Eulalia e a Herminio. Actuaron en gran
número de parroquias e aínda
que o seu repertorio nun mudaba esencialmente, mantivéronse en cartel ata a década
dos 80, e mesmo chegaron a
actuar no programa Luar da

TVG. (https://www.youtube.co
m/watch?v=5zpqHcgUrn0)
Co paso do tempo o grupo
foi perdendo actividade e a súa
retirada definitiva motivouna a
tristura que lle produciu a
morte do seu fillo máis novo a
principios dos 90, pero o nome
de A Tomasa será embrado
tanto polos seus coétaneos
como polas xeracións posteriores pasando a formar arte do
imaxinario colectivo.
Eulalia faleceu en Ganade o
día 22 de Xuño de 2015 ós 78
anos de idade. ||
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Unha aproximación á
figura de Antonio Represas
García, O Marreco
[Juan Ibáñez]

ntonio Represas García
(1895-1971), máis coñecido
como “O Marreco” pola singular forma do seu carrelo, foi un
dos músicos e artesáns galegos
máis significativos da primeira
metade do século vinte. Xunto
cos seus tres irmáns, creou nos
anos trinta na localidade de
Xinzo un taller artesanal de
gaitas, palletas e outros aparellos musicais. Ademais, os “irmáns García” chegaron a
rexentar un muíño e unha fragua, actividade pola cal acadaron tamén fama de artistas no
traballo co metal.

A

Os irmáns
Represas García
no seu taller de
Xinzo (primeiro
tercio do S. XX).
Antonio "O
Marreco" é o
primeiro pola
dereita. [Fonte:
Faro de Vigo (9
de xunio de
2007).]
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Temos constancia da presenza do “Marreco” como músico e subdirector da Banda de
Xinzo dende 1928, dirixida
entón por Xesús Táboas. A traxectoria da Banda interrompeuse por mor da Guerra Civil
e da posguerra, retomando as
súa activade en 1946 e cesando
novamente en 1952 a causa da
emigración. Nos anos 50 “O
Marreco” formou cos seus irmáns unha orquestra en Xinzo,
sendo solicitado tamén como
gaiteiro e clarinetista invitado
de outras bandas de música
tradicional da época. Nese

mesmo tempo, Antonio Represas decidiu deixar a interpretación musical para centrarse no
ámbito da composición e da
fabricación artesá de instrumentos. A lenda conta que decidiu deixar de tocar cando lle
roubaron a súa gaita, “de perfección inigualable”, para non
ter que tocar outra de menor
calidade.
Como artesán, “O Marreco”
introduciu novidades técnicas
coma a fundición de moedas
de prata e a incorporación des te material xunto co latón ao
xeito de argola na cana da

gaita. As mulleres da familia
dedicábanse tamén á fabricación de foles e baquetas, contribuíndo ao éxito do negocio
familiar.
En definitiva, a labor artesá,
compositiva e artística de Antonio Represas García foi
dunha importancia primordial
no panorama musical galego
da súa época. As gaitas da familia Represas García exportáronse á Casas Galegas de todo
o mundo e o taller familiar formou a músicos e artesáns imprescindibles na escena galega
contemporánea, como Xosé
Manuel Seivane.
Pola similitude de cronoloxías entre o momento en que
Antonio García se consolida

como artesán en Xinzo e o inicio do Concurso de Gaitas do
País de Ponteareas (1966), parece ineludible a idea de que
houbera unha relación entre
ambos procesos. Pola escaseza
das fontes non é doado determinar con seguridade dita ligazón. Non obstante, sería unha
inxenuidade pola nosa parte
pensar que o obradoiro de gaitas tradicionais máis punteiro e
coñecido dos anos 40-50 en
Galicia, non tivese ningún tipo
de vinculación co Concurso de
Ponteareas. Dende a nosa perspectiva, é moi probable que o
taller do “Marreco” aproveitase
para facer negocio vendendo
gaitas aos participantes e establecendo novos vínculos co-

merciais, estivese tamén participando na afinación e posta
en escena dos concursantes, e
sen dúbida desfrutara como
espectador do evento.
É un orgullo para min poder
falar nestas páxinas dunha personaxe tan significativa da nosa
localidade. Na memoria están
os “irmáns García” e, de xeito
especial, Antonio, os cales (entre outros) fixeron de Xinzo o
berce da artesanía gaiteira galega do seu tempo. Como xa
expuxen, é difícil comprender
a evolución da música galega
tradicional en Galicia sen falar
do “Marreco”, polo que dedicarlle este artigo ao seu recordo tórnase pouco menos
que nunha obriga para min. ||
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Na memoria de Alfredo
Fragueiro Souto

[Ricardo Fragueiro Rajo]

ende case unha década, o
Concello de Ponteareas
ten a ben recoñecer a traxectoria dos músicos máis significativo da nosa rexión facéndolles
unha homenaxe nas sucesivas
edicións do Concurso de Gaitas
do País. O pasado 2016, miña
familia recibiu con alegría a noticia de que nese ano a homenaxe recaería no meu avó,
Alfredo Fragueiro Souto. O seu
recente falecemento móvenos
a recordalo valor da súa traxectoria na nosa memoria colectiva e, se cadra, establecelo
precedente necesario para que
as figuras homenaxeadas non
se esquezan despois da cerimonia mantendo en auxe a
forza da súa estela.
A vida do meu avó
percorreu diferentes camiños,
incluíndo o da emigración.
Coma tantos outros músicos
galegos do seu tempo, tivo que
gañala vida en oficios afastados
da súa verdadeira paixón e vo-

D

Alfredo Fraguerio en primeira instancia coa súa gaita, nunha alborada no
campo nos anos 40. [Fonte: arquivo da familia Fragueiro.]

cación: a gaita. Dende cativo,
achegouse a calquera instrumento que pasara por el para
tentar facelo soar. Fabricou a
súa primeira frauta a partir de
pau de cana, interpretando de
oído as melodías do seu
tempo. Pouco a pouco, meu
avó foi aforrando e conseguindo pezas de gaitas por separado, as cales montaba

FABRICOU A SúA PRIMEIRA FRAUTA A PARTIR DE PAU
DE CANA , INTERPRETANDO DE OíDO AS MELODíAS DO
SEU TEMPO.
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artesanalmente ata acadala
produción de gaitas completas.
A carestía non daba lugar a
máis.
Da man de Antonio Carracedo Ucha, meu avó Alfredo se
iniciou no estudo de solfexo.
Asináronlle entón instrumentos de percusión, cousa que o
afastaba da súa paixón pola
gaita galega. Xulgando máis
que suficientes os seus coñecementos, a súa sensibilidade
musical e o seu fino oído, meu
avó decidiu deixalo solfexo e a
percusión e pasar a integrar

Grupo Brisas do Condado. Alfredo Fraguerio na marxe superior dereita, portando a súa gaita. [Fonte: arquivo da
familia Fragueiro.]

cuartetos e pequenos grupos
nos que as gaitas do país levaban o protagonismo.
En 1941 entrou a formar
parte de Os Pequenos de Guláns, compartindo espazo con
Alfredo Groba Prego, músico e
amigo do aprendeu moitas

cousas de valor tanto no eido
musical coma no persoal. Nese
tempo, a súa fama como afinador de gaita foi en aumento,
sendo moi solicitado para tal
tarefa. Pasou a integrarse nos
Celestes, pero tivo que abandonalo grupo por motivos de

traballo. Como calquera músico tradicional galego, o seu
maior interese era formar parte
dunha agrupación. Así, volveu
tocar nos veráns na murga O
Pentagrama, dende 1989 ata
1994 formou parte de Brisas do
Condado, e finalmente militou
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no grupo Iris de Ponteareas
dende o 2007. Meu avó Alfredo
combinou a súa presenza nos
cuartetos e agrupacións citadas coa labor de gaiteiro nos
ranchos de reis de Guláns, actuando por todo o sur de Galicia e na localidade irmán da
Orotava (Tenerife).
Gustaríame concluír esta
breve reseña aludindo á parte
máis persoal do meu avó Alfredo. Nunca foi un home que
reclamara protagonismo, ao
contrario, atopou a felicidade
no feito de mesmo de formar
parte deste fermoso mundo
que é a música galega tradicional. Quen o coñeceu sabe que
a súa paixón é a gaita, e por iso
valoramos aínda máis a súa capacidade para renunciar a ela
nos momentos da súa vida nos
que, por motivos laborais ou
persoais, tivo que afastarse
dela. Os tempos presentes non
son doados, desexamos que
este artigo sirva para recordala
vida e a traxectoria do meu avó
e compartila deste xeito con
todos os que se queiran achegar a ela. ||
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Alfredo Fragueiro recentemente, facendo soar a súa gaita. [Fonte: arquivo
da Familia Fragueiro.]
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Ninguén nos dixo
que era imposible

[Xosé Manuel Budiño]

os meus primeiros recordos no mundo da gaita,
véñenme imaxes dun pequeno
taller de instrumentos en Ponteareas. Recordo como aquel
home sacaba unha gaita dun
barril, a miña primeira gaita, a
que me axudaría a soñar cunha
vida de infinidade de músicas
posibles.
Ponteareas é a casa dos
meus queridos artesáns e irmáns Gil. Coñecémonos na
adolescencia, na Universidade
Popular de Vigo, sendo alumnos do prestixioso mestre e artesán Antón Corral. En
Ponteareas seguimos a soñar
con instrumentos que irían
mudando con nós a forma de
entender as músicas. Nunha
cafetería do pobo e nun pano
de papel naceu o deseño
dunha das miñas gaitas de concerto.
Alá polo ano 1991, xunto con
Hipólito Cabezas, Miguel Devesa e Luís Abalde, tivemos a
idea de presentarnos ao concurso de gaitas. Quedamos na
primeira posición co grupo que
fixemos para a ocasión: Campañó, en homenaxe ao gaiteiro

D
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Xosé Manuel
Budiño
participou no
Concurso de
Gaitas de
Gaitas do País
en 1991 coa
agrupación
Campañó, coa
que acadou o
primeiro
premio.

Xoán Tilve, que foi fonte de
inspiración para gaiteiros como
Ricardo Portela. Hoxe, visto
dende outra perspectiva, din
coas claves de aquel primeiro
posto, porque moito nos divertimos no palco e porque, sobre
todo, ninguén nos dixo que era
imposible.

Esta será para min a segunda vez que actúe en Ponteareas, xa coa miña banda e,
ademáis, pechando a 50ª edición do concurso de gaitas.
Parabéns polo traballo durante todo este tempo e por
manter viva tanta ilusión pola
música dun país. ||

Perspectivas e vivencias
da música tradicional
en Ponteareas
[Antón Corral Martínez, músico, mestre e artesán]

ando botou a andar o Concurso de Gaitas do País de
Ponteareas nas festas de San
Miguel, eu percorría as estradas
tortuosas dun país que ficara
aletargado nunha nebulosa de
atraso, e no que moitos embuchaban doses de afouteza na
súa equipaxe para enfrontar a
emigración.
No ano 1967 desenvolvía o
labor de viaxante comercial. Un
viaxante con alma de gaiteiro.
Aquela profesión fora escollida
para saír da precariedade á que
nos viamos abocados nesa
época os gaiteiros. E si, serviume para progresar economicamente pero, por outra
banda, afastábame da miña
paixón. Foi aquel un dilatado

C

periplo no que colguei os hábitos de gaiteiro, de profesor de
gaita e deixei as foliadas de vila
en vila. Mais aínda me quedaba
unha válvula de escape e eran
os concursos.
Por iso, nas datas nas que
tiñan lugar eses eventos, desprazábame á miña cidade de
orixe para ensaiar co grupo Os
Montes, mesmo ás veces

O S CONCURSOS
CONSTITUíAN
VERDADEIROS
ACONTECEMENTOS , E
LOGO COMEzARON A
ESPALLARSE POR VILAS
E CIDADES .

dende o outro extremo da península, para poder tanxer as
melodías que formaban parte
ou as que se ían incorporando
e engrosando o corpus de
pezas da tradición galega.
Non recordo ben se participamos no primeiro certame de
1967 en Ponteareas, pero estou
seguro de que, en canto tivemos noticia dese evento, aló
nos diriximos dispostos a medirnos cos grupos máis sobranceiros, pero non moi numerosos, de toda Galicia.
Os concursos constituían
verdadeiros acontecementos, e
logo comezaron a espallarse
por vilas e cidades. Alí dábanse
cita gaiteiros con características particulares, que procedían
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de diversos puntos da xeografía galega para mostrar as destrezas adquiridas na elaboración das pezas habitualmente tanxidas con toque
aberto e nas tonalidades de dó
e si bemol.
Persoalmente, nunca fun
partidario das competicións no
eido da música. Sempre pensei
que a rivalidade non era un
elemento axeitado para enriquecer unha arte que debera
unir e non enfrontar. Mais,
tamén recoñezo as vantaxes
que proporcionan estes encontros e que van orientadas a aspectos como a constante
mellora na técnica musical e
de certos compoñentes necesarios como o coidado na vestimenta, á presentación e
colocación (tanto dos instrumentos como dos músicos, de
cara a lograr unha estética escollida e unha perfecta comunicación co público). Aínda se
poderían engadir outro aspecto, que contribúe a mellorar estratexias artísticas, tales
como a disciplina con respecto
aos intervalos de tempo marcados para executar as obras, o
coñecemento teórico musical
para incorporar e presentar
novos repertorios ou a introdución de novas singraduras na
impronta creativa, pero sempre sen exceder os límites que
marca a tradición.
As formacións participantes
constituíanas habitualmente
dúas gaitas e un tamboril, así o
requirían os diferentes concursos por toda Galicia. Mais, en
páx. 36||

Antón Corral.

Ponteareas apostouse polo
afianzamento da percusión
dentro dos grupos tradicionais.
Aquí en Ponteareas introducíronse cuartetos formados por
dúas gaitas, tamboril e bombo,
cobrando así unha maior importancia a percusión.
Tres constituíntes principais
conforman o corpo dos concursos de música tradicional:

os grupos musicais actuantes, o
auditorio e, nunha posición
máis delicada, o xurado. Este
último é a parte decisoria e
tamén foi evolucionando ao
longo do tempo con respecto
á propia capacitación e xa que
logo influíron nos requisitos
esixidos para a execución musical das pezas. Eu formei parte
dos tres.

Como músico participei ata
que pasei a ser artesán na Deputación de Lugo, alá polo ano
1975, e mesmo promovín aos
meus alumnos da Cruz Roja e
de Cántigas e Frores, entre eles
aos meus dous fillos, para que
formasen grupos e participasen neses eventos.
Recordo as pezas requiridas
nos comezos: unha alborada e
unha muiñeira, esixencias a
cumprir executadas dentro
dun tempo máximo de seis minutos. Un tempo que me quedou gravado a ferro despois
dun certame nesta mesma vila
de Ponteareas. Non recordo o
ano, pero si lembro que obtivemos a maior puntuación e acadamos o primeiro posto.
Aquela sensación de vencedo-

res foi deitada ao chan cando
escoitamos que nos descualificaban por exceder o tempo
marcado. Aínda hoxe me custa
crer que superaramos a barreira dos seis minutos. Con
todo, hai que ter en conta que
neses anos o xurado estaba
constituído polo alcalde, a alcaldesa e un reloxo dos que o
carácter exhaustivo tan só se
presumía. Co tempo, a situación evolucionou e o xurado
converteuse nun elenco de
profesionais da música formado por seis integrantes,
aproximadamente, específicos
para gaita e percusión e avezados representantes da música
en xeral.
Se a composición do xurado
experimentou melloras, tamén

o fixeron elementos que atinxían directamente ao grupo actuante; por exemplo no
tocante á disposición da interpretación das pezas coa posibilidade de empregar o
intervalo dun minuto na posta
a punto da afinación do instrumento. Algo esencial, e que
nos primeiros concursos non
se contemplaba.
Recordo como comezabamos a tocar en canto faciamos
a nosa incursión no escenario
do cine Mariño de Ponteareas,
onde se celebraba o concurso.
Faciámolo de xeito abrupto,
arriscándonos a tocar desafinado, pois calquera variación
de temperatura no cambio do
espazo exterior á parte interior
do escenario podía incidir de
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xeito fatal na afinación. Non
obstante, outras das normas
seguen a manterse ata o de
agora, son as que atinxen exclusivamente á tradición dos
instrumentos galegos propiamente ditos, sen aportes que
deturpen o propio carácter,
respectando un son coa potencia relativa que debe ter a gaita
e aceptando incorporar novas
expresións e dinámicas, que
afectan máis que nada á comunicación entre os músicos e o
público.
Outrosí, ao longo do tempo,
foi variable o número de cuartetos participantes. No período
no que tiven a oportunidade
de intervir como músico, concursabamos arredor de sete
cuartetos con integrantes fixos,
entre eles, grupos significativos
da época como Os Aluminios
da Coruña, Os irmáns Garceiras de Melide, que tocaban con

gaitas un si bemol moi agradable, Os Cruceiros de Vigo, con
gaitas en dó brillante de son
escollido, Os Raparigos de Ferrol, Os Amigos de Lugo, co
músico Antonio Sandar, o meu
primeiro mestre de gaita e clarinete, Os Campaneiros de Vilagarcía e nós, Os Montes de
Lugo. Entre todos había unha
relación de amizade, mais iso
non quitaba a rivalidade á hora de tocar as pezas máis elaboradas.
Como xurado participei a
partir de 1983, dende que iniciei o meu labor na Universidade Popular de Vigo. Neles
tiven como compañeiros a
grandes persoeiros do mundo
da gaita, como Moxenas. Mais,
non me prestaba demasiado a
posición de xuíz e aceptei as
peticións por parte da organización dos concursos, tan só
por compromiso.

PONTEAREAS GARDA NO SEU ACUBILLO UN VASTO
RONSEL NO EIDO MUSICAL , TANTO TRADICIONAL
COMO DOUTROS ESTILOS . POR ISO, NON É DE
ESTRAñAR QUE ESTE CONCURSO PERDURE NO TEMPO.
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Co tempo, a situación incómoda que se xeraba e o feito
de que os meus alumnos da
Escola Obradoiro e o meu neto
Ramón Corral comezaron a
concursar, fixeron que ao cabo
rexeitase ser membro destes
xurados. Incluso, nalgunhas
ocasións, nin sequera cheguei
a exercer o meu voto cando
Ramón participaba co grupo
Rédea Solta ou con Anacos de
Buxo. Por suposto, neses casos,
non me resultaba ético oficiar
de xuíz. Como público seguirei
asistindo e gozando de ver
como se ten especializado a
nosa música nos gaiteiros e
percusionistas máis novos.
Ponteareas garda no seu
acubillo un vasto ronsel no
eido musical, tanto tradicional
como doutros estilos. Por iso,
non é de estrañar que este
concurso perdure no tempo e
siga a congregar aos diversos
cuartetos, que acoden dende
diferentes puntos da nosa xeografía, para mostrar, cada vez,
maior talento e calidade ao extraer dos nosos instrumentos
de raíz un infindo mundo de
posibilidades. ||
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Máis de vinte anos

[Iván Costa Blanco]

ídenme que escriba unhas
liñas para esta primeira Revista Conmemorativa do Concurso de Gaitas do País de
Ponteareas, e non podería facelo doutra maneira que apelando á miña experiencia, pois
levo máis de vinte anos vinculado dun xeito ou outro a este
Concurso e a esta Vila. A maior
parte deses anos fun, e sigo
sendo, membro do xurado do
Concurso, pero antes disto
tamén fun participante, concursante durante algúns anos.
Na década dos noventa era
eu alumno de “Moxenas” en
Moaña. Alí empezamos moitos
rapaces e rapazas a achegarnos
á música tradicional da man do
hoxe mestre municipal de gaita
Xavier Blanco. Naquel tempo,
as inquedanzas dalgúns de nós
viaxaban máis aló dos límites
do meu Concello natal, feito
polo cal puxémonos en contacto co “Moxenas” para continuar o traballo comezado por
Xavier.
“Moxenas” foi quen me
aconsellou experimentar noutras canles das formacións para
grupos de gaiteiros máis alá da

P
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formación banda de gaitas,
como serían o gaiteiro solista
ou o cuarteto. Foi nese intre
cando escoitei falar por primeira vez do Concurso de Ponteareas. Formei daquela o meu

Iván Costa Blanco tocando a súa
gaita co traxe tradicional galego.
[Fonte: A. Filgueira e J. J. Penedo.
Doce polainas enteiras, 1998.]

primeiro cuarteto tradicional,
con dúas gaitas tambor e
bombo, ao xeito que se requiría nas bases de participación
do Concurso. O cuarteto chamouse Andarivel, e participou
en tres edicións ata acadar o
primeiro posto no ano 1992.
O grupo Andarivel desfíxose
nese mesmo ano 1992, así que,
aproveitando a circunstancia
de eu estar sen grupo, “Moxenas” animoume a entrar no xurado do Concurso de Gaitas do
País que, daquela, comezaba
unha renovación dos seus
membros.
Xa que logo, tiven a oportunidade de ver as dúas perspectivas do concurso: os nervos do
que está a tocar ou agarda o
veredicto do xurado e tamén a
responsabilidade de quen ha
de outorgar os premios, baixo a
presión de non ser todo o xusto e obxectivo que un quixer.
Durante todos estes anos
pasaron moitos grupos de gaiteiros por Ponteareas, de diferentes estilos e, ás veces,
pondo ao xurado en máis dun
apuro. Non é doado calibrar e
compensar conceptos como a

orixinalidade, o virtuosismo, a
afinación, a técnica, a tradición
musical. Mesmo dentro do xurado houbo momentos de tensión e discusións acalorardas
para chegar a un consenso e
decidir un gañador. Este concurso sempre pretendeu un
equilibrio entre o xeito de
tocar dos antigos cuartetos e as
propostas innovadoras coas
que as novas xeracións de gaiteiros, ano tras ano, regalan os
nosos ouvidos. De feito, durante algúns anos existiu paralelamente ao Concurso de
interpretación, un certame de
composición no que calquera
músico (non só gaiteiros) podía
dar renda solta ao seu maxín
musical. Pero sempre tentamos que esas composicións

non deixaran no esquecemento certos patróns melódicos e harmónicos que nos
manteñan amarrados á terra, á
musicalidade tradicional dos
cuartetos.

D URANTE ALGúNS
ANOS EXISTIU
PARALELAMENTE AO

C ONCURSO DE
INTERPRETACIóN , UN
CERTAME DE
COMPOSICIóN NO
QUE CALQUERA
MúSICO (NON Só
GAITEIROS) PODíA
DAR RENDA SOLTA AO
SEU MAXíN MUSICAL .

As pezas que resultaban gañadoras do certame de composición eran logo de obrigada
interpretación para a primeira
fase do Concurso de Gaitas do
País. Ademais, ofrecíase a oportunidade ao autor premiado
do certame de composición de
participar como membro invitado no xurado dese ano.
Semelloume sempre unha
boa iniciativa o do concurso de
composición, mais como en tódolos ámbitos sempre podemos cometer erros. O noso foi
non contar con que precisamente neses anos que durou o
concurso de composición
houbo a maior participación
de grupos no Concurso de Gaitas do País. Era necesario facer
unha eliminatoria onde tódo-
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los grupos habían tocar a peza
obrigada (a gañadora do concurso de composición), co que
o público ten escoitado ata
trinta e catro veces a mesma
peza nunha soa sesión. Desde
o plano artístico, de cara ao público, resultaba un espectáculo
tedioso. Con todo, saíron á luz
unhas cantas obras para gaita
de autores como José J. Presedo, Manoel Muxico, Sabela
Olivares... que aumentaron o
noso repertorio para formación de cuarteto tradicional.
Ao longo dos anos a participación no Concurso en canto a
número foi variando sen atopar ningún motivo aparente,
pero o que non parou de medrar foi a calidade. Se ben a
participación masiva agradécese por ser reflexo do viva que
está a nosa música, non menos
importante é que a calidade
dos participantes fora subindo
ano tras ano.
O Concurso de Gaitas do
País segue a ser o máis importante dos que se fan en Galiza
e, por ende, no mundo da gaita
galega. E segue a ser aquel para
o que os cuartetos gardan
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Iván Costa Blanco como xurado do Concurso de Gaitas do País. [Fonte:
Arquivo da Biblioteca Municipal, Concello de Ponteareas.]

unha nova peza coa que sorprender ao xurado e tentar así
acadar un dos premios. É o
concurso para o que aumentan
os ensaios, para o que revisan
instrumentos, afinación, vestimenta... En fin, é a cita máis importante do noso eido polo
prestixio que alberga, prestixio
que se lle outorga tamén aos

gañadores do certame. Só me
queda, pois, desexar unha
longa vida ao Concurso de Gaitas do País de Ponteareas e aos
seus promotores, organizadores e colaboradores, para que
este siga sendo unha cita obrigada no mundo da gaita e, en
particular, dos cuartetos tradicionais. ||
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Tres mil gaiteiros

[Xaime Estévez]

uizais poucos lugares
podan presumir de manter un evento cultural por cincuenta anos consecutivos
como lle pasa o concello de
Ponteareas e ó seu concurso
de gaitas que no próximo mes
de setembro chegará ó medio
centenar de edicións. Por suposto hai e houbo moitos e
moi bos concursos de gaitas
na historia e na xeografía de
Galicia pero hoxe imos deternos na peculiaridade deste
concurso da capital do condado que ademais das alfombras do Corpus, de ser o berce
do músico Reveriano Soutullo
e de ter na actualidade tres
obradoiros de construción de
gaitas, ten este acontecemento
no ADN da súa distinción.
Vai ser difícil atopar un gaiteiro que non pasara polo citado punto de encontro nesta
xa dilatada historia. Eu mesmo
teño que confesar que participei de neno no ano 77, no que
gañaran Os Raparigos, de Ferrol, e que bastantes anos despois fun invitado varias veces a
formar parte do xurado.
Tamén participei nunha

Q
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Cuarteto co que participei no ano 1977 no certame de Ponteareas.

ocasión no concurso de composición polo 1999; nese ano
gañou unha rapaza que era a
miña alumna de gaita, Sabela
Olivares, e non sei se creredes
que alegreime tanto ou máis
que se mo deran a min...
Anécdotas aparte o concurso de gaitas de Ponteareas

pode dar para unha tese porque ó redor del, cada edición,
o mundo da gaita tiña e ten un
punto de encontro no que demostrar o seu pulo e a súa dignidade. Membros do xurado e
participantes poden ser motivo
de estudo e análise e de seguro
que escoitando as distintas

edicións tamén podemos contemplar unha evolución notable na interpretación tanto nas
gaitas como na percusión.
Supoño que varias serán as
claves que expliquen a súa permanencia no tempo. Unha
pode ser o de convocar sempre
á mesma formación-cuartetos
de gaitas e percusións. Outra
pode ser a de pretender manter un xeito tradicional, tanto
nos repertorios, como nos instrumentos, como na posta en
escena.
Outra quizais o de premiar
xenerosamente ós gañadores
pero tamén a todos os intérpretes xa que os grupos sempre teñen unha cantidade para
gastos (5.000 pesetas, lembro
eu, no ano 77).
Outra explicación pode
estar en que o concurso está
unido ás festas principais do

verán no concello, Os Remedios, e que sirve, dende logo.
para atraer público de toda Galicia con este reclamo.
Todos os alcaldes e tendencias políticas mantiveron a
convocatoria dende 1957, se
ben hai que dicir que durante
30 anos foi Pepe Castro o promotor principal sendo os que
viñeron despois ata o actual,
valedores do mesmo sen discusión algunha, o que lles
honra a todos e ós que hai que
agradecer o mantemento
desta aposta única pola música
tradicional galega.
Os concursos como o de
Ponteareas son un aliciente extraordinario, sobre todo para
os novos gaiteiros galegos, que
teñen cada ano un escaparate
digno para demostrar o seu bo
facer. Así, abundan grupos de
xente nova que cada edición

O CONCURSO DE GAITAS DE PONTEAREAS PODE DAR
PARA UNHA TESE PORQUE ó REDOR DEL , CADA
EDICIóN , O MUNDO DA GAITA TIñA E TEN UN PUNTO
DE ENCONTRO NO QUE DEMOSTRAR O SEU PULO E A
SúA DIGNIDADE .

levan os premios. Dende os
históricos Raparigos do Ferrol
que o levaran dous anos consecutivos (1976-1977) ata os do
século XXI, como Chupacabras, Virutas de Ébano, Laghareu, Vilabeira, Ludovaina,
Lapsus gaita quartet, Neghro
asubío, Miañadura, Lusco
Fusco, Maraghotas, Anacos de
Buxo, Esparramáns, Chancros,
Os Xuncos, Bordón Grellado,
Picuiña, Folk de Coiro, Efecto
Polilla... e unha infinidade de
nomes de todas partes de Galicia que moitas veces formábanse exclusivamente para o
concurso.
Podemos estimar en máis
de tres mil gaiteiros e percusionistas os que pasamos nalgunha ocasión polo concurso,
máis poboación que moitos
concellos galegos.
Se ninguén o impide o concurso de gaitas de Ponteareas
seguirá sendo un referente imprescindible para a gaita tradicional en Galicia. Parabéns a
todos os que contribuíron e
contribúen para que sexa posible. Por moitos anos. ||
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Ponteareas, localidad
volcada con la música
popular gallega desde 1966
[Juan José Ricón Soliño, presidente do grupo Sain-Yago, vencedor do Concurso de
Gaitas do País en 1985]

os de la "cosecha de 1949",
en Vigo, hemos vivido el sonido de la gaita desde niños,
tanto por la radio como en directo por las verbenas de los
barrios a donde nos llevaban
nuestros padres. Esa vivencia
era más emocionante cuando
coincidían dos grupos de gaitas
en pleno desafío, y que dichos
grupos estuvieran constituidos
de la forma más tradicional y
habitual: 2 gaitas, un bombo y
un tamboril.
En ocasiones, algunos espontáneos, mayoritariamente
mujeres, salían al ruedo para
bailar al compás que marcaban
los músicos.... (es curioso, la
"jota" es la danza cuya música
animaba más a los espontáneos para bailar).
A finales de la década de los
50 y en los años 60 todos los
veranos acudíamos a las gradas
del auditorio al aire libre del
Parque de Castrelos de Vigo, en
compañía de multitud de personas, para disfrutar de los festivales culturales que allí se
organizaban, y cuyo acceso era
totalmente gratuito. Había teatro, zarzuela, música sinfónica,

L

páx. 46||

Andrés Ricón
Alonso, a los
12 años de
edad,
interpretando
una pieza con
su gaita y el
traje
tradicional
gallego

etc., pero lo que más público
atraía eran los grupos folklóricos de toda España y de muchos pueblos del extranjero. Se
puede afirmar que los que más
entusiasmo despertaban eran,

por este orden: Las danzas gallegas (en toda su variedad), la
jota aragonesa, las "sevillanas"
y las "malagueñas".
En Vigo había multitud de
grupos de gaitas, coros y dan-

zas gallegas, en cada barrio
había uno, como mínimo. Fuimos muchos los que nos incorporamos a estas actividades
con el ánimo encendido por
hacer algo tan bello y hermoso,
algo que nos permitió conocer
muchos pueblos y ciudades de
España y del extranjero. Del
mismo modo, los vigueses recibíamos a grupos de gaitas,
coros y danzas gallegas de toda
Galicia y de los centros gallegos del mundo.
Es en esta época, finales de
los 60 y comienzos de los 70,
fue cuando supimos del Concurso anual de gaitas organizado por el Ayuntamiento de
Puentereas. La noticia llegó a
nosotros por la prensa, la radio
y, especialmente, por el boca a
boca. Fueron muchos los pueblos de Galicia que organizaron concursos de gaitas en los
últimos 70 años, pero ninguno
alcanzó la perseverancia y el
prestigio que consiguió el de
esta excelentísima villa del
Condado. Los nuevos tiempos
nos impulsan a buscar nuevos
horizontes por diversos motivos, y un vigués, sin dejar de
serlo (y sin dejar de formar
parte de un grupo folklórico de
Vigo), se trasladó a Caldelas de
Tuy, donde creó una nueva familia, e instauró una agrupa-

Diploma de los vencedores del Concurso del año 1985.

ción de gaitas, coros y danzas
en 1980 en la parroquia de Baldranes (Tuy): Sant-Yago.
El auge de Sant-Yago y la
intensa actividad que realizó
esta agrupación de música y
danzas populares gallegas hizo
que recibiera una invitación
del Alcalde-Presidente del
Ilustrísimo Ayuntamiento de
Puentereas, para participar en
el XVIII Concurso de Gaitas do
País, a celebrar el 9 septiembre
de 1985 en el auditorio municipal. Aquella invitación fue un
honor y, al haber sido vencedores del Concurso, fue también
la gloria para los cuatro jovencísimos músicos que la formaban: Los hermanos Ricón
Alonso (Patricia, 14 años, a la

LA PASIóN POR NUESTRA MúSICA POPULAR,
ENCAUzADA POR DESAFíOS y CONCURSOS DE GAITAS
COMO EL DE

PONTEAREAS , HIzO QUE LAS MELODíAS

DE BASE TRADICIONAL GALLEGA ALCANzARAN TAN
ALTO NIVEL MUSICAL EN LA ACTUALIDAD.

caja; Juan, 13 años, 1ª. gaita, y
Andrés, 12 años, 2ª. gaita), y
Adela Lorenzo Pimentel, 14
años, al bombo.
En el jurado del año 1985,
había personas de tanto prestigio como D. Antón Corral, director de la Banda Xarabal de
Vigo, y famoso artesano de instrumentos musicales tradicionales gallegos. La pasión por
nuestra música popular que
iluminó el alma de nuestros
mayores a lo largo de muchos
años, encauzada por desafíos y
concursos de gaitas como el de
Ponteareas, hizo que las melodías de base tradicional gallega
alcanzaran tan alto nivel musical en la actualidad, que es la
admiración, no solamente de
toda España, sino también de
la mayor parte de los pueblos
de América, teniendo presente
que su conocimiento está en
franca progresión por el resto
de Europa y del Mundo. y, viviremos para disfrutarlo. ||
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O concurso de Ponteareas como
catalizador no desenvolvemento
da gaita en Galicia
[Juan Luna de Cabo, Gaiteiro e mestre de gaita e percusión na Escola de Música
Galega A Píntega Marela de Madrid]

alicia ten unha longa tradición de concursos de
gaita. O século XIX caracterizouse polos concursos de solistas e dúos e durante a segunda
metade do século XX xeralizáronse os de cuartetos de gaitas.
Dita formación (dúas gaitas,
tamboril e bombo) nace no
primeiro cuarto do século XX e
ten o seu máximo expoñente
no grupo Os gaiteiros de Soutelo, os cales leváronno a unha
dimensión descoñecida ata ese
momento e fixeron do mesmo
un estándar que chega ata os
nosos días.
A Vila de Ponteareas, terra
de músicos, cun interesantísimo patrimonio tradicional e
fogar de artesáns de gaitas, celebra este ano a 50 Edición do
seu famoso Concurso de cuartetos de gaitas, o máis lonxevo
de Galicia. Nel pódense observar ás últimas tendencias da
música tradicional para cuartetos e desfrutar de asombrosas
interpretacións.
O feito de asociar unha actividade artística, como é a música, coa competición, discútese moitas veces, pero non

G
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podemos obviar a importancia
dos concursos como catalizadores do desenvolvemento
tanto dos instrumentos como
dos instrumentistas e compositores da música galega.
No referente aos instrumentos mesmos, fomentan o seu
desenvolvemento xa que son
campo de probas idóneo para
as melloras na súa construción.
No momento do concurso a
exixencia aos instrumentos é
máxima e para ter opcións de
gañar os músicos piden aos artesáns o mellor do seus obradoiros. A crecente dificultade
das pezas interpretadas exixen,
cada vez máis, instrumentos
fiables, afinados e que permitan executar aos artistas todo o
que desexen.
Por outra banda, os concursos xeran moitas veces novas
obras musicais encargadas aos
compositores deste tipo de

música. Estas poden interpretarse ben como peza obrigatoria ou ben como peza libre
encargada ou composta polos
concursantes. ás veces son revolucionarias e fan avanzar ao
instrumento estilística e tecnicamente. Como resultado disto
hoxe poderíamos falar dentro
da música de gaita das pezas
para concursos. Estas buscan
expoñer as posibilidades do
instrumento de xeito que as interpretacións as veces son verdadeiros exercicios de maxia
musical.
O repertorio dos concursos,
e o de Ponteareas non é unha
excepción, sufriu unha gran
evolución, sobre todo nas súas
últimas edicións, debido ao
crecente nivel de dificultade,
en liñas xerais, das pezas interpretadas.
Para os instrumentistas, os
concursos tamén supoñen

A CRECENTE DIFICULTADE DAS PEzAS INTERPRETADAS
EXIXEN , CADA VEz MáIS, INSTRUMENTOS FIABLES ,
AFINADOS E QUE PERMITAN EXECUTAR AOS ARTISTAS
TODO O QUE DESEXEN .

Grupo Os Morenos
de Lavadores
(1939-1973), un dos
"históricos" de
Vigo. [Fonte:
youtube.]

unha forma de mellorar como
músicos tanto a nivel individual como de conxunto para
acadala, hoxe tan en voga, excelencia musical. Hai participantes que adoitan preparalos
a conciencia estudando i elixindo, con sumo coidado, un
repertorio atraente tanto para
o xurado como para o público.
Afrontarse a un ambiente de
máxima tensión e competencia fai que os músicos teñan
moitas veces que superar os

seus límites e controlar axeitadamente o chamado medo escénico.
Mesmo os concursos son un
escaparate para darse a coñecer, tanto ao público asistente
como ao resto dos afeccionados a ese tipo de música. Moitos gaiteiros saíron do
anonimato ou agrandaron a
súa sona grazas a súa participación neles. Manuel Villanueva,
Rilo de Betanzos ou Avelino
Cachafeiro son só algúns

exemplos. Moitos cuartetos, digamos históricos, como Os
Campaneiros, Os Montes, Os
Cruceiros, Irmáns Garceiras ou
Os Morenos de Lavadores,
entre outros, foron habituais
nos mesmos aínda que hoxe
en día moitos grupos fórmanse
só para os concursos.
Grazas ás redes sociais, a súa
repercusión medrou ata o
punto que hai veces que pódese coñecer aos gañadores
case en tempo real. O uso das
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novas tecnoloxías, ben aproveitadas polos organizadores,
pode dar un pulo a súa promoción e difusión cun gasto mínimo.
Aínda que hai casos nos que
o motivo económico é un factor atraente para presentarse,
moitos músicos buscan máis o
prestixio que lles outorga
gañar certos concursos. Por
exemplo, os gañadores do
Concurso de gaita galega Constantino Bellón de Ferrol, do
Concurso de gaiteiros Avelino
Cachafeiro de Soutelo de Montes ou do concurso de cuartetos de Ponteareas considéranse oficiosa e respectivamente
como os mellores gaiteiros ou
cuarteto de gaitas de Galicia.
Un feito capital que incidiu
no rexurdimento da gaita galega no último cuarto do século XX foi a súa introdución
no Conservatorio de Vigo en
1971 da man de Henrique
Otero. Ata ese momento a súa
aprendizaxe foi maioritariamente por transmisión oral
pero coa incorporación da
gaita aos plans de estudo ofi-
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ciais normalízase a ensinanza
da técnica do instrumento. Isto
fixo que saíran novas xeracións
de gaiteiros cada vez máis preparados que ao presentarse
aos distintos concursos propiciaron un aumento do seu
nivel musical.
En canto á percusión tradicional, o proceso foi similar e
aínda que esta como tal non
forma parte dos plans de estudos oficiais, moitos percusionistas tradicionais actualmente
fórmanse en conservatorios,
producíndose os mesmos efectos que cos gaiteiros.
O reto que temos na actualidade é a creación de novos

O RETO QUE TEMOS
NA ACTUALIDADE É A
CREACIóN DE NOVOS
CONCURSOS E CON
DISTINTOS FORMATOS
E , SOBRE TODO, A
CONSOLIDACIóN DOS
EXISTENTES MáIS ALó
DE MODAS E
TENDENCIAS.

concursos e con distintos formatos e, sobre todo, a consolidación dos existentes máis aló
de modas e tendencias. Os devanditos concursos de Soutelo
e o Constantino Bellón deixaron de celebrarse estes últimos
anos e sería moi bo a súa recuperación para a música galega.
Sería interesante que houbera
máis patrocinios e colaboracións de empresas privadas no
resto de concursos galegos
como xa aconteceu no de Ponteareas. O obxectivo desexable
é que a gaita e a música galega
en xeral teñan unha proxección cada vez máis internacional.
Por todo isto, este aniversario que celebramos é un orgullo tanto para a Vila do Tea
como para o mundo da gaita e
mesmo para Galicia. Moitos parabéns ao Concello de Ponteareas por estes 50 anos de
Concurso e pola súa aposta
pola cultura galega e a por outros 50 anos máis. Desexo que
esta fantástica cita continúe a
ser unha referencia dentro e
fora de Galicia. ||

A artesanía da gaita
galega tradicional: un
exemplo de manufactura
[Eduardo Represas Alcántara, meste artesán do Obradoiro de Gaitas Eduardo Represas
(www.gaitaseduardorepresas.com)]

noso obradoiro Gaitas
Eduardo Represas, tenta
de manter case na súa totalidade o espírito artesanal que
comezou a nosa familia catro
xeracións atrás, a finais dos
anos vinte, cando dous irmáns
apodados “os marrecos” comezaron a facer as primeiras gaitas. Logo de tanto tempo aquí
seguimos no mesmo lugar e
coas mesmas ganas de dar ilusión a futuros gaiteiros. Con
este fin, amosamos de seguido
un repaso ao noso traballo.
Primeiramente o que nos facemos e a selección da madeira para poder empezar a
construír o instrumento. Pode
ser de varias maneiras, se a madeira é autóctona témola en
troncos ou tablóns, entón hai
que serrala. Este é un proceso
laborioso e con moito desperdicio, xa que buscamos atopar
as mellores pezas, escapando
dos nos na madeira. En cambio,
se son madeiras nobres, xa
veñen preparadas en tacos
dende a fábrica de distribución, polo que so hai que xuntar as pezas necesarias e
comezar a traballar. Non se

O

pode traballar con madeiras
aínda verdes, así que temos un
stock de almacenaxe duns
cantos anos para garantir que
están en correcto estado para
traballar. Logo da selección pasamos ao furado das mesmas.
Para isto cada peza se prende
no torno cun prato mordaza e
se poñen a xirar, desa maneira
se lle pasa una guía, (broca soldada no extremo dunha varilla
para atravesar a peza).
Aquí é onde podemos atopar un pequeno adianto na industria, xa que en época de
meu bisavó Antonio (“O Marreco”) este traballo facíase
amarrando a peza entre os pes
a os xeonllos, e o furado a berbequí manualmente. Inda que
o noso traballo é artesán, está
ben botar man destes pequenos adiantos sen romper a pureza da artesanía.

Logo de ter todas as pezas
da gaita co furado guía, (estas
compoñense de oito pezas
para unha gaita sen ronqueta e
once se leva este acompañamento, tamén poden ser catorce se se lle engade chillón),
continúase amarrando na mordaza do torno as diversas brocas de tamaño maior ca guia
inicial según sexa preciso, e suxetando as diversas pezas coas
mans, pouco a pouco se vai
empuxando hacia a broca
mentres esta xira ata conseguires o longo do burato que precisamos, e así con cada unha
delas que necesite este proceso. O punteiro é a peza principal e por elo a máis traballosa, xa que o furado final é
distinto e precisa de varias brocas de maior a menor para, ao
final, pasar unha que dea ese
cónico necesario.

O PUNTEIRO É A PEzA PRINCIPAL E A MáIS
TRABALLOSA , XA QUE O FURADO FINAL É DISTINTO E
PRECISA DE VARIAS BROCAS DE MAIOR A MENOR PARA ,
AO FINAL , PASAR UNHA QUE DEA ESE CóNICO
NECESARIO.
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Peza prendida no torno a que se lle vai dando forma coa axuda dunha broca. [Fonte: arquivo do Obradoiro
Eduardo Represas.]

Unha vez todas preparadas,
é o momento do devastado.
Unha a unha se van poñendo
no torno e coas gubias mentres
os tacos de madeira xiran,
pouco a pouso se fan pasar do
estado cúbico do principio ata
deixalas cilíncicas, a golpe de
ferramenta, deixandoas rematadas tamén no longo a medida precisa según tonalidade
do son da gaita. Dicir tamén
que coa chegada da electricidade este proceso é mais rápido, xa que nos comezos os
tornos eran a pedal e so se
podía devastar cada media
volta.
Unha vez todas devastadas
chega o momento do anelado.
Antigamente se facía en latón e
cos cornos das vacas, non hai
moito que se deixou de facer
así, dende o tema das “vacas
páx. 52||

tolas”, hoxe hai materiais que o
sustituen, plásticos e outros
metais como o aceiro inoxidable, inda que nas gaitas mais
baratas seguimos poñendo
latón. Primeiramente perforamos os diversos aneis precisos
pra cada peza, os aneis en plástico preparámolos nos, de
planchas o barras cilíndricas o

UNHA VEz TODAS
DEVASTADAS CHEGA O
MOMENTO DO
ANELADO .

ANTIGAMENTE SE
FACíA EN LATóN E COS
CORNOS DAS VACAS ,
NON HAI MOITO QUE
SE DEIXOU DE FACER
ASí , DENDE O TEMA
DAS “VACAS TOLAS ”...

igual que os aneis en latón que
tamén os soldamos nos. Os de
“inox”, tanto rectos como precorvados veñen do exterior.
Unha vez pronta cada unha
delas e o momento de colalos
nas pezas, pra iso, facemos un
rebaixe en cada peza que precise, que practicamente son
todas menos a prima, tanto do
ronco coma da ronqueta, o
anei debe entrar un pouco
apretado, engadindo un pouco
de pegamento para fixalo.
Unha vez todas devastadas
e aneladas, chega o momento
artístico, onde con diversas ferramentas imos dando forma e
debuxo a cada peza, un traballo onde xa se pode apreciar a
beleza do que vai ser, iso chámase o traballo de torneado,
isto é totalmente a man sen
tornos copiadores, inda que

una vez rematadas a mesmas
pezas parezan iguais, e porque
os debuxos van con unhas medidas. Pero sempre hai unhas
pequenas diferenzas, normalmente temos un debuxo estándar a menos que o cliente
pida outra cousa. Unha a unha
vaia pasando pola man do lutiere tornero, rematando cada
xoia que compón a gaita e
comprobando que cada unha
encaixa coa seguinte perfectamente.
Chega a hora do escabado
da copa, que esta faise na parte
final desta, con unha ferramenta de corte en curva e xirando lentamente a copa no
torno e así sacando viruta do
interior para facer un espazo

de resonancia. Para os buratos
do punteiro que da a sonoridade de cada nota para facer a
melodía, úsase un modelo para
cada tonalidade según punteiro e despois de estar marcado se fan os buratos con
brocas de diversas medidas
cun taladro de precisión.
É o momento do pulido e
vernizado, para o pulido
usánse diversos grans de lixa,
rematando con unhas fias de
aceiro listo para vernizar. Este
proceso facémolo con gomalaca e un pano de fieltro,
damos unha pequena man de
aceite, para evitar que se pege
o pano a peza, logo impregnamos de goma-laca e frotamos
ata que xa quede seco, dando

as mans precisas ata conseguir
o brillo que buscamos. Tanto
pulido como vernizado fanse
no torno.
Logo disto, rematamos cada
peza según precise, unhas hai
que cortarlles uns sobrantes
que se usan pra amarrar no
torno cando se traballan e outras se rematan de furar e perfilar os buratos e así quedan
prontas pra encortizar. Nos espigos de cada peza leva uns rebaixes onde se cola cortiza o
redor a medida para o encaixe
perfecto coa súa parella sen
que eta saia soa, impregnando
con sebo ou vaselina. Antigamente todas ían con fío de cáñamo cousa que aínda se fai
hoxe coas gaitas máis econó-
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Proceso de anelado da peza. [Fonte: arquivo do Obradoiro Eduardo Represas.]

mica. Agora chego o momento
de por o fol, hoxe en día son
sintéticos onde antes eran de
pel ou vexiga de animais e posteriormente de goma, neumáticos de coche.
Por último facemos o afinado, unha das partes mais importantes de todo o proceso, o
empaletado do punteiro e
onde require a maior dedicación de axustes, e non menos
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importante tamén e o palón de
ronco e ronqueta para súa afinación.
As paletas e palóns tamén
son de fabricación propia.
Unha vez afinadiña chega o
momento de poñela guapa, iso
lográmolo con unhas vestimentas de diversas cores que
cubren o fol e adornados con
uns freques para tanto o vestido como pra colgar no ronco

e ronqueta, este tamén e un
traballo das mulleres da familia, coma sempre na xeración
Represas. E así rematamos esta
beleza de instrumento que
vemos nacer pouco a pouco no
noso obradoiro e será para o
gaiteiro que se lance a sacar as
primeiras das súas melodías,
ou para aquel xa cualificado
que deleite coa súa música á
xente con ganas de festa. ||

“Oliveira ben
plantada...”

[Nuria Gesteira, compoñente das pandereteiras Os Muíños de Oliveira dende a súa
fundación ata xaneiro de 2013]

odo comezou alá polo
1998. Aínda non pasara un
ano dende que entrara a bailar
na Asociación Cultural “Os
Muíños de Oliveira” e xa vivira
unha escisión e ía polo segundo mestre de baile, pero
este era diferente.
Sempre me gustou cantar.
Xa de moi nena non paraba de
escoitar música na casa, sobre
todo de grandes voces femininas, pero nunca me dera pola
música tradicional, e iso que as
miñas primeiras incursións no
mundo do folclore foron con
só 4 aniños. Pasei por un in-

T

tento de coro municipal cando
estudiaba a EXB en Vigo, pero
o sucedáneo de grupo que fixeran aquelas compañeiras en
Oliveira que logo nos deixaron
meteume un becho no corpo
que non conseguía acougar.
Un día entrei pola porta do
patio da casa da prima “Guillerma” –daquela ensaiabamos
á sombra das vides do patio ou
no cuberto onde a madriña de
meu pai gardaba a leña, e no
que podías move-las paredes
con só tocalas– e díxenlle:
—Chisco, quero cantar! Daríasnos clase?

—Se consegues xuntar a tres
ou catro máis, falamos.
O que el non sabía é que ía
cos deberes feitos e xa convencera a cinco: Andrea Pino, Lucía
Pérez, Leti Castro, María López
e Vane Amil foron as que se
embarcaron comigo naquela
aventura de crear un grupo de
pandereteiras. E, de tolas, en
menos de seis meses estabamos participando nun concurso de canto tradicional en
Santiago cunha muiñeira de
Anxeriz, e vimos que fóra de
onde nós nos moviamos había
un mundo por explorar.

Concurso da A. X. Xiradela. Ano 2000. De esquerda a dereita: Nuria Gesteira, Vanesa Amil, María López, Noelia
Soto, Lucía Pérez, Andrea Pino, Lorena Álvarez, Andrea Gesteira, Lucía González e Leticia Castro.
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Ese día viñemos como
fomos, claro. Pero a experiencia non fixo máis que aumentar
as nosas ganas.
Pouco despois uníronse a
nós Andrea Gesteira, miña
irmá, Noelia Soto e Lorena álvarez. O ano seguinte volvemos
probar sorte noutro concurso
e, para a nosa sorpresa, caeunos un 2º premio! Non terminabamos de crelo, estabamos
eufóricas! Quen ía pensar que
un ano e medio despois de
xuntarnos iamos conseguir
algo así?
Pero é que naquel grupo
había “chicha”, había materia
prima, pero sobre todo había
moitísimas ganas. Se os ensaios
comezaban ás sete da tarde,
nós xa levabamos a ensaiar
dende as seis. Se había que
quedar ata as mil porque nun
par de semanas tiñamos outro
certame, pois quedabamos.
Domingos, festivos... Non había
queixas, non había protestas,
só traballo. Eramos unhas adolescentes que por fin atoparamos algo que nos motivaba e
nos apaixonaba de verdade.
Moita culpa, por non dicir
toda, tívoa aquel rapaz melenudo e medio hippie que chegou un día a Santiago de
Oliveira a revolucionar a idea
que tiñamos do folclore, que
nos ensinou a quererlle ó noso
baile e á nosa música, que conseguiu que a trataramos con
mimo e que quixeramos facelo
ben, que fixo de todas nós o
que fomos despois.
Chegamos a ser 15 compopáx. 56||

Ano 2004. De esquerda a dereita: Iria González, Nuria Gesteira, Andrea
Pino, Andrea Gesteira, Noelia Soto, Lucía Groba, Lucía Pérez e Lorena
Márquez.

Concurso da A. X. Xiradela. Ano 2006. De esquerda a dereita e de arriba a
abaixo: Lucía González, Lorena Márquez, Vanesa Nieto, Lucía Pérez, Andrea
Gesteira, Nuria Gesteira, Javier Feijoo “Chisco” e Andrea Pino.

Concurso da A. X. Xiradela. Ano 2007. De esquerda a dereita: Lucía González, Andrea Gesteira, Andrea Pino, Nuria
Gesteira, Lucía Groba e Lucía Pérez.

ñentes nos ensaios, aínda que
ó escenario só conseguiramos
subir 13 á vez, e xa eramos unha
boa tropa. Noelia álvarez, Vanesa Nieto, Iria González, Mirian Sabino, Lucía González,
Lorena Márquez, Lucía Groba...
penso que non me esquezo de
ningunha.
Tivemos moitos anos de éxitos, anos nos que nos gañamos
un oquiño na música tradicional, no que nos fixemos unha
boa reputación. E para mostra
o palmarés acadado ó longo de
máis de dez anos participando
en concursos de música tradicional.
Foron tempos nos que vivimos moitos cambios de formación, idas e vidas que as
circunstancias provocan (estudos, traballo, etc.), nova dirección con Sandra Diéguez, novas
incorporacións nos dous últi-

mos anos (Lara, Jenny, Vero,
yaiza Flor e águeda). Non todo
foi marabilloso e idílico, tamén
tivemos as nosas diferencias,
pero foi un a época inesquecible para todas e que deixou
una forte pegada nas nosas
memorias.
Xa nos últimos anos no
grupo, e logo da súa completa
escisión, tivemos dúas oportunidades de reunirnos todas as
que puidemos, daquelas que
estiveramos nos inicios. Os festivais do XX e XXV aniversario
do Grupo de Baile e Música
Tradicional "Os Muíños de Oliveira" foron a escusa perfecta
para volver xuntarnos. E en
moitos aspectos foi coma se o

tempo non pasara. Tiñamos
vidas algo máis complicadas,
máis engurras, pero a mesma
ilusión e ganas de desfrutar e
facelo ben.
“Oliveira ben plantada…
…sempre parece oliveira.
Unha nena ben casada,
sempre parece solteira”
Así continuaba a copla e así
pasaba con nós. A esencia do
que foron as Pandereteiras “Os
Muíños de Oliveira” seguía viva
naquel escenario.
Lucía Pérez e máis eu seguimos a cantar xuntas na Asociación Cultural Sadeo, Vero
tamén está con nós, Andrea
Pino segue a apoiarnos, pero xa
doutro xeito, dende a tras-

TIVEMOS MOITOS ANOS DE ÉXITOS , ANOS NOS QUE
NOS GAñAMOS UN OQUIñO NA MúSICA TRADICIONAL ,
NO QUE NOS FIXEMOS UNHA BOA REPUTACIóN .
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Arteixo 2008. De esquerda a dereita: Vanesa Nieto,
Andrea Pino, Nuria Gesteira, Andrea Gesteira, Lucía
Pérez e Lucía González.

tenda. Hai quen continuou a
súa andaina noutros grupos,
pero xa fóra de Ponteareas.
As incombustibles seguimos
aquí, e temos ganas de que nos
sigan a escoitar cantar e tocar
por moito tempo.
A S OLIVEIRAS
As Pandereteiras “Os Muíños de Oliveira” acadaron un
total de 26 premios nos con-
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Concurso da A. X. Xiradela. Ano 2011. De esquerda a
dereita: Andrea Pino, Jennifer Seoane, Verónica
Rodríguez, Flor Díez, Nuria Gesteira, Águeda Estévez,
Lara Soliño e Lucía Pérez.

cursos de música tradicional
galega entre os anos 1999 e
2011, compartindo podio con
grupos coma "Donaire" da Coruña e "Lilaina" de Miño, entre
outros.
Foi dirixido dende a súa formación por Javier Feijoo
"Chisco", director de agrupacións coma O Fiadeiro ou a
sección de canto da Orquesta
Folk Sondeseu, e colaborador
do programa Luar da TVG.

Participaron na gravación
que a Delegación Xeral de Turismo da Xunta de Galicia realizou para promocionar Galicia
como destino turístico no
2002, e eran invitadas a festivais de toda a xeografía galega
polo seu bo facer.
Coñecidas popularmente
como As Oliveiras, convertéronse nun referente para moitos dos grupos de pandereteiras que viñeron despois. ||

A banda de gaitas
Tremiñado

[Antonio Gutiérrez Pereira]

Banda de Gaitas Tremiñado fundouse no ano
1998 da man do seu director
Antonio Gutiérrez Pereira, coa
idea de reagrupar a diverso
alumnado ao que este lles impartía aulas de gaita e percusión tradicional.
Dende a sua presentación
ten participado en concertos,
concursos, programas da TVG e
en numerosas actuacións ao
longo de toda a península, participa tamen nos seus comezos
na Liga Galega de Bandas de
Gaitas en diferentes edicións,
donde conseguiu gañar en va-

A

rias ocasións en algunhas fases
dos diferentes graos de que
consta o devandito campeonato, ademais de outros postos
premiados.
Tamen conseguiu numerosos primeiros e demais premios con outras formacións

A LIGA DE B ANDAS DE
G AITAS É O EVENTO
MáIS IMPORTANTE
QUE SE CELEBRA NO
NOSO PAíS PARA AS
BANDAS DE GAITAS.

compostas por integrantes da
propia banda, como cuartos,
quintetos ou pandereteiras. En
total ascenden a mais de 40.
Despois dun tempo adicado
a consolidar a formación e a refrendar e impulsar o seu traballo, no ano 2015 volta de novo
a participar na Liga Galega de
Bandas de Gaitas na categoría
3ª, conseguindo gañar as dúas
fases das que se compuña e alzarse no Carballiño como campión do dito grao.
Cabe destacar que na primeira fase, celebrada e Santigo
na modalidade de pechado –é

O Carballiño,
25 de outubro
de 2015.
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Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, 29 de xullo de 2017.

dicir: en recinto cerrado (auditorio)–, recibiu a puntuación
máis alta de todas as bandas
participantes de todas as categorías, destacando no apartado de afinación.
No 2017 participa de novo
na referida Liga de Bandas de
Gaitas, que se celebrou na Ci-
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dade da Cultura en Santiago de
Compostela, pero nesta ocasión na 1ª categoría, con unha
actuación satisfactoria conseguindo alzarse como Campión
da XXVI Liga Galega de Bandas
de Gaitas, e destacando nos
aparatados de gaita e afinación. Cómpre dicir que este é o

evento máis importante que se
celebra no noso país para as
bandas de gaitas.
Dende os seu comezos ata
hoxe a Banda de Gaitas Tremiñado vén traballando na procura, mellora e perfeccionamento dun son propio que lle
dea identidade. ||

