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XI Xornada de Cultura Popular Galega 
Xogando coa tradición 

 

Data   Sábado 30 de novembro 
Lugar   Casa da Cultura do Concello de San Sadurniño 
Horarios  Obradoiro: de 10.00 h a 19.00 h. Concertos: a partir das 20.00 h 
 

En outubro de 2009, a A.F.C. Berros do Castro organiza a I XORNADA DE CULTURA 
POPULAR GALEGA, co obxectivo principal de promocionar, dinamizar e por en valor a 
cultura popular galega. 
 
Seguindo a estrutura das anteriores edicións, as xornadas de 2019 divídense en 3 bloques 
culturais. O primeiro bloque é de natureza expositiva, e nel se inclúe a exposición O 
xoguete tradicional na nosa cultura, que recolle unha selección da colección de xoguetes 
tradicionais do afamado escritor Antón Cortizas. O segundo dos bloques ten carácter 
didáctico, e incorpora un obradoiro de técnicas para o pandeiro cadrado, impartido polos 
músicos Xulia Feixoo e Guillerme Ignacio. No terceiro dos bloques inclúense as actuacións 
de alumnos do obradoiro, a agrupación Buxainas de Cedeira e o cuarteto de música 
tradicional Raparigos de Ferrol. 

 

A exposición... “O xoguete tradicional na nosa cultura”    

 
“O xoguete tradicional na nosa 
cultura” é unha exposición de 
xoguetes resultado dunha 
intensa labor de investigación do 
escritor Antón Cortizas. A 
finalidade principal desta 
exposición é a de de divulgar para 
estender e relembrar a arte de 
xogar en Galicia.  
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O obradoiro: "O pandeiro cadrado na Galiza” 

Neste obradoiro abordaranse as cuestións fundamentais relacionadas co repertorio 
acompañado de pandeiro cadrado na Galiza cun enfoque teórico-práctico. A partir da 
consulta de fontes documentais, de recollas de campo, de transcricións musicais e de 
entrevistas con compiladores do patrimonio inmaterial, realizarase unha exposición da 
historia e etimoloxía do instrumento, das diferentes tipoloxías atopadas, da súa 
distribución territorial, do repertorio conservado e do contexto performativo no que foi 
tocado. 
Por qué o pandeiro cadrado? 

• Porque é un instrumento minoritario dentro da música de tradición oral da Galiza 
e o seu repertorio permanece aínda pouco estudado. 

• Porque co rexurdir da percusión de man ibérica nestes tempos, o coñecemento 
do pandeiro cadrado supón un xeito de achegarnos á tradición galega, traballando 
a partir do noso propio patrimonio. 

 
APARTADO TEÓRICO 

• Historia e etimoloxía do pandeiro cadrado. 
• Breve contexto peninsular. 
• O pandeiro cadrado na Galiza: zonificación, funcións do repertorio, contexto 

performativo. 
• O repertorio: transcrición e análise. 

 
APARTADO PRÁCTICO 

• Montaxe de repertorio da tradición oral galega acompañado de pandeiro 
cadrado. 

• Aprendizaxe de toques, melodías e estilos segundo os ritmos e zonas. 
• Ritmos: jota, muiñeira ou rebeirana, pasodobre, chiqui chiqui, valse, rumba... 
• Localizacións: concellos de Cerdedo, O Covelo, A Gudiña, Pazos de Borbén e 

Soutomaior. 
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Os docentes  

XULIA FEIXOO 

É a primeira etnomusicóloga titulada 
da Galiza (Vigo, 2016), licenciada en 
Historia da Arte na especialidade de 
Historia da Música (Compostela, 
2010) e titulada profesional en 
Percusión (Vigo, 2010). Dentro do 
panorama de música de raíz galega é 
integrante da banda do arpista 
Rodrigo Romaní, formación coa que 
realiza a xira do seu disco As Arpas de 
Breogán (Fol Música, 2012) e da 
Orquestra Folk de Galicia SonDeSeu, 

coa que grava o seu cuarto traballo discográfico Danzas Brancas (Fol Música, 2013). A súa 
actividade investigadora céntrase no estudo e divulgación das músicas de tradición oral 
de Galiza, sobre as que ten publicado os libros Maruxa das Cortellas. Tocadora do 
pandeiro… (2017) e Mulleres de Gargamala! Cantares de tradición oral (2017). 

 
GUILLERME IGNACIO 

É diplomado en Educación Musical, mestre de música e mestre de Canto tradicional e 
pandeireta en diversas asociacións. Músico e membro fundador do grupo folk 
Quempallou, así coma do grupo de pandeireteiros O Tear de Llerena. Ten ampla 
experiencia na recolleita de tradición oral, que o levaron a ser asesor musical do 
programa Alalá da TVG en diversos capítulos (Pandeireteiras de Arcos de Mazaricos, 
Pandeireteiras de Muíño de Zas, O Gaiteiro de Pol, Filharmónica en Cela...). Tamén ten 
producido unha serie de traballos divulgativos referidos ás fontes vivas da nosa tradición: 
José o Ghaiteiro do Piñeiro (Aldán, Cangas), Pandeireteiras de Barro de Arén (Cerdedo), 
Pandeireteiras de Toutón (Mondariz), Músicas de tradición oral no Concello de Bueu 
(Elelelos). É autor do libro Mulleres de Gargamala! Cantares de tradición oral (2017). 
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Os concertos... 

Horario: a partir das 20.00 h. Abertos e gratuitos. 

 

Xulia Feixoo e Guillerme Ignacio 
Ao remate do curso, e como apertura do último bloque da xornada, terá lugar un 
concerto a cargo dos docentes e os seus alumnos, no que amosará unha escolma dos 
recursos aprendidos no obradoiro de O pandeiro cadrado na Galiza.  

 

A.C. Buxainas (Cedeira) 

 
A Asociación Cultural Buxainas realiza dende o 1994 un labor fundamental na aprendizaxe 
e transmisión dos valores culturais da música e danza tradicional galega, do que beben 
diferentes xeracións nas que se aúna o interese e desfrute do folclore como parte 
fundamental da nosa identidade e o desenvolvemento íntegro como persoas. Das aulas 
de gaita, pandeireta e canto tradicional que imparten os membros desta asociación  
nútrese o grupo de baile, así como o de cantareiras e a banda de gaitas. 
 
A Asociación Cultural Buxainas organiza ao longo do ano varios festivais e encontros para 
poñer en valor as nosas músicas e bailes e dar a coñecer o seu constante traballo. En 
todos eles, participan grupos de renome e prestixio, representando a cultura e a tradición 
musical de diferentes lugares do panorama nacional e internacional.  Ademais, realiza 
actuacións por toda Galicia e o resto da península, participando tamén en festivas de 
folclore nacional e internacional por toda a xeografía europea (Rotterdam, Coimbra, 
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Braga, Aragón, Canarias, Baleares, Comunidade Valenciana, etc.). No ano 2013 publica o 
disco “Honreiras” e no 2014 estrea con grande éxito o espectáculo “Aires de la Habana”. 

 

Raparigos (Ferrol) 

 
 
O cerne inicial do grupo foron Carlos Vázquez Cabrera e Xan Rodríguez Silvar, alumnos 
do gaiteiro ferrolán Constantino Bellón. Estréanse como grupo no concurso da Ascensión 
de 1968. Virían logo os premios polo San Froilán, Lugo, 1º Premio en 1968 e 1974, na 
Ascensión de Santiago en 1969 e 1974, onde tamén recibiron un segundo (1972) e un 5º 
(1973) con Ánxel Muñoz Castro no tambor e Paco Trillo Pérez no bombo. 
 
En 1975 Xavier R. Fariñas e Rafa Victoria substitúen na gaita e bombo respectivamente a 
Cabrera e Trillo, que marchan por motivos profesionais. Con esa formación gáñanse dos 
1º premios (1976, 1977) e un 2º (1980) en Ponteareas (onde tamén se acadou en 1975 
un 1º coa formación de Xente Nova. En 2009, tralo pasamento de Ánxel Muñoz, Ramón 
Dopico Graña recolle as baquetas, e a perda de Antón Varela en 2017 retorna a 
RAPARIGOS á formación de cuarteto. 
 
Os concursos foron importantes para RAPARIGOS, pero as festas populares da época 
foron unha escola imprescindible para conseguir o seu son e súa formación gaiteira. Polos 
festivais dos finais dos 70 tamén os escoitaron (Ortigueira 1979, 81, 87), Pontevedra, 
Castrelos 1979 son os primeiros dunha longa lista. En 1992 representaron a Galicia na 
Expo ‘92 de Sevilla. A partir do 1983, RAPARIGOS comeza a facer xiras, autofinanciadas 
as primeiras e a demanda logo, por Francia e Gran Bretaña, chegando a percorrer boa 
parte do seu circuíto folk. Tamén tocan en España e Portugal durante anos, manténdose 
activos na actualidade. 
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GRAVACIÓNS 
• Os Salmos pra Nosa Terra. Ed.Pax 1973. 
• A Misa do Pobo de Deus. Ed.Pax, 1974. 
• Cantos de Galicia, Orfeón Terra A Nosa, 1974. 
• A Lenda da Pedra do Destino (E. Cao), 1979. 
• Gaiteiros Galegos Vol.1: Raparigos. Ed. RUADA. 1981. 
• No Manto da Auga (E. CAO), 1981. 
• Tempero entre amigos. Colección Soutelo de Montes, SONS GALICIA, 1991. 
• Colaboración con Emilio Cao, “Sinbad en Galicia” 1996 
• Colaboración con Carlos Beceiro, “Fábrica de Sons”, 1997. 
• Colaboración con BERROS do CASTRO,  2011. 
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Berros do Castro 
 

Berros do Castro é un quintento de música tradicional formado a mediados da década dos noventa na 
parroquia de Naraío, no Concello de San Sadurniño. O grupo está composto por músicos de longa 
traxectoria en distintas agrupacións folclóricas e etnográficas da comarca de Ferrolterra. 
 
Ademais da súa faceta de intérpretes de música tradicional, o grupo traballa na recuperación e 
valorización do patrimonio material e inmaterial de Galicia, froito do que saen traballos como Eirexado 
s/n ou o libro-cd Tanto Encanto Reunido. 
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Colabora 
Concello de San Sadurniño 

Cooperativa de Meirás 


