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Tino Baz 

Cantautor Guardés que se caracteriza 

pola defensa da música popular, que 

recrea nos seus concertos, nos que 

tamén interpreta textos musicados de 

nomeados poetas do País como Manuel 

María, Celso Emilio Ferreiro, Xavier 

Seoane, Marica Campo, Bernardino Graña, Xosé Carlos 

Gomez Alfaro, e outros.  Nesta ocasión ven presentar o seu 

derradeiro disco adicado a Rosalía de Castro. 

Entre a gama de instrumentos que manexa , está a zanfona, a 

gaita, a guitarra e distintos elementos de percusión. 

 

Banda de Zanfonas da ETRADVIGO 

(BANZANTRAD) 

Esta banda nace da experiencia pedagóxica da Aula de Zanfo-

na da Escola Municipal de Vigo de Música Folk e Tradicional, 

na que recibiron formación todos os seus integrantes. Grazas 

á súa continuidade, tomou forma unha comunidade de músi-

cos que traballan na Aula Aberta de Zanfona, un repertorio 

que abrangue tanto temas do repertorio tradicional galego 

vocal e instrumental, como de melodías doutros folclores e 

estilos nos que a zanfona foi e segue a ser parte viva da tradi-

ción. Dirixida por Anxo Pintos, estes dous últimos anos esta 

formación ten ofrecido concertos dentro da programación 

cultural do Nadal en Vigo e na Feira Franca de Pontevedra, 

converténdose na formación estable de maior numero de 

zanfonistas do país. 

 

Domingo 8 de marzo ás 18:45h. 

 

 

 

Sábado 12 de setembro  

ACORDEIRETA  

LIROLAI  

 

Domingo 13 de setembro  

ROSA SÁNCHEZ E PABLO CARPINTERO  

OS SALJARITEIROS  

 

 

Sábado 26 de setembro  

OS MELIDAOS  

OS ERDEIROS DOS MORENOS DE LAVADORES  

 

 

                        Domingo 8 de marzo  

                       TINO BAZ  

BANDA DE ZANFONAS DA ETRADVIGO  

(BANZANTRAD)  
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Programación A música tradicional  

Re-vista   ( 8ª ed. ) 

Marzo / Setembro 2020 
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Rosa Sánchez e Pablo Carpintero 

 

 

 

 

 

 

 

Levan 30 anos percorrendo o noroeste da península Ibérica investi-

gando as gaitas de fol e as súas percusións. Froito deste traballo ten 

sido a réplica de máis de corenta gaitas diferentes e o establece-

mento dunha hipótese curiosa sobre a causa das súas diferenzas: as 

gaitas e a súa música son como a paisaxe que habitan.  

 

 

Os Saljariteiros 

Grupo de cantos de taberna que nace do interese pola difusión e 

conservación do noso patrimonio cultural inmaterial, e da inque-

danza musical dun grupo de amigos, homes e mulleres, saljariteiros 

e saljaritas, das comarcas do Morrazo e Pontevedra, pertecentes a 

distintos grupos e escolas de baile e música tradicional. 

Buscan actuacións nos bares, 

furanchos e tabernas, onde, a 

ritmos de pasodobres, muiñei-

ras, xotas, rumbas e foliadas, 

diverten as persoas e sensibili-

zan as novas xeracións, po-

ñendo en valor o noso: 

“sempre ameazado,… rico 

folclore”. 

 

 

 

 Acordeireta 

O grupo Acordeireta, está formado por dous integran-

tes: - Patricia González Iglesias á voz, pandeireta, pandei-

ro e culleres. - Alejandro Balbuena Ojea ó acorde-

ón,zanfoneón, bombo e voz. O noso repertorio está 

baseado na música tradicional galega e en composicións 

propias. A duración do espectáculo é de aproximada-

mente entre unha hora e hora e cuarto. Dispoñemos de 

equipo propio con todo o necesario. 

 

 

 

 

 

Lirolai 

O grupo de música tradicional Lirolai nace no interior da 

Agrupación Musical do Rosal, sendo este un máis dos proxe-

ctos levados a cabo pola Asociación do mesmo nome, que 

conta, entre outras cousas,  con escola de música, banda, 

coral, grupos de cámara, etc. 

O grupo consta de dez compoñentes, cinco homes e seis 

mulleres que interpretan repertorio cantado, pezas de pan-

dereteiras, temas instrumentais con gaitas, acordeóns, saxo, 

tamboril e bombo, e versións mixtas de canto e instrumenta-

ción. Posúen un amplo repertorio de cancións de recollida de 

diferentes zonas de Galicia, así coma versións de temas popu-

lares e tamén pezas de composición propia. 

Teñen no mercado dúas gravacións, a primeira do 2011 e a 

segunda do ano 2018, baixo o título “De Vila en Vila” 

Sábado 12 de setembro ás 19:45h. Sábado 26 de setembro ás 19:45h. Domingo 13 de setembro ás 18:45h. 

Os Melidaos 

Grupo de música tradicional galega que nace no 2001 en 

Melide, da unión de músicos de diferentes xeracións e ori-

xes variados. Estes seis gaiteiros e unha gaiteira que cantan, 

teñen un repertorio que está tomado de pezas do cancio-

neiro tradicional, dos arquivos dos coros históricos, de 

diferentes cuartetos ou grupos relevantes do noso país, 

cancións recompiladas por eles mesmos; así como outras 

pezas da súa creación. Os Melidaos contan con catro discos 

no mercado, e se-

guen investigando, 

mellorando e espa-

llando a enorme 

riqueza musical deste 

país.  

 

Os Erdeiros dos Morenos de Lavadores 

Grupo de música tradicional que nace no 2011 co obxecti-

vo de continuar e manter a tradición gaiteira dos seus ante-

pasados.  

Fillos, netos e bisnetos dos Morenos de Lavadores, cun 

repertorio composto por pezas dos propios Morenos, 

temas de composición propia, e temas dos gaiteiros máis 

rurais. O seu toque enxebre e xenuíno, recorda os grupos 

do pasado. 

Durante o último lustro, son uns habituais na Romaría de 

San Roque na cidade de Vigo, seguindo a tradición dos seus 

devanceiros Morenos.  

No ano 2017 publican o seu primeiro CD,  “IN MEMO-

RIAN”, traballo que homenaxea ao gaiteiro do grupo Anto-

nio Oliveira finado no 2016, e no que colaboran destacados 

músicos da cidade. 


