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A MÚSICA TRADICIONAL RE-VISTA 

“MEMORIAL MOXENAS” 

NOTA DE PRENSA 
 

Por sexto ano, o Centro Veciñal e Cultural de Valadares promove unha xeira de concertos 
arredor da música tradicional, na honra do mestre gaiteiro e fundador do noso grupo de 
gaitas, o inesquecible Nazario González “Moxenas”, que aínda que non era da parroquia, 
deixou eiquí un poUso que perdura ata hoxe. 
Para lembrar tanto a súa faceta didáctica como a creativa, convocamos a 8 artistas e 
agrupacións do vizoso panorama galego, que divididos en tandas de dous, vannos a ofrecer, 
durante os catro domingos do mes de marzo:  4,11,18 e 25 no Auditorio do Pedregal, con 
entrada de balde, dende as 19,00 horas, o millor do seu repertorio grazas o apoio, tanto da 
A.I.E., como do programa Pontegal da Deputación de Pontevedra. 
Aínda que casique todos eles teñen xa unha traxectoria recoñecida, sobrancea a presenza de 
artistas  cunha sólida carreira, tales como a excelente arpista Marta Quintana, xa con presenza 
internacional representando ó noso País, o grupo Ardentía, todo un clásico no panorama 
vigués, integrado por músicos que levan formado a innumerables interpretes de grupos 
tradicionais da bisbarra, a Pelica de Can, con compoñentes enormemente recoñecidos pola súa 
contribución a evolución de música galega. Ademais os integrantes destes dous últimos 
colectivos aínda compartiron esceario co mestre a quen homenaxeamos. Cabe suliñar tamén a 
presenza dos herdeiros dunha saga de gaiteiros moi coñecida por Ordes e arredores “Os 
Viqueiras”, que presentarán o seu derradeiro disco editado. O resto dos integrantes do cartel 
teñen un nivel notable e son de moi diversa fasquia, xa que  temos seguidores dos gaiteiros 
tradicionais, amantes das tabernas e dos cantos que dentro delas se escoitan, unhas 
cantareiras de Meis as que lles encantan cantar e rimar coplas populares e por último, a que 
agardamos sexa a gran sorpresa desta edición o grupo  dun multiinstrumentista de talento 
excepcional que se viu dende Venezuela ata Galicia, Vigo en concreto, sen ter raigames de 
ningún tipo nesta terra, simplemente por amor a súa música popular e a gaita, obtendo no 
2017 o título de Grao no Conservatorio Profesional de Música de Vigo. 
Imos a facer unha breve semblaza de todos eles 
 

DÍA 4 DE MARZO 

 

MARTA QUINTANA 

 Sendo  oriunda de Pereiras, en Mos, é viguesa de adopción, pois formouse como artista 
na E-Trad con Rodrigo Romaní e leva anos residindo nesta cidade, aínda que tamén estudiou 
música no Conservatorio Histórico de Santiago de Compostela. Funcionaria de Carreira na 
especialidade de Música, conta cun par de diplomaturas Universitarias e formou parte de 
reputados coros galegos cos que participou en diversas gravacións discográficas, ó igual que 
colaborou con Julio Iglesias no seu CD “Mi vida. Grandes éxitos”, editado polo ano 1998. 
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Como arpista e cantante compartiu escea con practicamente tódolos artistas mediáticos do 
País e incluso acompañou a  pintores sobranceiros, sento tamén lembrada por formar parte do 
duo  “Sete Saias”, co que público un disco no 2006 do mesmo nome. 
Ten representado tanto a Galicia, como a España en prestixiosos festivais de Francia, Paraguay, 
Italia e Polonia e dado numerosos concertos por toda a nosa terra, tendo a honra de actuar 
recentemente na inauguración da exposición do Pergamiño Vindel coas Cantigas de Martín 
Codax. 
En canto a súa discografía, autoeditou “Amable”, no 2011, no que canta temas tradicionais e 
tamén da súa autoría e no 2014 tamén compón, produce e edita “Lus”, con arranxos de 
Cuchus Pimentel e con letras inspiradas nos poemas de Díaz Castro. 
 

“OS ESCARAVELLOS” 

Grupo de recente  formación arredor do Centro Cultural de Beade. Son froito da 
casualidade, pois xuntáronse para ir tocar a un serán en Sabarís e a raíz diso forxaron unha 
gran amizade,  que @s fixo porse a traballar nun repertorio propio, chantado no folclore 
tradicional, pero composto maiormente por pezas da súa autoría. 

Nesta formación, mestúranse novos valores aínda por facerse un nome,  con outros xa 
senlleiros, como o de Leni Pérez, agardemos que cheguen moi alto todos xuntos e que soen os 
seus temas en moitos palcos e torreiros de festas polo País adiante. 
 

DÍA 11  DE MARZO 

 

ARDENTÍA 

Aínda que pareza mentira, porque os seus compoñentes son novos, levan sobre os escearios 
dende 1990, vai logo para 30 anos. Neste tempo, foron pioneiros na introdución de novos 
instrumentos dentro do folc galego, coma o clarinete, a requinta ou o birimbau, ademais de 
apostar pola preponderancia do canto masculino. 
O seu repertorio  componse tanto de temas propios, como doutros recollidos ben na bisbarra 
de Vigo, ben nas montañas luguesas ou en Portugal, pois son uns consumados investigadores 
do noso folclore, polo que para eles as rumbas, xotas e muiñeiras non teñen segredos 
A pesares desta longa traxectoria, contan con moi poucos discos publicados, pois so teñen un 
compartido no 1996 e outros tres máis en solitario, Ardentía no 1998, Retellando no 2002 e 
Vintage no 2011. 
Os compoñentes que agardamos ver e escoitar neste memorial son: Roberto Cendón, gaita e 
clarinete, Salvador Pérez gaita e pandereita, Cristobal Pascual, tambor e zanfoña, Luís Prego, 
acordeón, gaita, pandereta e voz, no bombo e na percusión a Miguel A. Glez. 
 
O SON DAS ONDAS 

Esta formación pontevedresa nada no 2015, está composta por 7 homes e 7 mulleres que 
interpretan temas moi populares da música galega alá onde os chaman, aínda que eles teñen 
preferencia polas tabernas, de feito ensaian semanalmente nunha desa cidade. 
A pesares de que as voces son prioritarias, acompáñanse dun par de acordeóns e de percusión 
menor (pandeiretas, pandeiro, culleres, cunhas e peta peitos) para versionar eses temas 
inesquecibles vencellados a cultura mariñeira, que tan bos momentos lles fan pasar a eles e 
seguro que tamén a todos os que vaiamos a velos. 
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DÍA 18 DE MARZO 

 

OS PAPORRUBIOS 

 Son un trio liderado polo venezolano (de Valencia) Erick Feles a Gaita e no que o 
acompañan, a percusión e con outros instrumentos Ramón Corral Blanco e Diego Alonso Vila. 
Con esta formación creada ao abeiro do Conservatorio Profesional de Música, Erick fai un 
percorrido cronolóxico pola evolución da Gaita Galega, dende os ritmos primixenios das 
Cantigas de Martín Codax, ata a experimentación contemporánea. Tamén é variada a 
procedencia das pezas, xa que hainas tradicionais, algunhas compostas por gaiteiros que 
fixeron carreira nas américas, outras de compositores modernos e varias da súa autoría, xa 
sexa musicalizando a Rosalía con arumes clásicos ou ben levando a gaita a terreos de 
avangarda e introducindoa no serialismo facendoa parte do seu corpo. Agardamos o nunca 
visto no eido gaiteiril. 
 

PELICA DE CAN 
Naceu coma dúo por casualidade, en abril do 1996,  grazas  a (ou por culpa de) Xan López, 

gaiteiro de “TREIXADURA”, que lle solicitou a Ernesto unha actuación para unha asociación cultural de 
Mos. Só había un problema. Tiña que haber voz. 

Asi que, Ernesto,  propónlle a Leni Pérez montar un concerto con música tradicional armonizada 
dun xeito diferente e ela acepta. 

En maio do 2012 úneselles o seu  amigo e compañeiro Marcos Campos. 
O obxectivo que os move é o de pasalo ben e que a xente tamén o pase ben coa súa  música. 

Baixo esa premisa: Collén  unha melodía tradicional, fan o que lles peta  con ela ( armonizar, cortar, 
inventar,... ), atrévense a  tocala en público e despois  atéñense as consecuencias, iso si,  logo de cobrar, 
claro. 
 
Neste axuntamento,  Leni Pérez canta e toca percusións, Ernesto Campos faise coa guitarra e Marcos 
Campos  dalle as gaitas, frautas e  o acordeón, dando como resultado unha  música  100% tradicional 
galega ou da raia, aínda que sen descartar chegar a traballar a música de autor. 
 

DÍA 25 DE MARZO 

 

 CANTAREIRAS MADIALEVA 

 Xurden en Mosteiro, Meis, no verán do ano 2010, na cociña de fora de Loli, promovido 
por un grupo de 12 mulleres que escoitaban cantar as súas nais e contaxiadas  por elas, tamén 
se botaban a seguilas nas sobremesas, así que con esa afición cantareira e festeira buscaron a 
millor mestra posible e atoparon a Mercedes Tilve, que lles adornou as voces, dispuxoas 
axeitadamente para que armonizaran ben, chegando deste xeito a gozar plenamente da súa 
vocación. Tamén segue facéndolle  os arranxos vocais dos temas. 
O periodo formativo complementouse coa aprendizaxe da percusión popular que usan a xeito 
de acompañamento, no que empregan pandeiretas, bombo, pandeiro, tarrañolas, cunchas e 
culleres. 
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A pesares de levar pouco tempo pisando os torreiros, xa teñen acudido a eventos de categoría 
e acompañado a artistas coñecid@s e recoñecid@s co seu amplo repertorio, variada 
instrumentación e acompasadas voces, de feito en Ourese acumáronas como as 
representantes da nova picaresca galega. 
Como fontes para o seu repertorio teñen o canto tradicional galego, o cancioneiro de Casto 
Sampedro, apoíandose incluso en formación máis actuais como Leília, Treixadura, Kalúa,... ou 
na mítica “Fuxan os ventos”, xuntando todo isto nun  CD titulado “Ducia e unha”, que gravaron 
no 2016. 
 

OS VIQUEIRAS 

Os “Viqueiras” que veremos  sobre o esceario son os actuais herdeiros dunha saga de gaiteiros 
das terras de Ordes que se perde na noite dos tempos. Hoxe en día teñen unha formación de 
quinteto con: gaita, clarinete, acordeón, tambor e bombo coa que van a defender os temas 
gravados nos dous CD`S que publicaron ata a data, “Noites de Tasca”, no 2010 e “Vilaverde” no 
2017. 
O derradeiro é un libro-CD con 16 temas no que homenaxean, tanto o fundador do grupo 
como a tódolos vellos músicos da súa bisbarra, xa que tódalas pezas proceden desa área 
xeográfica, aínda que arranxadas ao seu aire. Maiormente son temas cantados e agradecidos 
do baile, a ver se a xente se anima e bota a platea. 
Os que non poidan acudir poden suplir a ausencia vendo os seus videoclips no Youtube. 
 
Isto é todo o que temos nesta edición amig@s! e coidamos que non é pouco, tendo en conta 
ademais que non vos vai costar un peso. Ata a seguinte 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


