Cantares de tradición oral da parroquia de Valadares, Vigo, Pontevedra.
Traballo de recompilación feito por Leni Pérez, mestra dos grupos de pandeireteiras: “Cantareiras
do Alba” e “Bouzacoba” de Freixo.
Nosa tradición oral vaise perdendo, moitas foron as causas… a guerra civil a forte emigración da
xente das aldeas ás cidades , a mecanización do campo, o abandono do cultivo do liño, a prohibición
do entroido, fiadeiros, seráns, pandeiretadas… e a popularización dos aparatos receptores de radio,
que introduxeron en tódolos fogares un idioma, uns costumes, uns ritmos e unhas cancións alléos.
Esta ruptura era inevitable pois a música folclórica é producto do momento histórico, e este sofre
un cambio radical a partires de 1936.
O folclore está asociado a certos tipos de relación social e de traballo; onde estas desapareceron, o
folclore deixou de existir... De aí a importancia de traballos coma este, que reflicten os últimos
restos do que foi un riquísimo patrimonio musical e que hoxe tentamos que non esmoreza.
Sirva como mostra decir que a maioría das intérpretes que deron voz a este traballo,
desgraciadamente, xa non están antre nós.
Estas gravacións foron feitas entre 1999 e 2003 a veciñas da parroquia de Valadares, Vigo,
Pontevedra.

Estrella Vila, compañeira do grupo “Cantareiras do Alba” nada no ano 40, filla de “Pepe do Vilas”,
bombeiro nun cuarteto tradicional, o irmán de Estrella tocaba a caixa e xunto a Benxamín , gaiteiro
da Sobreira (Valadares) e outro gaiteiro do Freixo, Urbano (tío de Ánxeles pandereteira do grupo
Bouzacoba de Freixo), formaron “Os Vilas” un cuarteto que amenizaba as festas da contorna. A
Estrella gustáballe tocar o bombo e escoitar o ensaio dos gaiteiros. Estrella aprendeu todos os
cantares da súa nai, que cantaba todo o día, sobre todo, conta ela, cando estaba enfadada.

Herminia Alonso Quintas do barrio da Valada
Unha das nosas informantes máis animada e querida, ensinounos moitísimas melodías e cantigas, de
ela é da que temos máis cancións no grupo “Cantareiras do Alba” do C.C. de Valadares.

Carmen Novoa
Do Cmño. do Portal, dela aprendemos a historia de “O Caruncho e a Carracheira”.
Armenia Rial do barrio da Garrida, nai de Esther, compañeira do grupo das “Cantareiras do Alba”.
Armenia durante o tempo da fame, logo da guerra foi carreteira.
-foron tempos moi duros a xente apañaba piñas nos montes para levalas vender a Vigo, (conta Esther).
Armenia co carro e os bois do seu pai transportaba os sacos das piñas, chegaba co seu carro ata
Mosende, xa que nos montes da parroquia e contorna xa non quedaba que apañar.
-empregaban uns ganchos que puñan nos pés para subir polos troncos dos piñeiros e cun varal collían
as piñas…. (conta Rafa excompoñente do grupo “Cantareiras do Alba”).
-A xente tiña medo de andar polos camiños de noite, se te paraba a garda civil miraba o que levabas,
por se andabas con contrabando, (conta Esther).
Ás veces cando súa nai tardaba seu avó collía un candil e ía buscala, o avó de Esther ó ter carro e
bois tiña obligatoriamente que ir traballar na construción do aeroporto de Vigo, en Peinador, o día
da semana que lle tocara, pero o resto dos días Armenia o empregaba para facer de carreteira.

Marina Ramilo do Ghroño.
Edita Campos de Beirán
Sra. Laura da Silva

Edita Campos pertenceu ó grupo de cantareiras nos seus primeiros anos de formación , de ela
aprendemos un romance novelesco, que data do S. .XVIII “O Chiribí”.
Marina Ramilo, integrante do grupo dende súa fundación, de ela aprendemos “O Vira”.
Laura da Silva do barrio da Garrida, no 2003 cando lle fumos gravar tiña 95 anos, naceu en Tebra,
criouse coa sua avoa que era portuguesa, logo casou en Valadares foi costureira, pantaloneira e
compoñedora.

Tía Amalia Ramilo do Ghroño
Tía de Marina Ramilo, lembra que súa irmán Anghustia maior ca ela ía ás “pandeiretadas” ,
cantábase e tocábanse as pandeiretas e mozas e mozos bailaban. Era na casa da tía Hermínia, logo,
viñeron os bailes e deixáronse de facer.
Camila Fernández das Barrocas e Carmen Alonso do barrio da Valada, tamén axudaron na xuntanza
que se fixo no local de montes “O baile vello” un dos días de gravación.

O FREIXO, Valadares

Anunciación Comesaña Rodríguez, do Freixo, nacida en 1912, tivo 8 fillos, tocaba a pandeireta e o
pandeiro, nas romarías tocaba todo o día, súa filla lembra a da Franqueira…, era xornaleira e tamén
ía a Vigo buscar roupa para lavar, xuntábanlle a roupa de toda a semana nunha sábana que
anudaban e a traía na cabeza, collía o tranvía ata Pereiró e logo andando ata Freixo, cando a tiña
limpa e seca a tiña que a volver baixar. Os domingos á noite en Freixo facían pandeiretada, Anuncia,
avoa de Adriana, excompoñente do grupo de pandeireteiras Bouzacoba de Freixo, tocaba moi ben a
pandeireta co puño, a xuntanza era xunto a casa de Ginio, lembra Anuncia que botábanlle cantigas a
Ghumersinda que era unha vella que non casara, ela tamén participaba da festa cantando.
Nalgunhas coplas falan das mozas de Fraghoselo..
A relación que había entre Freixo e Fraghoseo viña dado polo “Ghando da ghanancia”, conta Camila,
componente de Bouzacoba e tamén polo pastoreo de ovellas e vacas polos montes onde botaban
coplas a desafío.
O tío Gelito, “O pisco”; “O Ciprián”, (avó de Ánxeles de Bouzacoba), e Urbano fillo de Ciprián, foron
gaiteiros que amenizaron as xuntanzas en Freixo. Na casa de Juan Bautista, avó de Juana, integrante
do grupo, tamén se facían pandeiretadas, e na eira, outro lugar do barrio.
Contan que ás veces se a festa non estaba moi animada no barrio ían ás pandeiretadas que se facían a
carón da capela de Santo Amaro, en Matamá.
Amparo e Dina, de Bouzacoba, lembran as cornetadas …
Pisa neghra, pisa neghra
Con quen te vas a casar
Coa ghalerna de Coruxo
Que non sabe remendar …

Algúns dos Cantares recompilados na parroquia de Valadares :
1. Cantar de nadal “Baixa do monte e non tardes”. Hermínia da Valada
2. “Vira”, aprendido de Marina Ramilo, compoñente das Cantareiras do Alba, cantar traído
polos madeireiros portugueses que no verán viñan á súa casa, lembra que viñan cortar
madeira para os asteleiros de Vigo.
3. Pasodobre/ Muiñeira “O Tróuquele” , Herminia Alonso. En Valadares non se daba moito trigo
nin centeo, case todo era millo e a xente tiña que ir buscalo a onde o había, ían camiñando e
logo pagaban a un carreteiro para que llo levase a casa, contan que os bois que tiraban dos
carros eran moi listos e sabían onde tiñan que parar, ás veces o dono ía subido no carro e os
bois facían o camiño parando en cada taberna, ou onde estaban os fielatos para pagar os
impostos, eran bestas fermosas e fieis. Nunha das coplas desta muiñeira Hermínia fala da
“Costa de Canadelo” , cerca da Vía Norte, en Vigo, conta que antes por alí todo eran campos, e
ela ía mercar gran, coa súa cesta na cabeza.
4. “O muiño da Senra”, Estrella Vila. Súa nai contóulle que no muiño da Senra (Valadares) , que
era de varias familias, pola época da fame un home entrou pola noite mentras o muíño moía
para unha familia pudente de Valadares, este home roubou un saco de fariña e deixou un
escrito no que puña algo así:
- “No muíño da Senra entrei, un ferrado de fariña roubei, vindo o novo eu o pagarei”. (lembra Estrella)
A nai de Estrella compúxolle unha cantiga
No muíño da Senra entrei
E un ferrado de millo roubei
A fame e neghra e non ten lei
E vindo o novo eu pagharei
Estrella fixo unha canción xuntando outras coplas que falan dos muíños, e como dende o principio
dos tempos, este cantar agora xa forma parte do repertorio da súa comunidade, facendo tradición e
aumentando noso repertorio.
Pasodobre “Ai, meu doce amor”, Carmen Alonso Pérez.
“Ai, Clara, Clara”. Hermínia Alonso.
Xota “ Toma pan pequeniño”, Hermínia Alonso da Valada e Estrella Vila.
Muiñeiras “Arriba imos”, “ O caminiño da Senra” e “Malo raio parta ó rato”. Tres melodías
distintas gravadas a estas mulleres.
9. “O Chiribí”, Romance novelesco S. XVIII, anónimo. Edita Campos Costas.
10. “Historia do Caruncho e a Carracheira”. Carmen Alonso Pérez.
11. “O Tau Tau,” tía Amalia .
12. Agharrado “Todos me queren”, Hermínia Alonso.
13. Xota “Para que me comparas coa area” , Hemínia Alonso.
14. Xota “Vintecinco mulleres”, Anunciación Comesaña de Freixo, Anuncia tocaba a pandeireta
(recollida de 1999)
15. Muiñeira “Viva o Freixo”, Anunciación Comesaña.
16. Valse “Non chores nena”, Anunciación Comesaña.
17. Pasodobre “Este pandeiro que toco” ,Anunciación Comesaña
18. Muiñeira “Muiñeira, ribeirana”, Anunciación Comesaña.
5.
6.
7.
8.

