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AS XORNADAS DE FOLCLORE

Constitúe para min un fondo motivo de satisfacción falar das Xornadas de Folclore que, dende setembro de
1984, organiza anualmente a Deputación Provincial de Ourense. Unha mostra clara da aposta cultural desta institución e unha iniciativa consolidada, respectada e prestixiada dentro do panorama internacional.
A provincia de Ourense convértese durante uns días na capital mundial do folclore. Como si da sede da
Organización das Nacións Unidas se tratara asistimos a un espectáculo multicolor e multirracial, vivísimo en detalles, etnicamente rico e culturalmente inigualable. Facemos gala as ourensáns e os ourensáns
do noso coñecido carácter hospitalario, devolvendo con simpatía e calor tódalas atencións que recibimos
un pobo emigrante como o noso, acostumado como ningún a buscar o progreso fóra das nosas fronteiras.
Uns días nos que Ourense é a fotografía fixa da anhelada convivencia internacional, do respecto ós costumes, da pervivencia das tradicións, do trato non discriminatorio, da paz e da igualdade, valores supremos
que todos estamos obrigados a respectar. O ambiente dentro da organización, a relación cos grupos participantes, pertenzan á nación que pertenzan, é realmente exemplar. A solidariedade entre os participantes e a sensación de amizade e ledicia permanente son signos característicos dunha iniciativa na que se
escoita a linguaxe universal da cooperación e colaboración internacional, sen ter en conta a pluralidade
idiomática que fai estes días de Ourense unha imaxinaria Babel.
     
A resposta do público ourensán nestas vintecinco edicións foi fantástica, razón principal da consolidación
deste evento artístico. Dende o colorista desfile polas rúas da vella Auria ata os diferentes espectáculos ó
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longo e ancho de Ourense, os pobos e vilas da provincia foron testemuña deste acontecemento incomparable, un fixo no calendario mesmo tamén con incursións noutras provincias como Lugo ou noutros países
como Portugal. O interese crecente desta actividade é proba da súa fortaleza.
Resulta obrigado para min agradecer o esforzo de tódolos que veñen contribuíndo ano tras ano ó éxito
organizativo e de público das Xornadas de Folclore. Parabéns para o equipo humano do Negociado de
Cultura da Deputación de Ourense e para a o Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. As máis efusivas
grazas para os concellos que acollen este espectáculo e que axudan ó seu desenvolvemento. O meu recoñecemento para as entidades colaboradoras en diferentes etapas como diversos departamentos do goberno
autonómico e á Fundación “Caixa Galicia”.
Graciñas a todos ós que asisten ás representacións, xuíces da alta calidade do espectáculo e garantes do
éxito destas Xornadas edición tras edición. E graciñas ós grupos que exercen de embaixadores da cultura
e tradicións dos seus países.Todos converten a Ourense no gran plató, o gran escenario, dunha representación multicultural que nos sitúa no mapa do mundo e que fai que sigamos, con máis forza, apostando
decididamente polo folclore universal e recuperando e fornecendo tamén o folclore galego como un dos
nosos sinais de identidade.

José Luís Baltar Pumar
Presidente da Deputación Provincial de Ourense
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PAÍSES E GRUPOS PARTICIPANTES
ARMENIA

Conxunto folclórico Nairi
PORTUGAL

Grupo Etnográfico de Areosa
RUSIA - REPÚBLICA MARI EL

Compañía Estatal de danza Mari El
SUDÁFRICA

Grupo de danza de Guateng
ARXENTINA

Gran Ballet Argentino
CHINA

Compañía folclórica de canto e danza do suroeste de Guizhou
INDIA

Shilpagya
MÉXICO

Ballet folclórico da Universidade de Colima
ROMANÍA

Doina Timisului
RUSIA - REPÚBLICA DAGUESTÁN

Grupo de danza e canto Gergebil
FILIPINAS

Leyte Kalipayan Dance Company
Compañía de danza folclórico filipino
TAIWAN

Taiwan Folk Music Ensemble
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PORTUGAL

Grupo Etnográfico de Areosa

O Grupo Etnográfico de Areosa foi fundado no ano 1966 como asociación
cultural co obxectivo de preservar e divulgar as tradicións, usos e cos
tumes do pobo da rexión de Viana do Castelo, Portugal. A súa sé está na
localidade de Areosa, a un cinco quilómetros de Viana do Castelo. A través

ARMENIA

Conxunto folclórico Nairi
A República de Armenia é un país montañoso do Caúcaso meridional. Conta
cun rico patrimonio cultural espallado por todo o mundo grazas ás colonias
armenias repartidas por numerosos países. O Conxunto Folclórico NAIRI
polo que xa teñen pasado va
rias xeracións de artistas ar
menios dende o ano 1978 en
que foi fundado ten participado
en numerosos festivais de todo
o mundo: Australia, Bulgaria,
Iraq, Hungría, Francia, Polonia,
Alemaña ou Romanía, reco
llendo numerosos galardóns e
premios. O seu repertorio in
clúe danzas tradicionais arme
nias acompañadas da música que se interpreta cos instrumentos nacionais
entre os que sobresaen o duduk, a zurna, o kanon ou o acordeón.

dun numeroso grupo de mozos (o grupo está formado por máis de 50 mem
bros), durante catro décadas leva traballando na investigación etnográfica,
na animación cultural, na exhibición de traxes, músicas, cantos e bailes
tanto no seu país como en numerosos festivais de toda Europa e América:
Francia, Bélxica, Luxemburgo, Alemaña, Polonia, Hungría, Italia, Brasil e
por suposto España.
Entre as actividades
que o Grupo Etno
gráfico

de

Areosa

realiza, ademais das
actuacións

ante

o

público do seu grupo
de música e baile,
cabe destacar a es
cola de danza e a de
cavaquinhos; a orga
nización de cursos de
bordados e e de cal
ceta e xuntanzas de
oficios tradicionais.

A Repúbl

viven etn
mestura

rísticas q

conserva

os canto

grafías d
da Repú

con reco

Checa, M
Bélxica,
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Grupo de danza de Guateng

ctividades
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Areosa
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ante
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RUSIA - REPÚBLICA MARI EL

Compañía Estatal de danza Mari El

ar a es

a e a de
a orga

ursos de

e de cal

anzas de

ionais.

ven pobos cunha enorme diversidade cultural, enriquecendo a música, o
canto e a danza do país. A cidade máis poboada do país é Johannesburgo,
capital da provincia de Guanteng, de onde provén o Grupo de Danzas

eu grupo

e baile,

Sudáfrica é un país situado no extremo meridional de África, no que convi

A República de Mari El comprende un territorio situado nos Urales e no que
viven etnias de karelianos, veps, mordovianos, udmutrios e komis. Esta
mestura de culturas fai que o seu folclore sexa moi rico e variado, caracte
rísticas que a Compañía Estatal de Danza Mari El, fundada en 1939, soubo
conservar e transmitir a través das súas actuacións. O colorido vestuario,

Guateng, composto por mozos estudantes apaixonados pola preservación
e difusión do seu rico folclore. Nas súas actuacións inclúen danzas das
etnias Tswana, Zulú e Venda, as máis estendidas na provincia. Ao longo
da súa existencia, o Grupo de Danza Guateng logrou o recoñecemento do
público pola coidada e traballada posta en escena do seu repertorio.

os cantos, lendas e contos, a música da gaita e dos tambores e as coreo
grafías dos seus bailes son unha fiel representación da cultura tradicional
da República de Mari El que a Compañía Estatal de Danza soubo difundir
con recoñecidos espectáculos en festivais de países como a República
Checa, México, Dinamarca, Finlandia, Camboia, Grecia, Alemaña, Francia,
Bélxica, etc., sendo esta a primeira ocasión que visitan o noso país.
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ARXENTINA

Gran Ballet Argentino

En 2000

grupo Sh
Dende 1963, ano da creación do Gran Ballet Argentino na cidade de

téntico d

Córdoba, este grupo ten participado en infinidade de festivais de todo o

clóricas

mundo, recollendo o aplauso e recoñecemento tanto de público como de

especial

organizadores. Unha vez consolidado o seu prestixio en Arxentina, lan

Holanda,

záronse á conquista do público internacional, visitando Chile, Canadá, USA,

CHINA

Paraguai, Francia, Bélxica, Eslovenia, Suíza, Polonia, Alemaña, Holanda,

Compañía folclórica de canto e danza
do suroeste de Guizhou

Italia, Portugal e España, onde ten estado en numerosísimas ocasións. O
seu variado vestuario e repertorio tanto musical como coreográfico, fai que

Tanzania

Ademais

conta cu

os seus espectáculos sexan unha completa mostra do folclore arxentino,

Este grupo, fundado en 1972 é a única compañía profesional de Qianxinan,

pasando polas rexións andinas, a Pampa e os seus gauchos, o tango bo

departamento de Guizhou. Ao longo da súa dilatada historia, ten realizado

naerense, etc.

máis de 3000 actuacións. Está composto por máis de 100 membros entre
músicos e bailaríns. O seu repertorio inclúe danzas de diferentes etnias
da provincia, pero preferentemente céntrase na cultura Miao e Quian, os
pobos máis popu
losos.
Nos últimos anos,
o grupo ten par
ticipado en nu
merosos festivais
de China, Asia
e Europa, reco
llendo

un

sen

fin de premios e
galardóns como
recoñecemen to
ao seu traballo
no campo do fol
clore. Esta é a
primeira ocasión
que visita o noso
festival.

XORNADAS FOLCLORE 2009.indd 10

20/07/09 17:17

estudo d

INDIA

Shilpagya
MÉXICO

En 2000, na cidade de Ahmedabad, na provincia de Gujarat, creouse o

Ballet folclórico
da Universidade de Colima

grupo Shilpagya coa intención de estudar, conservar e transmitir o au
téntico das artes tradicionais da India. O grupo centrouse nas danzas fol
clóricas e na música e instrumentos tradicionais. Dirixido por prestixios
especialistas da zona, o grupo ten participado en festivais do Reino unido,
Holanda, Alemaña, Bélxica, Italia, Francia, Finlandia, México, Dubai, Kenia,

za

estado do mesmo nome, na costa do Pacífico. Dende a súa primeira actua

Tanzania e tamén España.

ción no ano 1983, o grupo ten participado ininterrumpidamente en festi

Ademais das actuacións do grupo, composto por máis de 75 membros,

Guatemala, Bélxica, Suíza, Inglaterra, Francia, Alemaña, Italia, Holanda,

conta cunha escola de folclore con máis de 500 alumnos que se dedican ao

anxinan,

Fundado en 1981 baixo o auspicio da Universidade de Colima, na cidade e

estudo das raíces da cultura india de Gujarat.

vais de todo o mundo: Estados Unidos, Canadá, Cuba, Porto Rico, Panamá,
China, Corea e en numerosas ocasións España, sendo esta a segunda oca
sión que visita o noso festival. Ten tomado parte como representante oficial

ealizado

de México na EXPO Sevilla 92, na Olimpiada Cultural Atlanta 93 ou na EXPO

os entre

Hannover 2000; conta con innumerábeis premios de festivais e institucións
culturais de numerosos países.

es etnias

Quian, os
A través dos seus variados espectáculos, o grupo ofrece unha mostra do

áis popu

rico folclore mexicano, pasando por danzas precolombinas, danzas indíxe
nas ou danzas de influencia hispana, sen se esquecer dos mariachis de
Jalisco.

os anos,

ten par
en nu
festivais

a, Asia

a, reco

un

sen

emios e

s como

emen to
traballo

o do fol

sta é a
ocasión

a o noso
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ROMANÍA

Doina Timisului
No suroeste de Romanía atopamos a cidade de Timisoara, onde no ano
1959 se creou o grupo Doina Timisului, constituído por estudantes das
diferentes faculdades da Universidade da cidade. Dende o seu comezo,
o grupo tivo como obxectivo a conservación e difusión do folclore do seu
país, para o que estudaron os bailes, as músicas, as cancións, os instru
mentos e o vestuario tradicional da rexión do Banat, territorio non cir
cunscrito nas fronteiras de Romanía, senón que se estende polo sureste
de Hungría e o norte de Serbia. Pouco a pouco, a medida que medraba o
prestixio do grupo, este tamén foi ampliando o seu repertorio con música,
cantos e danzas de outras rexións de Romanía: Transilvania, Muntenia,
Moldova, etc.
Na súa dilatada historia, o grupo ten participado en numerosos festivais de
todo o mundo, sendo esta a terceira ocasión que visita o noso país.

RUSIA - REPÚBLICA DAGUESTÁN

Grupo de danza e canto Gergebil
Neste pequeno país caucásico, na rexión de Gergebil de maioría étnica
avar, creouse no ano 1953 o grupo de Danza e Canto Gergebil. O programa
do grupo combina escenas da vida tradicional con elementos do folclore:
música, canto, danza e vestuario. A mestura dos delicados movementos
das mulleres cos enérxicos e vigorosos saltos dos homes, fan das danzas

Dende o

que ofrece este grupo un espectáculo sorprendente e digno de admiración,

un arduo

o que lle ten valido o recoñecemento do público.

pino, non

festivais
O grupo é coñecido non só en Daguestán. Conta cun amplo currículo de

portando

actuacións en festivais de Bulgaria, Turquía, Francia, Rusia, Italia, etc.

tatus que

máis adm

coñecido

Dende 1997 conta co estatus de Grupo Oficial de Gergebil.

por part

que o re
público

súas act

tualidade

da Fun

Kalipaya
nos da p

e da cida

o que lle
un gran

a través

de músic
difusión

cións en

mundo e
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FILIPINAS

TÁN

ía étnica

programa
folclore:

Compañía de danza folclórico filipino
Este grupo foi creado por emigrantes filipinos residentes na cidade cana

FILIPINAS

dense de Toronto. A súa preocupación por manter viva a cultura tradicional

Leyte Kalipayan Dance Company

filipina entre a colonia emigrante, foi o que lles impulsou á creación da infra

ementos

s danzas

Dende o ano 1961, a Compañía de Danza Leyte Kalipayan ven desenvolvendo

miración,

un arduo labor de conservación e divulgación do rico e variado folclore fili
pino, non só no seu país de orixe, senón que estende as súas actuacións en
festivais de folclore de todo o mundo. Ten percorrido os cinco continentes

rículo de
etc.

portando o galardón de Embaixador Oficial da cultura popular filipina, es
tatus que lle foi dado polo presidente filipino no ano 1965. É un dos grupos
máis admirados e de re
coñecido prestixio tanto
por parte dos festivais

estrutura necesaria para o estudo e difusión da música e danza popular do
seu país de orixe. As diferentes culturas existentes no folclore filipino, que
dan patentes no repertorio de danzas, cancións e vestuario que o grupo pon
en escena nos seus espectáculos. Danzas de orixe tagalo, prehispánicas, de
influencia colonial española e outras procedentes das minorías islámicas,
fan que o folclore filipino teña unha gran variedade, o que lle confire unha
riqueza especial. Dende hai máis de 35 anos, este grupo ten participado en
numerosos festivais de folclore americanos de Canadá, USA e México, pero
tamén ten visitado países europeos como Polonia, Francia, Italia, Portugal,
Ucraína ou Bulgaria, sendo esta a segunda ocasión que visita España.

que o reciben como polo
público que goza das
súas actuacións. Na ac
tualidade conta co apoio
da Fundación Cultural
Kalipayan e dos gober
nos da provincia de Leyte
e da cidade de Tacloban,
o que lle permite realizar
un gran labor educativo
a través da súa escola
de música e danza e de
difusión mediante actua
cións en Filipinas e no
mundo enteiro.
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TAIWÁN

Taiwan Folk Music Ensemble
Este grupo novel, con apenas catro anos de existencia, ten xa participado
en festivais de recoñecido prestixio en Alemaña, Dinamarca, Hungría,
Italia, Portugal e España. Foi fundado na capital do país, Taipei, coa misión
de promover e difundir a cultura tradicional da illa de Taiwan. Conta con
máis de 40 compoñentes, músicos e bailaríns cun alto amor polo seu traba
llo e cultura, calidade que demostran nas súas actuacións.
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