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DEDICATORIA

A toda a cidadanía de Ourense que
anónima e solidariamente nos trouxo
tan rico e fermoso agasallo
e moi especialmente a todos os
informantes de Vilanova dos Infantes,
Güín, Ponte Liñares, Sta. Tegra,
Fontefría e A Seara que co seu saber,
entusiasmo, lealdade e xenerosidade
nos conduciron no deseño

.

desta recompilación

oñecernos mellor, afondar na nosa historia, na nosa cultura e
nas nosas tradicións servirá para mante-la identidade de Galicia
coma un pobo cunhas peculiaridades específicas. Saber de onde
vimos debe servir para marcarmos tamén o camiño de cara a onde debemos ir.
Por eso, a Deputación leva anos colaborando en numerosas iniciativas relacionadas coa
investigación da nosa historia e coa difusión dos nosos costumes, da nosa cultura, de
todo aquelo que nos caracteriza como pobo. As Xornadas de Historia de Galicia son un
exemplo deste compromiso, como a edición semestral da revista Raigame, de tan boa
acollida.
Tamén as nosas músicas e as nosas danzas son elementos que se asentan no fondo do
noso pasado. Recollen os autores deste traballo na súa introducción que “a danza é a
nai de tódalas artes”, porque vive no espacio e no tempo, e engaden que só o home está
dotado de ritmo consciente. Por eso, quizais, cada pobo ten que te-las súas danzas, as
danzas que reflicten a súa cultura, o seu carácter e a súa historia.
Dos galegos e da súa relación coa danza fálase na época prerromana, onde se di que “os
galaicos entraban na loita danzando” ou que, “... despois de beber, os homes bailan, xa
en coro seguindo o son da frauta e da trompeta, ou pegando choutos e agachándose”.
Cada cultura, cada pobo, teñen as súas danzas, moitas delas cunha orixe fondamente
relixiosa. Por eso, hoxe, a Deputación contribúe a desvelar unha nova páxina da nosa
historia con este traballo de recuperación das nosas danzas gremiais e procesionais.
Agardo que sexa unha contribución útil para saber máis desta terra e das súas xentes.

José Luis Baltar Pumar
Presidente da Deputación Provincial de Ourense

Índice Xeral

L O C A L I Z A C I Ó N

10

11

I N T R O D U C C I Ó N

15

Esquema xeral das danzas procesionais e gremiais
Sistema de representación gráfica

D A N Z A S

17

21

DANZA PROCESIONAL DE VILANOVA DOS INFANTES
DANZA PROCESIONAL DE GÜÍN

72

DANZA PROCESIONAL DE SEARA DE MONTES
DANZA PROCESIONAL DE SANTA TEGRA
DANZA PROCESIONAL DE FONTEFRÍA

A P É N D I C E S

Procedencia do material fotográfico
Relación de informantes

200

201

P A R T I T U R A S

202

152

180

106

22

Localización

VOLUME I
VOLUME II

10

Introducción

O corpo humano móstrase como un instrumento musical que, mediante movementos,
vai participando nunha gama de manifestacións externas, -instintivas e involuntarias
nun primeiro momento, conscientes e
voluntarias nun último proceso, -mais, de
calquera xeito, manifestacións dun afecto e
tensión interior. (Wundt e Danzael).
A persoa dáse conta de que os seus xestos
inflúen nos demais; dálle significado e códigos a estes xestos facendo deles un modo
de relación, unha linguaxe.
Para moitos, os movementos e xestos corporais son os primeiros medios dos que se
vale a persoa para exteriorizar a súa necesidade ou o seu estado anímico.
Significativa importancia adquire dentro
destes movementos corporais a danza,
como baile predeterminado e artellado, que
se somete a esquemas fixos e que se interpreta por persoas adestradas, entre as que
hai unha certa xerarquía ou certos quefaceres especiais.
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A danza “...é a nai de todas as artes: a poesía
e a música danse no tempo; a pintura e a
escultura no espacio, pero a danza vive no
tempo e no espacio”. (Curt Sachs: “Historia
de la danza”.) Noutro lugar, o mesmo autor
afirma: “Todos os animais superiores amosan a emoción mediante o movemento.
Mais, aparentemente, só o home está dotado de ritmo consciente. Cando chega a esta
consciencia e experimenta o estímulo e o
comportamento que oferta o ritmo, non
pode absterse do movemento rítmico de
bailar”.
Esta intencionalidade de comunicación é
unha constante en todas as danzas, que orixina diferenciadas manifestacións rítmicas
debido á diversidade de contidos, obxectivos, medios, culturas e estéticas: rito, oración, éxtase, gratitude... É por iso que un
pobo como o noso, temperamental e comunicativo, ten na danza unha expresión
espontánea e usual.
Aínda que aquí centramos a nosa consideración nun determinado tipo de danzas
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que, ademais, se marcan xeograficamente
-DANZAS GREMIAIS E PROCESIONAIS DA
PROVINCIA DE OURENSE-, non se perde a
perspectiva xeral que define as danzas e,
por isto, están nese contexto xeral e común
ás culturas e a todos os tempos. Por outra
parte, dáse unha reafirmación e redundáncia; toda procesión é en si mesma unha sinxela danza: o paso dos fieis, o ritmo compasado dos portadores das andas, o balanceo
(baile) co que levan o santo portado... constitúe xa unha elemental manifestación danzada. Este ritmo faise máis vivido e consciente cando a intervención de instrumentos musicais o marca e estimula o camiñar.
E, se dentro desta danza-procesión aparece
unha específica, estamos ante unha esplendorosa e significativa realidade que se nos
presenta en diversos planos, que é o que
acontece nestas danzas procesionais. Estas
son danzas rituais, relixiosas e que entrañan
a razón orixinal da danza relixiosa: linguaxe
que comunica, une, liga (re-ligare), identifica... o home coa divindade, co descoñecido, co sobrenatural... para pedir, propiciar,
agradecer, reverenciar, como medio de conseguir algún favor. Son danzas anónimas
que se manteñen por unha sedimentada tradición.
Hai que ter en conta que o desenvolvemento das culturas, o paso do tempo, certas
“colonizacións” culturais ou relixiosas, as
novas linguaxes, os novos gostos e costumes e outros factores van cambiando a
razón orixinal destas danzas e os modos
como se manifestaban esas primeras intencións.
Por desgracia, moitas danzas relixiosas desapareceron ou xa se esqueceron. Outras
veces, ritos ou elementos de clara orixe

pagá foron revestidos ou “convertidos” en
celebración cristiá, misturando danzas profanas e relixiosas. Nalgúns casos, dá a
impresión de que a emigración puido
influír nelas incorporando elementos que
parecen exóticos. Estas danzas relixiosas
tampouco están libres de influxos das
modas actuais, ao perderen o seu carácter
relixioso, usurpadas para actos profanos,
extrapoladas do seu contexto orixinal, trasladadas fóra do seu tempo e lugar. Quedan
tamén viciadas porque unha ignorante pretensión ou intención de potenciar o elemento plástico e decorativo engádelles
novidades, coreografías uniformantes e
racionalizadas, alleas e afastadas da espontaneidade, da diversidade e da profunda
razón que as conformou como danzas relixiosas: un feito folclórico convértese en
espectáculo urbano.
É verdade que a vivencia da tradición conleva modificacións, variantes, que se van
engadindo; mais o labor da investigación
ten que espigar e recoñecer o “tradere” que
pervive, o substrato continuo, o que de
feito son adherencias razoábeis e con significado axeitado, diferanciándoo de todo
aquilo que é engadido gratuíto e sen relación.
Toda danza é no seu inicio DANZA RELIXIOSA:“Toutes les dances ont été sacrées a
l’origine”. (Mircea Eliade, Le Mythe de l’éternel Retour.) Esta consideración debe
estar presente ao analizar non só as danzas
“puramente”relixiosas, senón ao considerar
todo o que as acompaña. Así, dentro destas
danzas relixiosas pódese dar a presencia de
situacións bélicas que están representando
a continua loita entre o Ben e o Mal, a loita
contra a adversidade, e “... cada movemento
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... ofrece un carácter relixioso” (Marcel
Mauss, Introducción a la Etnografía).
Unha loita contra as forzas adversas, que se
concretizan, tipifican ou personifican en
disfraces, xestos, coreografías individuais
ou de grupo. A intencionalidade bélica nas
danzas xa se constata en Galiza desde
tempo antigo: Silio Itálico, na época prerromana, refire que os galaicos entraban na
loita danzando (Punica, II). E Estrabón fala
dos lusitanos que “ ...despois de beber, os
homes bailan, xa en roda seguindo o son da
frauta e da trompeta, ou pegando choutos e
agachándose” (Geographia. L.III). Mais
adiante di:“Algúns din que os galaicos non
teñen deuses, e que os celtíberos e os seus
veciños do norte fan sacrificios a un deus
sen nome, de noite e na lúa chea..., e con
toda a familia danzan e velan até o mencer”.
(Ibidem L.III). Notemos que esta idea de
“ateísmo” atribuída aos galaicos debe entenderse no sentido de que os galaicos non
adoraban os deuses grecorromanos.
Pode resultar significativo que en moitas
aldeas de Galiza perduren hoxe as danzas
con reminiscencias guerreiras, como son as
danzas de espadas ou de palitroques, danzas con diálogos de porfía ou danzas e batallas de “mouros e cristiáns”. Todas elas
teñen un esquema semellante de representación: diálogos, desafío, loita, victoriaderrota. Galiza participa, deste xeito, nunha
ampla e ancestral demostración que transcende as súas fronteiras, xa que este tipo de
danzas se dá tamén noutros lugares do
mundo. De feito “... os mouros, turcos e árabes substitúen na imaxinación popular
outros personaxes máis primitivos, e o estudio deles xa cae de cheo na Mitoloxía” (J.
Caro Baroja, Rev. A.E. y Preh.Tomo XVI). Os
abusos, dexeneracións e feitos pouco edifi-
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cantes que se deron nestas representacións
motivaron a prohibición das figuracións
(Concilio III de Toledo), debido ás “corruptelas” que se daban ao bailar diante de
algunha imaxe ou dentro do templo.
Con todo, valorar, recompilar e respectar
tales manifestacións de tanto sabor e arraigo popular, como é a intención destes
libros, é seguir aquel criterio de Jovellanos:
“As corridas de cabalos, gansos e galos, as
soldadescas e comparsas de mouros e cristiáns e outras diversións xerais son tanto
máis dignas de protección canto máis sinxelas e singulares e, por iso, deben ser
arrancadas e multiplicadas.” (G.M. de Jovellanos, Memoria sobre las diversiones públicas. Memorias de la R. Academia de la Historia 1817, vol. Vº).
Que moitas danzas relixiosas teñan incrustacións guerreiras como posíbel explicación de loita e victoria sobre o mal, é valerse dun dato profano histórico ou mitolóxico para facer unha significativa celebración
espiritual.
Porén, non pode considerarse todo como
supervivencia arcaica: as lendas son como
“fósiles ao ar libre”, suxeitas a todos os ventos de influxos, interpolacións, mutacións,
reelaboracións... A colaboración dos mitólogos e historiadores das relixións axudará a
peneirar o que é dato arcaico do que son
sedimentos posteriores; e aínda así, como
ben di Marañón, haberá que recorrer ao
misterio como recurso final que resiste aos
ataques da erudición.
Outro elemento que se mostra relacionado
coas danzas relixiosas é a árbore. A árbore
convértese en obxecto relixioso polo seu
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poder e por ser un símbolo. Cando en algures se planta unha árbore na praza para presidir as celebracións das festas, estase augurando a aparición da vida: a Primavera que
vence o Inverno. Estase participando no
rexurdimento da vexetación, “estase pronunciando e simbolizando un desexo de
rexeneración colectiva.” (Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones). De
novo estamos no dualismo, Ben - Mal, Morte
- Vida, Felicidade - Desgracia. E nesta referencia relixiosa citamos a oposición, Árbore
do Paraíso (fonte de mal, desgracia, morte)
-Árbore da Cruz (fonte de ben, salvación,
vida), como di a Misa da Exaltación da Santa
Cruz. Que algunhas danzas incorporen figuracións con arcos floridos ou danza de trenzado ao redor dun madeiro... non será froito dun profundo impulso do subconsciente, dun atávico culto á árbore?.
Noutras culturas e tempos a danza era tarefa feminina: a muller era quen practicaba e
propagaba a cultura musical; a muller sae
ao encontro dos herois con cantigas e danzas; unha tarefa das escravas é facer soar
instrumentos e bailar para os seus amos.
As que aquí tratamos son, xeralmente, nas
súas orixes danzas masculinas. Aínda máis,
parte dos homes vestían con roupas femininas. Nas representacións actuais varias danzas inclúen xa participación feminina. Noutros casos, os homes foron totalmente
suplantados por mulleres.

xiosas.As razóns desta ligazón dun gremio a
determinadas representacións relixiosas
poden estar motivadas por votos, promesas
feitas en tempos de adversidade ou por
sinalar deste xeito festivo a honra do patrón
do gremio. Así, os primeiros pasos da danza
son xestos de reverencia e veneración do
santo, para quen se vai bailar; e a seguir,
toda unha vistosa e variadísima coreografía
con deslocamentos rectos, curvos, entrelazados... nunha mistura de ritmos: agora parsimoniosos, solemnes... agora ritmos vivos
e escintilantes... sempre sorprendentes e
feiticeiros. Ritmos que fan formas que
teñen o seu propio nome.
É unha tarefa meritoria o traballo de recoller e pór nestes libros as representacións
dunha valiosísima realidade cultural como
son AS DANZAS GREMIAIS E PROCESIONAIS DA PROVINCIA DE OURENSE .
Quedan así como fonte de estudio e de referencia. Pero, sobre todo -e esto sería o noso
desexo,- como mostra dun rico legado que
se debe seguir revivindo e facendo, con
todo o respeto e con aquel entusiasmo ,con
aquelas profundas conviccións, que levaron
aos nosos antepasados a crear e a deixarnos
tan valiosa, tan fermosa demostración do
seu ser e do seu sentir.

Algunhas danzas procesionais foron nun
primeiro momento danzas gremiais. A
importante presencia dos colectivos artesanais na vida económica dos pobos, a consciencia de pertenza a un grupo, exteriorízase en manifestacións culturais, sociais, reli-
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SQUEMA XERAL
DAS DANZAS PROCESIONAIS E GREMIAIS

As danzas gremiais e procesionais teñen un esquema moi similar entre si, que poderiamos
sintetizar da seguinte maneira:
Reverencia inicial, Paloteo, Trenzado , Arcos, Espadas e Reverencia ou saúdo final

Reverencia inical

Todas as danzas comezan cun xesto reverencioso de saúdo dos danzantes cara a virxe ou
santo en honra de quen van realizar a danza.
Nesta primeira parte, tanto a música como os movementos que se executan soen ser máis
pausados e cadenciosos para reflictir a solemnidade do momento.
Cumpre salientar que tanto ao comezo como ao remate de cada unha das partes da danza,
é habitual facer un movemento de reverencia, en sinal de profundo respeto.

Paloteo

En todas as danzas son habituais varias partes diferentes de paloteo. Nestas destacan os
movementos que van realizando os danzantes, sendo, quizais, as partes máis complexas
debido aos cambios de posición e á variedade de movementos que realizan.
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ESQUEMA XERAL DAS DANZAS PROCESIONAIS E GREMIAIS

Cada danza é normal que teña varias partes diferentes de paloteo, distintas tanto pola
música como polos movementos e as formas de marcar o ritmo cos paos.

Trenzado

Esta parte destaca pola súa vistosidade. Consiste, primeiro, en ir trenzando unha serie de
fitas de cores ao redor dun mastro, para despois destrenzalas.

Arcos, espadas

Hai danzas nas que os paloteos son substituídos por partes nas que os danzantes portan
arcos, arquillos ou espadas, deixando de lado os paos.

Reverencia ou saúdo final

Unha vez feitas todas as partes das que consta a danza, realízase un saúdo ou reverencia
final para dar paso á procesión na que os danzantes van bailando durante o seu percorrido, ou dala por concluída, deixando a imaxe no interior da capela ou igrexa.
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SISTEMA DE

EPRESENTACIÓN GRÁFICA

Para unha mellor comprensión dos gráficos das danzas, cumpre entender o que representan as figuras. Como poderemos comprobar, as figuras son cadrados que nun dos seus
lados teñen o vértice dun triángulo. Esta punta indica cara onde está mirando cada danzante. Todas estas danzas eran executadas mirando cara a imaxe dunha virxe ou santo, e
polo tanto, os danzantes están, na súa posición inicial, mirando cara eles, sendo a parella
formada polas figuras A e 1, a máis próxima.
Empregamos as mesmas figuras para representar os danzantes das dúas filas (hoxe, na
maioría das danzas bailan mulleres e homes, ou só mulleres, pero antigamente eran só os
homes quen executaban estos ritos), e usamos números e letras para diferencialas e así
poder saber, en todo momento, quen é quen, e a que fila corresponde.
Debemos saber tamén, que as figuras en liña continua indican a posición actual do danzante, a frecha a dirección que toma o danzante, a figura con liña discontinua o lugar que
ocupará ou por onde vai pasar e a liña a dirección cara onde vai despois de pasar por ese
punto. No seguinte grafico aparecerá a figura en liña continua, e entenderemos que fixo o
recorrido explicado anteriormente.
Así, no gráfico sabemos que a figura en liña continua
indica a posición actual do danzante (núm. 1), a frecha en liña continua que se está a desprazar cara
adiante (núm. 2), a figura en liña discontinua por
onde pasará e cara onde está mirando (núm. 3 cara
adiante e núm. 4 o danzante vai de costas), e por último, a frecha discontinua indica cara onde continua
desprazándose o danzante (núm. 5).
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SISTEMA DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Cada movemento está marcado cun número, de modo que sabemos que desprazamento
se realiza, se realizou e se vai realizar. En algúns casos existen elipses (paloteos da Seara,
nos trezados das fitas), porque xa foron representados en algún momento anterior e a súa
repetición non aportaría información algunha, só ocuparía espacio.
Algunhas danzas, por exemplo as de Vilanova e Seara, teñen un movemento, a modo de
introducción, que se repite sempre antes de executar calquera parte da danza. Igual que
no caso anterior, non o representamos máis que a primeira vez, e é por iso que algunhas
partes non comezan co movemento núm. 1, senón 3 ou 5.
Todas estas notas, están aclaradas na explicación que figura antes de cada parte da danza,
onde tamén tentamos explicar todo aquelo que fan os danzantes e que non se pode indicar cos gráficos: xeito de levar os brazos, modo de colocar os paos nos paloteos, se se
poñen de xeonllos, se fan unha reverencia coa cabeza, se quitan o chapeu, etc.
Xusto a continuación da explicación de cada parte da danza colocamos a partitura coa que
se executa, e onde corresponda, tamén anotamos o ritmo que os danzantes marcan coas
castañolas ou cos paos. Nos casos en que a música sexa a mesma para diferentes partes
continuas, só colocamos a partitura na primeira delas.
Para tentar explicar o movemento que os bailaríns fan cos seus pés, empregamos unha
clave con notación musical, respectando sempre os valores das figuras nos respectivos
compases. Os signos e os seus significados son os seguintes:
Calquera figura coa plica para abaixo indica o pé dereito:
Calquera figura coa plica para arriba indica o pé esquerdo:

Q
q

Calquera figura que teña dúas plicas, unha para arriba e outra para abaixo indica que os

18

NTRODUCCIÓN

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

dous pés están xuntos:

qQ

(q)
Toda figura entre paréntese indica que o pé está no ar:

x

(q)

Toda figura que teña unha cruz por riba indica que ese pé está por diante do outro:
Toda figura que teña unha cruz por baixo indica que ese pé está por detrás do outro:

19

(xq)

Danzas
1.
2.
3.
4.
5.

Danza procesional de Vilanova dos Infantes
Danza procesional de Güín

72

Danza procesional de Seara de Montes
Danza procesional de Sta. Tegra
Danza procesional de Fontefría

152
180

106
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Debuxo dos danzantes de Vilanova en actitude reverenciosa ante a Virxe do Cristal

Danzas Gremiais
e Procesionais
da Provincia de Ourense

ilanova
dos Infantes

ANZA PROCESIONAL DE VILANOVA DOS INFANTES

1. Os danzantes de Vilanova diante do Santuario da Virxe do Cristal. Ano 1930.
De esquerda a dereita: Manolo Santalices, Modesto “Turita”, Celso “O Vello”, Manuel Meléndez “Ichavo”,
Manolo “Gamarro”, Manolo “O Faldas”, Luis “Pichiu” e “O Punto”.

San Salvador de Vilanova dos Infantes
San Salvador de Vilanova dos Infantes é unha
parroquia do concello e arciprestado de Celanova, na provincia e
diócese de Ourense. Conta con uns 550 habitantes, aínda que a
maioría da súa poboación reside e traballa en Vigo. Dista dous quilómetros da capital do municipio, comunicándose pola N-531 coa
cidade de Ourense, que está a vinte quilómetros. Ten a súa máxima altitude de 728 m. no monte Castromao.
Esta parroquia foi concello independente até 1927 en que se anexionou a Celanova. A Igrexa parroquial levántase sobre os restos
doutra máis antiga, de estilo mozárabe que, segundo a tradición,
foi mandada construír por Sta. Ilduara, nai de San Rosendo.
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ANZA PROCESIONAL DE VILANOVA DOS INFANTES

No seu interior consérvase un Cristo románico (século
XII) tallado en madeira, de gran perfección. A Cruz imita
a forma dunha árbore, e a figura de Xesucristo, de serena maxestade, amosa, tanto no corpo como na cara,
unha grande mestría, o que a converte nunha das pezas
máis interesantes do románico galego. Na procesión
sacan outra de prata de estilo barroco do século XVIII.
Digna de mención é tamén a torre medieval, resto dunha
fortaleza derrubada polos Irmandiños en 1467, e que
fora edificada por Sta. Ilduara e o seu home, D. Gutierre.
Ten uns 19 m. de alto e 9 m. de lado. Conserva así
mesmo parte da súa muralla orixinal.
Outros vestixios históricos relevantes son o castro romanizado de Castromao e o Santuario da Virxe do Cristal,
construcción do S. XIX en estilo barroco, na que se
venera unha interesante imaxe da Virxe incrustada
nunha esfera de cristal, que foi atopada no S. XVII e da
que se descoñece o proceso de fabricación. Esta foi a
imaxe que inspirou a Curros Enríquez o seu poema A
Virxe do Cristal.
2. “Dardo” coa cruz barroca.

A Romaría
Esta romaría foi cantada por Curros Enríquez
en varios dos seus poemas. Méndez Ferrín
leva escrito moito sobre a lenda da Virxe do
Cristal, que segundo contan, foi desenterrada
por un labrego mentres araba unha leira. No
momento non se decatou do que era realmente, confundíndoa con unha pedra. Deixouna, e pasado algún tempo, foi unha pastora quen a atopou. Pouco a pouco foi
medrando a súa sona até que se chegou a
contruír o actual Santuario na súa honra.

3. A Virxe do Cristal
de Vilanova.
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4. Os danzantes no adro
do Santuario.
Ano 1978.
De esquerda a dereita comezando
por arriba:
“Dardo”, “Muxica”,
José Luis “Cachote”,
Monchiño “Tutulo”,
Manoliño “Carrollas”, Gino,
Don Adolfo, párroco,
Luis “Carrollas”, Lili e Milucho.

5. Os danzantes e os músicos
no patio da casa onde se vesten
e se reúnen antes de danzar.
1965.
De esquerda a dereita:
Paco “Matron”, coa caixa,
Nito Vispo “Gicho”,
Luis Pérez “Perrella” co clarinete,
Floreano Meléndez co bombo,
Adolfo Santalices “Fito”,
Luis Vázquez, Celso Teixeira co pao
das fitas e o boneco, Milucho Casal,
Luis “Neso”, Luis Buera
e Adolfo Santalices “O Príncipe”.
Os nenos que teñen os paos son
“Dardo”, “Muxica”, Manuel
e José Luis “Carrollas”.
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6. O danzante Milucho
ensinándonos o boneco
que remata o pao das fitas.
Ano 1988.

A imaxe, dunha tonalidade azulada, non
ten máis de dez centímetros de alto, e
conta coa peculiaridade de mudar de cor
ao expoñela á luz do sol. Cando se achega
ao edificio que antigamente fora o hospital, a cor que colle é obscura, o que fai que
os devotos pensen que se pon de loito.

A Danza
Os veciños de Vilanova contan que a
danza se iniciou porque a consecuencia
dunha gran peste, o gremio dos zapateiros
ofreceuse a dedicarlle unha danza á Virxe

7. Zapateiros
do gremio de
Vilanova.
Ano 1960.
De esquerda a
dereita:
Luis Meléndez
“Neso”, Manolo
Meléndez
“Ichavo”,
Ángel Vázquez,
Manolo Vázquez
“Rin rin” e Amelia
Rodríguez.
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8. Dous danzantes-nenos
nunha xuntanza
celebrada en Ourense. 1952.
Modesto “Calcañas” e Eduardo “Pierra”.

do Cristal, diante do antigo hospital, para ser
merecentes dos favores e gracias da Virxe e
librarse deste xeito da enfermidade. Desde
entón, cada quince de Setembro os danzantes
acompañan a Virxe na procesión polo lugar.
Días antes da festa, unha muller prepara a roupa e fai os adornos. O día da festa encárgase ela de vestir ós danzantes. O traxe está composto por unha camisa branca, garavata
negra, enaguas, alpargatas, que no seu día foron chancas, con medias. Cobren as cabezas
con chapeus de palla enfeitados con flores. No peito cruzan dúas bandas de cor, e na cintura levan unha banda.
Os danzantes son oito; colocados en dúas filas, forman catro parellas. Os dous de diante
son os guías, ou encargados de dar as entradas. Os dous últimos son os contraguías. Até
hai poucos anos só a bailaban homes, preferentemente maiores; pero ao non haber homes
suficientes para bailar, foise dando paso ás mulleres. Ultimamente, case sempre a bailan
mulleres.
A procesión comeza no santuario e sobe en silencio cara a localidade de Vilanova. Ao pasar
a Barronca, lugar onde está ubicado o antigo hospital, a banda de música acompaña a procesión tocando.
Antes de que a Virxe chegue á praza, é recibida pola Cruz, San Roque e San Sebastián, que
a saúdan póndose de xeonllos reverenciosamente e logo simulando que lle dan un bico; a
seguir, retíranse cara atrás mirando sempre a imaxe. A este momento chámanlle “O Encontro”. A continuación, segue a procesión cara o centro da praza, onde a Virxe é colocada
nun pequeno altar presidindo a cerimonia e agardando a que cheguen os danzantes acompañados polo gaiteiro. Neste instante, os fieis entoan unha Salve en honra da Virxe para
dar paso aos danzantes que, diante da imaxe, bailan a danza completa; ao rematar, marchan
todos en procesión. Os danzantes van bailando ao longo de todo o percorrido, facendo
pequenos descansos, de cando en cando.
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9. A Reverencia.

Á altura do lavadoiro público son os danzantes os que toman as andas da Virxe e lévana
até chegar a cen metros do lugar onde se vai dicir a Misa. Acabada a Misa, volven realizar
a danza completa e acompañan a Virxe até o interior do Santuario.
Antes de introducir a imaxe no santuario, póxase por cada unha das andas, para ter a
honra de participar no rito. Outrora, o prezo de saída de cada unha das andas estaba acordado nunha ola de viño. Unha vez introducida a imaxe na igrexa, os danzantes collen a
Virxe para que os fieis que o desexen poidan pasar a bicala
O Domingo seguinte ao quince de Setembro, os danzantes volven saír para acompañar,
esta vez, o regreso dos santos e da cruz desde o Santuario da Virxe até a igrexa parroquial.
Antigamente, facían isto o día dezaseis, pero nos últimos anos, por problemas laborais,
pasouse para o domingo seguinte.
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Partes da danza:
- REDONDA.
- 1ª REVERENCIA. Parte con castañolas.
- PONTE.
- PARTES DE PAOS:
- 1º “PALOTEO”.
- 2º “PALOTEO” OU PALOTEO DE CATRO.
- 3º “PALOTEO” OU PALOTEO DE CÚ.
- 4º “PALOTEO” OU PALOTEO DE ABRIR.
- 5º “PALOTEO” OU PALOTEO DA RABIOSA.
- TRENZADO DAS FITAS. Con castañolas.
- DANZA:
- SERPENTINA.
- REDONDA.
- 2ª REVERENCIA.

10. Paloteo.

31

ilanova dos Infantes
REDONDA

Os danzantes comezan colocados en dúas filas ollando cara a Virxe. Empezan a bailar avanzando cara ela, con paso cadencioso e levando o ritmo,
redobrando coas castañolas e compasando os brazos cos pés.
Comezan o baile marcando o ritmo co paso nº 1 e a música consignada na
partitura nº1. Van avanzando lentamente para cruzarse as filas dúas veces,
pasando sempre por diante a que está á dereita. Cando chegan á praza,
saúdan a Virxe facendo unha reverencia e sacando o sombreiro coa man
que teñen ao lado da súa parella. Nesta posición respectuosa esperan para
comezar a segunda parte da reverencia, coñecida como “saúdo”.

PARTITURA Nº 1

PASO Nº 1

Fila Números:

Fila Letras:
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REDONDA
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REVERENCIA

Este saúdo faise coa música da partitura nº 2 e co o paso nº 2. Comeza co
avance dos Guías camiñando libremente; ao chegar adiante, fan un cambio de pés no aire con un salto, volvendo ao seu sitio para que a continuación sexan os demais danzantes os que fagan este movemento, avanzando polo centro das dúas filas e regresando ao seu sitio por fóra. Cando
xa fixeron este saúdo os últimos (contraguías), repíteno os guías. A continuación fan todos unha reverencia coa cabeza e marcan tres veces cos
paos antes de comezar a seguinte parte, que nós chamaremos “movemento de transición”.

PARTITURA Nº 2

CASTAÑOLAS

PASO Nº 2
2º Saúdo: os danzante camiñan libremente polo interior das filas e ao chegaren
fronte á Virxe fan un cambio de pés no aire con un salto.

Cambio no aire.

Seguen camiñando.
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REVERENCIA
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MOVEMENTO DE TRANSICIÓN

Chamámoslle movemento de transición porque se repite sempre antes de
comezar unha nova parte. Realízano coa música do movemento que executarán a continuación.
Neste movemento, os danzantes comezan coa música da partitura nº 3 e
co paso nº 3, facendo 4 balanceos cos brazos no sitio antes de comezar o
cruzamento coa súa parella para volver á posición inicial e dar paso ao
seguinte movemento, “ponte con paloteo”.

PARTITURA Nº 3

PASO Nº 3

Fila Números:

Fila Letras:
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MOVEMENTO DE TRANSICIÓN
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PONTE

Partitura nº 4 e paso nº 4, seguindo os movementos consignados na figura correspondente.
Comezan os guías facendo unha ponte cos paos en alto, retrocedendo
cara atrás por fóra e mirando sempre cara diante, mentres os demais avanzan paulatinamente cara diante por debaixo da ponte, de tal maneira
que, cando chegan ao sitio dos guías, golpean cos paos en alto facendo a
ponte e retrocedendo cara atrás como fixeron anteriormente os guías, até
que teñen pasado todos e volven estar na posición inicial.
Cando rematan de facer a ponte, volven repetir o movemento de transición para dar paso ao 1º paloteo.

PARTITURA Nº 4

PALOTEO

PASO Nº 4
Con balanceo lateral do pé que se levanta

Fila Números:

Fila Letras:
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PONTE
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1º PALOTEO

Esta parte de paos faise coa música da partitura nº 5 e camiñando libremente. Os movementos son os indicados nos gráficos do PRIMEIRO PALOTEO.
Cada danzante golpea ritmicamente os seus paos mirando a súa parella en
filas verticais, para a continuación repetir o mesmo paloteo pero, esta vez,
mirando os guías para os 2º e os contraguías para os 3º; regresan á posición inicial e volven palotear da mesma forma que a primeira vez para, no
seguinte movemento, pasar a facer as filas en horizontal, como se indica
nos gráficos, ocupando guías e contraguías os extremos das filas. No
seguinte movemento, seguen en horizontal pero cambian a posición das
filas cruzándose cada danzante co que ten enfronte. Este movemento é
realizado consecutivamente por todos os danzantes até que guías e contraguías volven estar na posición inicial.

PARTITURA Nº 5

PALOTEO

Rep. 9 veces
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1º PALOTEO
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1º PALOTEO
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1º PALOTEO
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2º PALOTEO

Esta parte faise coa música da partitura 6; a primeira parte corresponde ao movemento de transición; e desde onde está sinalado, ao paloteo que se realiza co
paso nº 3; e os movementos representados nos gráficos correspondentes ao 2º
paloteo.
Nesta parte, hai que destacar que os danzantes están sempre en filas verticais,
podendo ser divididas en dous cadrados, sendo os danzantes os vértices dos mesmos. Cada bailarín vai pasando de vértice en vértice até chegar á súa posición inicial.
2B

1A
A1
B2
2B
1A
2B
B2
A1
1A

Comezan marcando o ritmo mirando a súa parella para despois xirar e quedar
mirando os guías para os segundos e os contraguías para os terceiros; volven á
posición inicial e no seguinte movemento cambian de posición, quedando os
guías no lugar dos segundos e os contraguías no lugar dos terceiros. Este movemento faise repetidas veces até chegar á posición inical, onde se repite de novo
o “Movemento de trasición”, esta vez coa música da partitura nº 3.
PARTITURA Nº 6

PALOTEO

PASO Nº 3
Fila Números:

Fila Letras:
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2º PALOTEO

DESPOIS DO
MOVEMENTO DE TRANSICIÓN
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2º PALOTEO
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2º PALOTEO
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3º PALOTEO DE CU

Música da partitura nº 7; os pasos empregados son os nº 5 e nº 3.
Os movementos son os mesmos que na parte anterior, só que con diferente ritmo. Rematado este 3º Paloteo, fan o movemento de transición, mais
esta vez é diferente ao das anteriores, dado que os danzantes comezan
retrocendendo cara atrás e logo avanzan cara diante cambiando as filas e
mirando sempre a súa parella, para dar paso ao 4º Paloteo.

PARTITURA Nº 7

PALOTEO

PASO Nº 5

Fila Números:

Fila Letras:
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3º PALOTEO DE CU

DESPOIS DO
MOVEMENTO DE TRANSICIÓN
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3º PALOTEO DE CU
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3º PALOTEO DE CU
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4º PALOTEO DE ABRIR

Música da partitura nº 8; coa música da partitura 8 e co paso nº 6, fan o
movemento de transición, primeiro cara atrás e despois cara diante. Coa
parte 8 C fan o paloteo.
Os movementos que van facendo nesta parte os danzantes son moi similares aos do 1º Paloteo, orientándose sempre en filas, sexan verticais ou
horizontais.
Comezan colocados en filas verticais. Para pasar da fila vertical á horizontal, os guías e contraguías pasan a ocupar a parte central, ficando nos
extremos os 2º e os 3º. No próximo movemento continúan en horizontal,
pero cambiando de fila, cruzándose cada un co que ten enfronte. No
movemento seguinte volven á vertical e, para iso, os guías e contraguías
ocupan os extremos, lugar que manterán en todos os movementos que
fagan até chegar de novo ao seu sitio da posición inicial onde repiten a
primeira horizontal, ocupando eles o centro.

PARTITURA Nº 8
8A

8B

Rep. 6 veces

8C

PALOTEO

PASO Nº 6

Fila Números:

Fila Letras:
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4º PALOTEO DE ABRIR
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4º PALOTEO DE ABRIR
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4º PALOTEO DE ABRIR

55

ilanova dos Infantes
5º PALOTEO RABIOSA

Música da partitura nº 9. Coa música da partitura 9 A e co paso nº 5 fan o
movemento de transición; coa música 9 B e con paso libre fan o paloteo.
Os movementos son exactamente iguais aos do paloteo anterior.

PARTITURA Nº 9
9A

9B

PALOTEO

PASO Nº 5

Fila Números:

Fila Letras:

56

ilanova dos Infantes
5º PALOTEO RABIOSA
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5º PALOTEO RABIOSA
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5º PALOTEO RABIOSA
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TRENZADO

Cando os danzantes acaban de facer todas as partes de paloteo, dispóñense para facer o TRENZADO.
Música partitura nº 10, paso nº 7 para bailar no sitio e paso nº 8 para avanzar. Paso nº 2, xiro sobre si mesmos.
Mentres un home lles recolle os paos, sae outro levando o MASTRO coas
fitas de cores, que ten na cima un boneco con pernas e brazos articulados,
que se soben con un cordón. Cada un dos danzantes colle unha fita coa
man esquerda, axudándose da dereita para suxeitar a parte de fita que
cae. Antes de comezar a trenzar, cada un dos danzantes fai un xiro sobre
si mesmo mantendo en alto o brazo esquerdo que suxeita a fita para a
continuación ir trenzando as fitas, pasando alternativamente por debaixo
ou por encima do resto dos danzantes. Cando rematan de trenzar, volven
repetir o xiro sobre si mesmos para desfacer a trenza quedando en posición reverenciosa.
PARTITURA Nº 10

PASO Nº 7

PASO Nº 8

Este paso faise ao ir trenzando as fitas

PASO Nº 2
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TRENZADO
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TRENZADO

62

ilanova dos Infantes
TRENZADO
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SERPENTINA

Música da partitura nº 10. Paso nº 2 para facer o salto e paso nº 9 para
avanzar.
Comeza esta parte, dando todos un salto para iniciar a serpentina, de tal
maneira que a fila dereita debuxa un oito bailando en torno á fila da
esquerda, segundo se mostra no gráfico. Repetido o salto, é a fila da
esquerda a que realiza o mesmo movemento. Remata en posición respectuosa despois de ter feito de novo o salto.

PARTITURA Nº 10

PASO Nº 2 (Salto)

PASO Nº 9 (Marcha)
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SERPENTINA
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REDONDA E DANZA

Música da partitura nº 11 e paso nº 10.
Nesta última parte, van saíndo paseniñamente os danzantes por parellas
para facer un saúdo á imaxe antes de comezar a procesión.
A procesión vai presidida polos estandartes e a Cruz; logo pasan polo centro dos danzantes San Roque e San Sebastián, seguidos dos músicos. A
continuación incorpóranse á procesión os danzantes e a Virxe. Durante a
procesión, os danzantes van bailando, con desprazamentos alternativos
cara diante e cara atrás.

PARTITURA Nº 11

CASTAÑOLAS

PASO Nº 10
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REDONDA E DANZA
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REDONDA E DANZA
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REDONDA E DANZA
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REDONDA E DANZA

70

Debuxo dos danzantes realizando un paloteo

Debuxo dos danzantes realizando o paloteo nº 3

Danzas Gremiais
e Procesionais
da Provincia de Ourense

üín

ANZA PROCESIONAL DE GÜÍN

11. Vista aérea de Ponte Liñares. A frecha indica a capela.

Santiago de Güín
Santiago de Güín é unha parroquia de Bande, formada polos lugares de Güín e Ponte Liñares. Situada entre a capital do concello e a comarca da Límia, está bañada polo río do
mesmo nome. O lugar ten uns 150 habitantes, dedicados na maioría dos casos á agricultura e a pequenos negocios familiares.

A Procesión
En Ponte Liñares, a tres quilométros de Güín, hai unha capela á que se vai en procesión
cada 23 de Maio. Nesta capela permanece todo o ano a imaxe da Virxe da “Ponte”, Virxe
da “Expectación” ou Virxe do “O”, patroa das embarazadas. É unha curiosa talla na que se
distingue perfectamente o embarazo da Virxe.
Dúas semanas antes da procesión lévase a imaxe para a igrexa parroquial de Güín, onde
se lle dedicará unha novena. O día da romaría, os fieis voltan con ela en procesión para a
capela de Ponte Liñares, acompañándoa con unha danza procesional.
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12. “Os danzantes en Ponte
Liñares”.
1958.
De esquerda a dereita; de pé:
Bernardino Lópes Fernández,
Manuel Garrido da Bouza,
José Ramón, Evaristo do Baño.
Agachados: José Benito do Baño,
Delmiro Álvarez.
Co clarinete: José Otero Caminero.

O día da festa, os danzantes
realizan algunhas partes da
danza dentro da igrexa de
Güín.A continuación, saen en
procesión cara Ponte Liñares,
parando nos lugares sinalados pola tradición para interpretar a parte correspondente da danza.
A procesión vai presidida por
tres ramallos de árbores recubertos de papel branco, coas gallas adornadas con flores e
fitas de papel multicolor. Levan tamén un estandarte do Sagrado Corazón e unha cruz
escoltada por dous cirios.
Despois van os danzantes, os
gaiteiros e o cura. A imaxe da
Virxe vai nun carriño de
madeira do que tiran os fieis.
Acompañando aos danzantes
van os “mestres”, persoas que
se encargan de preparar aos
danzantes e de levar os paos,
as castañolas e as fitas. Evaristo do Baño e Manuel Garrido
da Bouza encargáronse en
1993 de lembrar e ensinar
aos mozos a danza, despois
de trinta e tres anos sen ser
realizada.
13. A Capela de Ponte Liñares
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Os danzantes interpretan as distintas partes da danza sen parar de bailar ao longo dos tres
quilómetros de camiño, procurando avanzar o máis posíbel para non cansar demasiado.Ao
entrar en Ponte Liñares fan a parte da serpentina (recua), sendo este o único lugar e
momento no que se realiza esta parte da danza, para rematar facendo a danza completa na
entrada da capela. Os vellos din que antes eles danzaban máis tempo e que hoxe os novos
non o fan con tanta ilusión.

Os danzantes realizando o paloteo nº 2.

77

ANZA PROCESIONAL DE GÜÍN

Os danzantes realizando o movemento chamado “Pasar”.

A danza
Os danzantes son oito, colocados en dúas filas. Primitivamente, a danza era realizada tan
só por homes, pero, dado que cada vez hai menos dispostos a participar neste rito, son as
mulleres as que ocupan o seu lugar, conseguindo manter viva a tradición. O primeiro danzante da fila dereita é o guía ou encargado de cantar as voltas.
A danza era ensaiada dúas semanas antes da súa realización, nunha corte do lugar. Os señores Evaristo do Baño e Primitivo da Bouza son dous dos antigos danzantes que interveñen
nos últimos anos na súa realización e foron os principais promotores para que se volvese
realizar despois de trinta e tres anos. As súas indicacións foron claves para que os mozos
do lugar puidesen executar a danza no día sinalado pola tradición. Eladio Álvarez Fernández, Olegario. . ., Bernardino López, Delmiro Álvarez,. . . son alguns dos antigos danzantes
que hoxe en día gozan vendo como os novos volven interpretar a danza.
A danza executárase por última vez no ano 1960; recupérase a tradición en 1993, despois
de trinta e tres anos de esquecemento. A finais dos cincuenta comezaron os problemas
para a súa realización xa que o párroco non vía con bons ollos que se bailase na igrexa.
Tampouco lle gostaba que os danzantes pasasen a gorra ao remate da danza para recadar
fondos para axudar a sufragar os gastos que supuña a súa realización. Esto propiciou
pequenos enfrontamentos entre a igrexa e os danzantes.
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A realización da danza implicaba uns custos. Había
que pagarlles aos gaiteiros, o alugamento do local
onde se ensaiaba, a luz, as bebidas que se consumían durante ese tempo, o lavado, reparación e preparado dos traxes, a elaboración dos ramos, etc.
Todos estes preparativos comezaban dúas semanas
antes da romaría. O día que se levaba a Virxe de
Ponte Liñares para Güín comezaban os ensaios.
Aos ensaios viñan os gaiteiros de Carpazás, “Os
Feijóos”, que eran os que sempre executaban o
acompañamento musical. Era unha familia dedicada
á música desde varias xeracións atrás. Actualmente
está formada polo señor Damas Feijóo, líder do
grupo, coa gaita; un primo con outra gaita, un
xenro ao cargo da caixa e unha filla co bombo.
Estes gaiteiros dedícanse á agricultura e van tocar
alá onde os chaman no tempo das festas.A danza de
Güín xa a tocaba o pai de Damas hai máis de sesenta anos. A música ten tres ritmos diferentes: carballesa, “jota” e muiñeira. Cos dous primeiros ritmos
interpretánse as partes de castañolas, os dous paloteos e a serpentina, e co último, o trenzado das
fitas.

14. A Virxe da Ponte ou Nsa. Señora da
Expectación, patroa das embarazadas.

Os traxes dos antigos danzantes perdéronse; conservánse algunhas fotografías e os testemuños dos
máis antigos veciños do lugar. A partir desta documentación, refixéronse, co firme propósito de que a danza retomase a forza e a tradición de outrora. Os danzantes van ataviados
con unha boina verde con fitas negras (algúns veciños dicían recordar que antigamente
levaba unha folla de carballo cosida), camisa branca atravesada por unha banda, garavata
negra, calzóns brancos por debaixo dos xeonllos e por riba unha saia curta vermella e con
flocos; unha faixa vermella na que colocaban dous panos brancos para secar a suor, medias
negras e zapatos ou alpargatas, preferibelmente brancos, aínda que cada quen levaba o
que mellor podía.
PARTES DA DANZA:
ADIANTAR
PASAR
1º PALOTEO (con castañolas e paos, e música de carballesa)
2º PALOTEO (só con paos e música de carballesa)
3º PALOTEO (só con paos e música de jota)
RECUA (serpentina)
FITA
Nas partes da danza que se interpretan con castañolas, os danzantes, tanto ao comezo
como ao remate, fan un repenique que lles serve como aviso ou sinal.
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ADIANTAR

O primeiro movemento é o de ADIANTAR. É o máis empregado durante
toda a danza, xa que é no que máis se avanza para chegar antes ao lugar
de destino. Realízase coas músicas das partituras e pasos nº 1 e 2. Os danzantes avanzan cara diante, dan a volta polo exterior e regresan cara
atrás, sen deixar de avanzar en ningún momento. A continuación vaise
metendo por dentro a última parella, para se pór de primeiros; despois os
terceiros, os segundos e os primeiros; repítese o movemento dúas ou tres
veces, segundo for preciso.
PARTITURA Nº 1

CASTAÑOLAS

PARTITURA Nº 2

CASTAÑOLAS

PASO Nº 1

PASO Nº 2
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ADIANTAR
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Detalle dos ramos que encabezan a procesión.
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PASAR

Este segundo movemento realízase coas dúas músicas e cos dous pasos,
igual que o movemento anterior. Despois de facer a primeira parte do
movemento de adiantar, avanzar, retroceder e volver avanzar, o primeiro
da fila das letras (segundo os gráficos adxuntos) e o último da fila dos
números xúntanse no medio e, despois de virar (como se representa no
gráfico), trocan as súas posicións. Cada parella móvese sempre mirándose
de fronte. A continuación, fan o mesmo movemento o primeiro da fila dos
números e o último da fila das letras; así, até cambiaren completamente
as filas, quedando os da dereita na esquerda, os da esquerda na dereita,
os primeiros de últimos, os segundos de terceiros, os terceiros de segundos
e os últimos de primeiros. Finalmente, volven á posición inicial facendo o
mesmo movemento e na mesma orde.
Os danzantes portan castañolas.

PARTITURA Nº 1

CASTAÑOLAS

PARTITURA Nº 2

CASTAÑOLAS
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PASAR
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Detalle do movemento PASAR.
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ADIANTAR

É unha variante do primeiro movemento (adiantar). Realízase coa música
da partitura nº 2 e co paso nº 2. Despois de avanzar, retroceder e avanzar,
xúntanse as dúas filas, ollando cada un á súa parella. Sepáranse e pasan os
últimos polo medio, pero esta vez non quedan de primeiros, senón que
seguen por fóra, como se repesenta no gráfico, seguidos polos terceiros,
segundos e primeiros. Despois de realizar este movemento dúas veces,
rematan en posicións permutadas: os primeiros quedan de últimos e os
últimos quedan de primeiros. A seguir, repítese o movemento de avanzar,
retroceder e avanzar, para voltar á posición inicial desfacendo o movemento anteriormente realizado.

PARTITURA Nº 2

CASTAÑOLAS

PASO Nº 2
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1º E 2º PALOTEO

O primeiro paloteo realízase coa música da partitura e co paso nº 2 . Os
danzantes das esquinas portan dous paos cada un, de aproximadamente
uns sesenta centímetros de lonxitude. Deben ser de madeira seca para que
soen o máis forte posíbel. Os danzantes do medio, segundos e terceiros,
levan castañolas. Os danzantes que portan os paos baten en primeiro
lugar os seus e xusto antes de facer o cambio de posición. Isto é, das filas
horizontais pasan ás verticais, tal como se indica no gráfico. Este movemento realízase ao tempo que se vai avanzando.
Logo, este movemento repítese, coa diferencia de que todos os danzantes
portan paos.

PARTITURA Nº 2

CASTAÑOLAS E PALOTEO

PASO Nº 2
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3º PALOTEO

O terceiro paloteo é, quizais, o máis complexo. Realízase coa música da
partitura nº 1 e co paso nº 1. Cada danzante realiza catro golpes cos paos,
ao tempo que vai avanzando. Comezan batendo todos os seus propios
paos para continuaren despois cos da súa parella. Cando avanza o danzante da fila da dereita, mantén o seu pao esquerdo inmóbil para que
sexa o danzante da fila da esquerda quen bata. Cando dan a volta, é o
danzante da esquerda o que suxeita o pao inmóbil para que sexa o seu
compañeiro quen bata. O terceiro golpe realízase entre os danzantes da
mesma fila: os da fila da dereita baten co seu pao esquerdo, emparellándose o primeiro co segundo e o terceiro co cuarto, golpeando o segundo
no primeiro e o cuarto no terceiro. Os danzantes da fila da esquerda fan
o mesmo, mais batendo cos paos da man dereita. Remátase este movemento, batendo cada danzante os seus propios paos por debaixo da perna
dereita ou esquerda segundo a fila correspondente e proseguindo o ciclo.

PARTITURA Nº 1

PALOTEO

PASO Nº 1
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RECUA

Este movemento realízase coa música da partitura nº 2 e co paso nº 2. Os
danzantes portan castañolas. Comeza o primeiro danzante da fila da
esquerda desprazándose polo interior das filas, até o final, regresando
polo exterior da fila da dereita para se volver meter entre as dúas filas;
neste momento incorpórase tras del o primeiro da fila esquerda. Así, irán
sumándose todos os danzantes; o último será o cuarto danzante da fila da
dereita, o primeiro en recuperar a súa posición inicial, onde seguirá danzando. Os demais farán o mesmo até que chegue ao seu sitio o danzante
que comezara a realizar este movemento.

PARTITURA Nº 2

CASTAÑOLAS

PASO Nº 2
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FITAS

O trenzado das fitas nun mastro é a derradeira parte da danza. Chámanlle “a cinta”, e realízase coa música da partitura e co paso nº 3 . Os danzantes, ademais da fita coa que trenzan no mastro, levan castañolas.

PARTITURA Nº 3

CASTAÑOLAS

PASO Nº 3

Fila Números:

Fila Letras:
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Debuxo da procesión encabezada polos ramos

Debuxo dos danzantes realizando o cuarto paloteo

Danzas Gremiais
e Procesionais
da Provincia de Ourense

eara
de Montes

ANZA PROCESIONAL DE SEARA DE MONTES

15. A Capela de Seara de Montes.

A Seara
A Seara é un pequeno lugar, que xuntamente con Bugallo, Carballal e Seixadas forman a
parroquia de San Xoán das Seixadas, no concello de Cartelle, partido xudicial de Celanova. Este concello está delimitado polos montes de Xestosa e Couto Novelle ao norte e polo
río Arnoia ao sur.

A danza
A danza ten a súa orixe no ofrecemento feito por algúns fregueses aos santos da parroquia,
para solicitar ou agradecer favores recibidos. É difícil precisar unha data de comezo.As únicas referencias que temos déunolas o Sr. Antonio Vázquez Rodríguez (1917-1993), quen
nos comentou que fora “herdada” pola familia dos “Coxos” en tempos pretéritos. Evaristo
Vázquez, pai do Sr. Antonio, ensinoulla a todos os que tiveron interese por aprendela. Un
deses alumnos foi o seu propio fillo, que co correr do tempo se convertiría en mestre desta
danza.
Estamos a falar dos anos 30. Coa chegada da guerra, a danza estivo “morta” durante seis
anos, e alá polo 42, uns veciños de Sande dirixíronse ao señor Antonio para que lla ensinase aos mozos, e así podela bailar pola Santa Rita.
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Tal foi o éxito acadado que no ano 43 fórona bailar aos
lugares lindantes de Trelle e As Teixugueiras, ademais de
Seara de Montes, onde se bailaba na honra de San Vitoiro
e San Roque.
Mais os problemas volverían; esta vez de mans da Igrexa,
pois, aínda que nun principio a podían executar na
mesma porta, máis adiante foi prohibido e tiñan que esperar fóra. Á saída da procesión, os bailaríns ían tras dela e
detíñanse nos lugares de costume para danzar a parte
correspondente da peza. Así, até chegar á praza onde se
executaba a danza enteira. A orde de interpretación era
arbitraria, segundo o “Avutarda” ou guía fose indicando.
Foron dous ou tres anos de esplendor, en que a danza
gozou de apoio e popularidade entre as xentes da comarca. Así chegamos ao ano 1945, tristemente recordado
polo Sr. Antonio, en que, debido á crise da postguerra e
máis á emigración, a danza deixou de se bailar.
No ano 1980, Castro Floxo, por mediación de D. José
Rodríguez García e de D. Laureano Conde Santamaría,
cura párroco das Seixadas, contacta co Sr. Antonio Vázquez, comezando o labor de recuperación da danza; vólvese bailar despois de máis de trinta e cinco anos de
esquecemento...

16. San Roque.

17. O Señor Antonio Vázquez ensinándolles a danza a membros de Castro Floxo. Ano 1980
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18. Retábulo da capela de Seara de Montes: San Vitoirio, San Roque e a Estreliña.
19. Os músicos ensaiando baixo a supervisión do
Señor Antonio Vázquez. Ano 1980
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20. O Sr. Antonio Vázquez ensinándolles aos membros de Castro Floxo a Reverencia. Ano 1980
21. O Sr. Antonio Vázquez ensinando a Ponte. Ano 1980

112

ANZA PROCESIONAL DE SEARA DE MONTES

Compoñentes, vestiario e partes da danza
A danza vai encabezada por un guía chamado AVUTARDA. É interesante sinalar a este respecto que nalgunhas festas castellanas (Guadalajara) aparece unha figura semellante
–especie de bufón– chamado BOTARGA, reminiscencia medieval dos bufóns pagados polo
concello para alegrar determinadas festas.
Segundo as informacións facilitadas polo Sr. Antonio, o guía vestía pantalón amarelo, faixa
vermella, garavata negra, camisa branca, e chapeu feito de cortiza de carballo, adornado
con fitas de cores e unha cruz. Sobre o peito levaba dúas bandas cruzadas suxeitas cunha
escarapela. Calzaban zapatos brancos.
A máis do guía, hai catro parellas de danzantes masculinos
vestidos con pantalóns vermellos, camisa branca, garavata e
medias negras e faixa vermella. No peito levan unha soa
banda cinguida cunha escarapela. Complétase o traxe con un
chapeu de palla enfeitado con fitas de cores.

Partes da danza
1º.- Reverencia
2º.- Danza de paos ou paloteado
3º.- Ponte
4º.- Cruz
5º.- Serpentina
6º.- Fitas ou trenzado
Todas estas partes eran interpretadas de forma independente,
sen que existise unha orde predeterminada, sendo o guía
quen ía indicando cal era a parte que se ía danzar.
Os instrumentos que se empregaban eran: gaita, bombo e tamboril.
23. O Sr. Antonio Vázquez ensinando o Paloteo. Ano 1980
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22. San Vitoiro.

eara de Montes
REVERENCIA

Os danzantes saen detrás da procesión e comezan a danza facendo a Reverencia, sobre un acompañamento de pasodobre. Colocados en dúas filas, levan dous paos duns 40-45 cm de lonxitude na man
dereita, sempre mirando para os santos e avanzando cara diante, de tal xeito que cando están cerca
da imaxe fan unha reverencia coa cabeza e retroceden cara atrás a continuación, sen deixar de mirar
para a imaxe. Volven de novo cara diante e fan unha segunda reverencia, esta vez de xeonllos, permanecendo nesta posición até que remata a música, seguindo un sinal que fai o Guía que ergue os
paos en alto. Movementos consignados nos gráficos do 1,2,3 e 4.
Os danzantes seguen de xeonllos até que comeza a música consignada na partitura nº 1. Póñense de
pé, mentres golpean cos paos seguindo o ritmo consignado na partitura, e facendo o paso nº 1. Empezan marcando o ritmo co brazo e coa perna exterior, facendo os dous primeiros golpes individualmente e o terceiro contra o pao interior, que a correspondente parella terá en alto.
A continuación, con tempo de “jota” e bailando co paso nº 2, van marcando o ritmo cos dous paos
xuntos; primeiro coa súa parella e logo cos compañeiros da própia fila, 1º con 2º e 3º con 4º, conforme se indica nos gráficos 5,6,7,8 e 9.

PARTITURA Nº 1

PALOTEO
Tempo de “jota”

PASO Nº 1

Fila Números:

Fila Letras:
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24. A reverencia.

PASO Nº 2

Figuras A e 4:

Figuras 1 e D:
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Nas catro partes de paloteo, as figuras e movementos coreográficos son sempre os mesmos.
Os danzantes parten de dúas filas verticais, para alternativamente facelas horizontais e verticais até voltar á posición inicial.
Os danzantes colocados nas posicións 2ª e 3ª non cambian de sitio; unicamente xiran en función das filas, é dicir, segundo sexan verticais ou horizontais.
Os danzantes colocados na 1ª e 4ª posicións van cambiando paulatinamente
de sitio, ocupando sempre os extremos até voltar á súa posición inicial.
As catro partes de paloteado comezan sempre da mesma forma: o guía, seguido da primeira parella, avanza correndo polo centro das dúas filas, volvendo
polo exterior das mesmas á súa posición inicial, onde comeza o paloteo. A continuación, os danzantes dos extremos van cambiando de vagar de emprazamento até chegar de novo á posición inicial onde se repite por última vez ese
paloteado.
O ritmo especificado nas partituras é o ritmo que os danzantes van marcando
ao golpearen os paos.
Paloteo nº 1
Música consignada na partitura nº 2
Partindo da posición base e realizado xa o movemento de marcha inicial feito
polo guía e a primeira parella, comézase o primeiro paloteado. Os danzantes
colocados nos extremos das filas, nun primeiro momento, fan unha lixeira
inclinación lateral cara a súa dereita, cos brazos en alto, mentres que os danzantes colocados no centro das filas fan a mesma inclinación cara a súa esquerda, de tal xeito que golpean os paos 1º con 3º e 2º con 4; a continuación, cambian; os danzantes dos extremos golpean inclinándose cara a súa esquerda e
os do centro cara a súa dereita. Este movemento repítese, cambiando de posición os danzantes dos extremos segundo se indica nos gráficos.

PARTITURA Nº 2

PALOTEO
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2º PALOTEO

Música consignada na partitura nº 3.
Nesta parte o paloteo ten cinco fases:
1.-Os danzantes inclinados golpean individualmente os seus paos (tres golpes), á altura dos xeonllos.
2.-Ergueitos, cada danzante cruza o pao da súa man esquerda co da man
esquerda da súa parella. Sobre esta cruz golpean tres veces co pao da man
dereita á altura da cabeza.
3.- Repítese o movemento nº 1.
4.- Erguidos, repítese o movemento nº 2, golpeando esta vez o 1º co 2º e
3º co 4º.
5.- Repítese o movemento nº 1, seguido dun golpe en alto co pao da man
dereita contra o pao da man dereita do opoñente para, a continuación,
faceren un xiro completo sobre si mesmos, apoiándose no pé esquerdo e
dando un novo golpe ao rematar o xiro.

PARTITURA Nº 3

PALOTEO

*

* VARIANTE
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25. O Grupo Castro Floxo realizando o 1º Paloteo.
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Música consignada na partitura nº 4.
Os danzantes xiran pola súa esquerda, ficando de costas á parella e marcando o ritmo que se especifica na partitura, de tal maneira que, cando
dan o cuarto golpe, xiran de novo pola esquerda para dar un quinto golpe
cos dous paos xuntos en alto contra os da parella.

PARTITURA Nº 4

*

**
PALOTEO

VARIANTES

*
*
**
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e repítense 6, 7, 8 e 9

e repítense 12, 13, 14 e 15
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Música consignada na partitura nº5.
Os danzantes, inclinados, golpean os paos cinco veces individualmente á
altura dos xeonllos.
Erguidos, golpean cinco veces individualmente á altura da cabeza, mirando a parella.
Repiten os cinco golpes, inclinados, á altura dos xeonllos para rematar con
outros cinco golpes, erguidos, á altura da cabeza.

PARTITURA Nº 5

PAOS

*

VARIANTE

*

128

eara de Montes
4º PALOTEADO

129

eara de Montes
4º PALOTEADO

130

eara de Montes

26. O Grupo Castro Floxo realizando a Ponte.
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Esta parte báilase a ritmo de muiñeira coa música consignada na partitura nº 6.
Partindo da posición base, os danzantes levan os paos na man interior da formación, de tal xeito que, unindo os brazos en alto cos da súa parella, fan unha ponte.
O guía dá unha volta ao redor do danzante nº 1, quen o segue, acompañado de
toda a fila, para faceren unha pequena ponte como se indica no gráfico nº 4.
A continuación, o guía vai buscar os danzantes da fila A para facelos pasar por
baixo da ponte e conducilos ao outro extremo onde farán unha nova ponte.
A seguir, o guía vai buscar os danzantes da primeira fila para que pasen por baixo
da ponte feita polos danzantes da fila A e, cando rematan de pasar por baixo,
condúceos á súa posición inicial, onde esperan, bailando cos brazos en alto, a que
o guía traia os danzantes da outra fila para faceren de novo a ponte inicial.
Tal como se indica no gráfico nº 12, os danzantes van pasando ordenadamente
por baixo da ponte. Cando xa pasaron todos e volven estar na posición inicial,
pasa o guía por baixo da ponte e colócase no fondo da mesma onde espera a que
pasen todos os danzantes, esta vez por fóra e mirando para el. Unha vez que
pasaron todos, o guía volve pasar por baixo. Cando chega á cima, todos os danzantes viran e, mirando a imaxe, bailan desprazándose lentamente, primeiro cara
diante e despois cara atrás para rematar facendo unha reverencia coa cabeza.

PARTITURA Nº 6

CASTAÑOLAS

*

VARIANTE

*
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Música consignada na partitura nº 6, con acompañamento de castañolas
marcando o ritmo sinalado na partitura.
Os danzantes parten da posición base (gráfico nº 1). Bailan ininterrompidamente e acompáñanse das castañolas, facendo as figuras indicadas polo guía.
En primeiro lugar, o guía dá unha volta ao redor do danzante nº 1 indicándolle a toda a fila que o siga e colocándoos nunha fila horizontal diante da
imaxe. Seguidamente vai buscar os danzantes da fila A e colócaos en fila vertical, situada no centro da primeira fila, coa que fan unha cruz, tal e como se
indica no gráfico nº 6. Nesta posición, os danzantes, individualmente, segundo lles indica o guía, van facendo unha reverencia diante da imaxe e colocándose, a continuación, os últimos na súa fila até que pasen todos os
demais.
Feita a reverencia por todos os danzantes da fila A, son conducidos novamente polo guía para facer unha fila horizontal paralela e de costas á fila nº
1, tal e como se indica no gráfico nº 12. A seguir, vai buscar os danzantes da
fila 1 e colócaos en fila vertical facendo unha nova cruz (gráfico nº15) para
que sexan agora estes os que fagan a reverencia. Ao remataren, dirixe os
danzantes da fila 1 ao seu lugar de orixe e a continuación fai o mesmo coa
fila A, para voltaren todos á posición inicial desprazándose cara diante e cara
atrás, rematando todos con unha nova reverencia.
PARTITURA Nº 6

CASTAÑOLAS

*

VARIANTE

*
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SERPENTINA

Esta parte desenvólvese na súa totalidade sen parar de bailar en ningún
momento e tocando as castañolas ao ritmo da música consignada na partitura nº 6.
Partindo da posición base, o guía dá unha volta ao redor do danzante A,
e volta á súa posición inicial, mentres este, despois de dar unha volta ao
redor do guía, vai recollendo, de un en un, ao resto dos danzantes, segundo se mostra nos gráficos, até que todos forman un círculo, momento no
cal o guía se coloca detrás do último danzante que se incorporou ao círculo (gráfico nº 11) xirando con eles. A continuación, o guía queda no
fondo (gráfico 12) e o danzante A cambia o sentido do xiro para facer o
proceso á inversa, volvendo a colocar aos danzantes na súa posición inicial.
Finalizada esta fase, o guía volve cara diante indicándolles aos danzantes
que se despracen cara diante e cara atrás para rematar con unha reverencia.

PARTITURA Nº 6

CASTAÑOLAS

*

VARIANTE

*
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A música segue a ser a consignada na partitura nº 6.
Os danzantes levan castañolas que farán soar co ritmo marcado na partitura.
Colocados na posición base, dous bailaríns levan o pao coas fitas de cores até
o lugar sinalado na figura. Os danzantes da fila A collen a fita coa man dereita, os da fila 1 cóllena coa man esquerda e logo sepáranse facendo un círculo, mentres o guía baila por entre os danzantes. Cando remata o percorrido,
colócase no seu sitio e os danzantes comezan a trenzar as fitas, sen tocar as
castañolas, e el segue dando voltas ao redor do círculo. Os danzantes da fila
A trenzan desprázandose cara a súa dereita e os da fila 1 desprazándose cara
a súa esquerda. Para comezaren a trenzar, o primeiro danzante da fila A pasa
a súa fita por riba da do primeiro danzante da fila 1, alternando, a continuación, por baixo e por riba do demais bailaríns, até chegaren ao seu sitio
de orixe, tras daren varias voltas. Feito o trenzado, quedan bailando no sitio
e tocando de novo as castañolas. O guía volve facer o percorrido anterior
mais esta vez en sentido inverso. Os danzantes xiran mirando cara atrás e
comezan a desfacer o trenzado, repetindo o proceso anterior á inversa. O
último danzante da fila 1 pasa a súa fita por encima da do último danzante
da fila A. Os danzantes da fila 1 destrenzan desprazándose cara a súa dereita e os da fila A cara a súa esquerda.
Cando rematan de destrenzar, quedan colocados na posisición base inicial e
seguen bailando até que o guía indique o remate desta parte coa reverencia
final de todos os danzantes.

PARTITURA Nº 6

CASTAÑOLAS

*

VARIANTE

*
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eara de Montes
TRENZADO
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eara de Montes
TRENZADO
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eara de Montes
TRENZADO
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eara de Montes
TRENZADO
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Debuxo dos danzantes realizando o trenzado das fitas

Debuxo dos danzantes realizando a ponte á entrada da procesión na igrexa
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27. A capela. 1945. No seu lugar, hoxe hai un cruceiro. Detrás está a casa dos gaiteiros.

Santa Tegra
Santa Tegra é unha parroquia do concello de Castro Caldelas, no corazón da Ribeira Sacra,
encravada nun descanso que a pendente fai antes de chegar ás augas do río Sil. Abundan
nestas terras os productos da horta, as árbores froiteiras e o viño, que é o cultivo máis
importante; abundan así mesmo castiñeiros agrupados en frondosos e frescos soutos.
Todos os productos íanse vender ás feiras de Monforte ou ás prazas do Castro e
Montederramo.
Polos anos cincuenta habitaban neste val máis de trescentas persoas; pero hoxe en día,
como en case todas as zonas rurais, moitos veciños trasladáronse ás cidades; ben a
Ourense, ben fóra de Galiza. Actualmente, Sta. Tegra ten arredor de vintecinco casas abertas, habitadas por sesenta ou setenta veciños. A xente da zona emigrou principalmente a
Barcelona; moitos tamén marcharon a Venezuela, volvendo somente polas vacacións, que
a miúdo fan coincidir co día da festa da Luz, outrora a principal da comarca e na que se
executa a danza das Cocas.

155

ANZA PROCESIONAL DE SANTA TEGRA

28. A malla no campo da festa. 1920.

A patroa do lugar é Sta. Tegra, mais a danza realízase na honra da Virxe da Luz. A festa celébrase sempre o primeiro domingo de Agosto despois do día cinco, podendo subir até o día
once e comezar a baixar ao ano seguinte. Non atopamos documentación que
nos explique cándo e por qué se comezou a facer esta danza ritual, pero a
xente da aldea conta unha lenda transmitida de xeración en xeración, na que
se fala dun indiano emigrado en México, nativo de Sta. Tegra, que tiña unha
filla que se puxo mal da vista e foi levada a un santuario da Virxe da Luz, alá en
México. A filla sandou e, cando volveu a
Galiza, trouxo consigo a súa devoción
por aquela Virxe e a danza ritual que alí
se celebraba. Algúns veciños datan este
acontecemento a finais do século XVIII.

29. Nenos na entrada de Sta. Tegra. 1910.
De esquerda a dereita: Adelaida Mojón,
Domingo e Luis Pérez e Pura Enríquez.
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30.
O retábulo
da capela
de Sta. Tegra,
coa Santa
ao centro.

Asunción Henríquez Rodríguez (1895-1998) era unha das persoas que contaba a historia
do indiano que trouxera a danza de América e comentaba que seus pais acordaban a danza
de toda a vida.

A Procesión
Antigamente, á festa da Luz tamén lle chamaba a festa da “Mudación”, porque a Virxe estaba na capela do Sabugueiro e o domingo anterior á festa era levada para a Igrexa en procesión, acompañada polas Cocas, non polos danzantes. Este día non se xuntaba xente de
fóra, era somente para os do lugar, sen embargo, á novena que comezaba na capela o venres da semana anterior ao día da festa, viña moita xente das aldeas dos arredores (Lumiares, San Paio,...); algúns ofrecidos viñan descalzos, outros de xeonllos e mesmo había
amortallados. O día propio da festa traíana para a súa capela, esta vez coa compañía dos
danzantes e das Cocas, e alí dicíase unha misa de campaña. Unha das trabes da antiga capela, que milagrosamente aínda se conserva, sinala unha data na que xa se realizaba a danza,
1782. A foto onde están os danzantes de 1916 ten coma fondo o patín da capela.
A capela, que estaba abandonada desde o ano 1968, cando empezou a perder forza a romaría, foi derrubada no ano 1987, e no seu lugar construíuse un cruceiro, adornado no seu
pé con catro estampas da festa: a Virxe da Luz, os danzantes, as Cocas e unha inscrición
onde se pode ler o ano da súa construcción. Na actualidade, a Virxe está durante todo o
ano na igrexa parroquial, onde se conserva o antigo retábulo da capela, a máis do seu propio, de grande valor artístico e de estilo barroco, igual que o altar.A pía bautismal, así como
os arcos da porta da entrada e os do medio son románicos.
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31. A saída da procesión. 1950.

Actualmente, a procesión sae da igrexa,
presidida por unha cruz, un estandarte,
a Virxe e o cura.Vinte metros máis adiante, na estrada, agardan os danzantes e as
cocas. Alí fan a danza por primeira vez,
para volver repetila onda o cruceiro. A
seguir, regresan á igrexa onde os danzantes fan unha ponte con arcos para
que toda a procesión pase por baixo
deles.
A Virxe vai subida nun carriño de ferro,
do que tiran os fieis, que pagaban por
levalo, e que se ían turnando, previo
aviso dos danzantes, porque se non estarían sempre agarrados a el. O carro vai
adornado con fitas de cores e todos
intentan tocarlle á Virxe.
Os danzantes ían por diante da procesión, danzando de cara a imaxe. Estaban moi ben considerados polos devotos da Sta. Luz,
que lle daban o nome de Santos Danzantes, e
tentaban tocalos igual que a imaxe da Virxe. Un
dos vellos danzantes lembra a consideración
que se lles tiña: “Por ver os Santos Danzantes
perdín o demo da Misa”, comentaba máis dun
veciño. Así mesmo nos contaba: “alá en riba
hai unha fonte onde se ía beber; sempre estaba chea de xente facendo cola; pro cando chegábamos nós, todos se apartaban e facíannos
sitio, como se fóramos..., ¿que sei eu!”. Este
sentimento era moito maior entre as persoas
máis vellas, de setenta ou oitenta anos.
As Cocas eran dous xigantes que tiñan a misión
de evitar que a xente atrancase o camiño dos
32. Os danzantes
ensinando os arcos.
1950.
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33. O Coco
e os gaiteiros “Os Portelas”. 1950.
Edesio Ferreiro coa gaita, Manolo e Alfredo.

danzantes; por iso sempre ían abrindo o
paso para que a xente non se metese diante e a procesión puidese avanzar. As cocas
quedaban gardadas dun ano para outro. A
cabeza era de escaiola pintada, e a armazón, feita por un cesteiro, era de vergas.
Incluso tiña articulacións nos brazos, nas
mans e nos dedos. Formaban parella,
coco e coca, e ían bailando ao son da
gaita, dándolle un movemento idéntico ao
dos danzantes. Mesmo facían o cruzamento. Había nenos que lles tiñan medo.
No ano 1965, polos problemas que os danzantes tiñan coa igrexa, as cocas foron parar a
un pozo. Sen embargo, lograron recuperalas antes de que se botasen a perder por completo. No ano 1988 construíronse unhas novas a partir de fotos vellas e dos recordos, e
desde entón volveuse realizar a danza con elas.

A Romaría
Outrora, moitos romeiros viñan a Sta.Tegra a cabalo. Algúns chegaban ás seis da mañá para
colleren sitio. Da zona de San Clodio viñan de véspera para poñer os postos e os pipotes
do viño, para vender nas merendas. Botaban tres ou catro días. A festa duraba tres días:
sábado, domingo e luns. Algúns viñan o venres pola noite e marchaban o martes de madrugada. Incluso había quen viña oito días antes a poñer unhas estacas para gardar o mellor
sitio, que non sempre era respetado. Era a festa de máis tradición de toda a comarca.Todos
os preparativos que se facían empezaban antes do propio día: colocábanse bandeirolas por
todo o camiño da procesión até o campo da festa; contratábase unha orquestra, buscábaselle aloxamento, ultimábanse os preparativos da danza... Todo isto era custeado pola
xente do lugar, aínda que tamén se ía pedir polos arredores (A Teixeira, Lumiares, Abeleda, Sampaio, Paradela e O Castro), que para a festa da Virxe da Luz non tiñan reparo en
cotizar. Doaban trigo, centeo, ovos, roupa, polos que se poxaría o día da festa. Polo ano
1962, en que xa non había danza, a xente daba igual ao saber que era para a festa da Luz.
Outros tiñan por costume non dar nada para as festas, despachando mal aos que viñan
pedindo, cousa que nunca acontecía cos veciños de Sta. Tegra.
A esta romaría viña xente de Trives, Montederramo, Chandrexa, Monforte, San Clodio,
Xunqueira de Ambía e mesmo de Ourense capital. Hai quen di que se non chega a ser polo
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34. Os danzantes no patín da capela. 1916.
De esquerda a dereita; de pé: Antonio Crespo,
Benigno Rodríguez, Enrique Rodríguez,
Julio Enríquez, Manuel Pérez; agachados:
José Crespo, Alejos Enríquez e Tiberio Vázquez.

problema que houbo coa Igrexa polos anos cincuenta, hoxe esta festa tería máis sona que
a romaría dos Milagres. De feito, esta festa sempre foi moito máis importante que a do
Castro, o que facía que houbese unha certa rivalidade entre as dúas localidades.
De todas as formas, as merendas acabáronse, as orquestras xa non teñen o auxe que tiñan,
a xente xa non baila, moitos dos que están a vivir fóra veñen o día anterior. Outros veñen
cando teñen as feiras en Xullo e xa non veñen á festa... O modo de vida de hoxe en día
condiciona todo, mesmo festas tan tradicionais como esta.

A Danza
O último ano que se bailou a danza antes da súa recuperación en 1983, foi o ano 1952.
Actualmente a comisión de festas de Sta. Tegra é a encargada de organizar a danza. Está
constituída por antigos danzantes. Algún deles, como Francisco Pérez (1925) que comezou a danzar con sete anos, permanece desde esa idade vinculado a esta comisión, continuando hoxe, xunto con outros como o Sr. Santos Rodicio (1932), danzante do ano 1952
ou Manuel Mojón, fillo e pai de danzante, que nunca foi membro do grupo de mozos que
realizaban a danza.

160

ANZA PROCESIONAL DE SANTA TEGRA

35. O carro coa Virxe
e os danzantes. 1950.
De esquerda a dereita: Servando Pérez,
José Enríquez, Domingo Pérez, Baldomero
Pérez, Santos Rodicio, Carlos Carballo
e Delmiro Pérez.
O danzante que falta e que non saíu na foto
era Vicente Crespo.

Os danzantes do ano 1952 foron:
Domingo Pérez Rodríguez.
Claudio Pérez Rodríguez.
Baldomero Pérez Álvarez.
Servando Pérez Álvarez.
Delmiro Pérez Álvarez.
Santos Rodicio.
Vicente Crespo.
José Crespo.
Con eles tocaban a danza e facían a festa os gaiteiros do lugar, “Os Tronadores”. O pai,
Edesio Ferreiro, tocaba a gaita e os fillos, Alfredo e Gumersindo Ferreiro, a caixa e o
bombo. Eran moi bons músicos e non había quen tocase a danza coma eles. Para os
ensaios, viña o tambor todas as tardes, á hora da sesta. Máis adiante, despois dos anos
sesenta, viñan “Os Trabazos” do Castro.
O señor Santos Rodicio comezou a danzar con once anos, polo 1943, porque fallara un
mozo, e el tiña dous irmaos danzando que lle ofreceron o posto.Todos os rapaces do lugar
sabían a danza, só de vela realizar nos ensaios; con algo que practicasen cos danzantes xa
estaban conxuntados. Normalmente, os danzantes, ao se faceren maiores, ían deixando
paso aos máis novos.
O día da festa, os mozos do lugar danzaban durante todo o tempo que duraba a procesión
(hora e media ou dúas), nun tramo de non máis de catrocentos metros. Era tal a acumulación de xente que non se podía avanzar na procesión.
“Había que danzar toda a procesión, desde a igrexa até a capela; logo dábamos unha
volta ao redor da capela. Tan pronto acabábamos de comer íamos buscar ao gaiteiro,
(non sei como tiña tanta paciencia con nós), e danzábamos por todo este souto, que
estaba cheo de merendas. Nós andábamos de merenda en merenda por ver se nos
daban algo. Botábamos o arquillo ao pescozo e xa sabían para que era. Non se xuntaba moito, dez ou doce pesetas para cada un. Outras veces facían as contas os máis
grandes e inda nos tocaba menos. Despois, do que xuntáramos, inda dábamos un peso
para a festa. O luns volvíamos danzar outra vez. Había unha procesión pequena ao
redor da capela e era aiquí onde danzábamos, e andábamos polas casas danzando,
buscando cuartos”.
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Os danzantes vistían de acordo coas súas posibilidades, tentando levar sempre un pantalón de liño branco, unha camisa branca con unhas fitas nos brazos, unha garavata, normalmente negra, unha faixa e unha banda cruzada. Na cabeza, unha fita. Estes tres últimos
elementos estaban atados no mesmo lado, no dereito ou esquerdo, segundo a fila na que
danzasen. Os pequenos arcos facíanse de vimbio.Atábanse nun extremo durante un tempo
para darlles a forma. Despois, as mozas encargábanse de adornalos con papel de cores.
Santos Rodicio cóntanos que el sempre recorda a danza, e que na súa casa tanto seus pais
como seus avós tamén falaban sempre dela. Incluso se continuou bailando durante a Guerra Civil. Tan só no ano 1938 non se puido facer por estaren na fronte moitos dos mozos
do lugar. Foi a partir do ano 1952 cando a Igrexa non deixou facer a danza ao tempo que
a procesión, tentando separar o sagrado do profano. “Nós, ao non nos deixar danzar coa
Virxe, xa non o quixemos facer”. As relaccións co cura do lugar foron a peor, chegándose mesmo a sabotar a procesión. Incluso se fixeron uns versos dedicados ao cura:
O cura de Sta. Tecla
sempre nos anda pedindo,
esto de tanto pedir
pronto se vai acabar
pau ven e pau vai
o cura ten que marchar.

36. Os veciños de Sta. Tegra na romaría do S. Antón en Lumiares. 1951.
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37. A danza no camiño
con Sta. Tegra no fondo. 1950.
Carlos Carballo e Delmiro Pérez.

Até o ano 1983, en que se recuperou a danza coa colaboración do grupo “Fiadeiro” de
Ourense, non se volveu realizar e, desde aquela, a paixón que poñen os veciños fai que
todos os anos haxa danza.
O baile está realizado por oito danzantes. Pode ser tamén de seis ou de dez, pero deste
xeito resulta máis complicado. A primeira parella é a encargada de dar os avisos para facer
os cruzamentos e os diferentes movementos, que non teñen unha orde fixa.

PASOS:
11º. - Traspase.
12º. - Serpentina.
13º. - Traspase.
14º. - Columna/Traspase.
15º. - Testar. (parella de adiante vai atrás)
16º. - Traspase.
17º. - Testar. (parella de atrás vai adiante)
18º. - Traspase.
19º. - Coro.
20º. - Traspase.
21º. - Danza fixa e Final.

1º. - Danza fixa.
2º. - Danza adiante-atrás.
3º. - Traspase.
4º. - Danza de cara por fóra.
5º. - Traspase.
6º. - Danza de cara por dentro.
7º. - Traspase.
8º. - Danza de costas por fóra.
9º. - Traspase.
10º. - Danza de costas por dentro.
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ADIANTE - ATRÁS

Os danzantes están bailando sempre coa mesma música e co mesmo paso;
comezan os da fila da dereita coa perna dereita e os da fila da esquerda
coa perna esquerda. Cada danzante leva na man dereita un arco adornado con flores de papel.
1º. Os danzantes comezan a danzar en dúas filas sen avanzar, co arco en
alto na man dereita. A esta parte chámaselle danza fixa.
2º. Na danza denominada adiante-atrás, os danzantes avanzan e retroceden.

PARTITURA

PASO
Fila Números:

Fila Letras:
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anta Tegra
ADIANTE - ATRÁS

165

anta Tegra
TRASPASE

O traspase é como o estribillo da danza. Os danzantes realizan este movemento entre cada unha das distintas partes da danza. Non é máis que un
cruzamento das dúas filas, pasando os da esquerda por detrás dos da
dereita. Comézase botando a perna de fóra para dentro, sen perder o
ritmo da música en ningún momento.
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anta Tegra
DANZA DE CARA POR FÓRA

A seguinte parte é a “danza de cara por fóra”. Os danzantes desprázanse
cara diante e retroceden de cara polo exterior das filas. Ao chegaren ao
final regresan ao seu lugar por dentro das filas, agarrados da man por
parellas, o que obriga aos da fila da dereita a cambiar de man o arco. Ao
chegaren ao seu sitio, volven collelo coa man dereita. Este xesto realízano
cada vez que pasan por entre as dúas filas. A continuación, volven facer o
traspase.
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anta Tegra
DANZA DE CARA POR DENTRO
”Danza de cara por dentro”. Faise o movemento anterior ao revés. Comézase baixando de cara entre as dúas filas para regresar por fóra e rematar
co traspase.
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anta Tegra
DANZA DE COSTAS POR FÓRA

”Danza de costas por fóra”. Similar ao movemento nº. 4. Van primeiro
para atrás de costas e volven de cara por dentro.
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DANZA DE COSTAS POR DENTRO

“Danza de costas por dentro”. Esta vez van de costas por dentro, e regresan por fóra, para ao chegaren ao seu lugar nas filas, facer de novo o traspase. Agora son os da fila da dereita os que teñen que cambiar os arcos
de man.
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anta Tegra
SERPENTINA

Consiste en facer unha serpentina por entre as filas. Os danzantes avanzan en liña recta cara adiante; cando chegan ao lugar do primeiro, viran cara afóra para retroceder de cara, facendo a serpentina por entre os outros danzantes. Cando pasaron todos e regresaron ao seu sitio, repítese o movemento; pero esta vez comézase virando para dentro. Neste movemento, os arcos van á altura do
peito, como se fose unha espada, e os danzantes desprázanos á esquerda e á dereita, realizando deste
xeito o mesmo movemento da serpentina.
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anta Tegra
SERPENTINA

172

anta Tegra
SERPENTINA

173

anta Tegra
COLUMNA/TRASPASE

Consiste en repetir o traspase pero simulando o cruzamento dúas veces
para pasar a terceira vez, volvendo repetir todos os movementos para que
fique cada bailarín no sitio inicial. Remátase facendo de novo o traspase,
pero unha soa vez.
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anta Tegra
TESTAR

A primeira parella vai bailando por dentro das filas até onde está a última, e alí xuntan os seu arcos, facendo unha especie de bóveda. A seguir,
regresan ao seu posto e repiten o movemento. Despois, a parella do final
vai até xunto a primeira parella para realizaren o mesmo xesto outras dúas
veces. Rematan facendo o traspase.

175

anta Tegra
TESTAR

176

anta Tegra
CORO

Os oito danzantes agárranse polas mans facendo un círculo, que fan xirar.
Cando chegan ao sitio inicial, sóltanse para volver as filas e facer de novo
o traspase e rematar coa danza fixa.
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anta Tegra
CORO
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Debuxo dos danzantes facendo o coro

Debuxo dos danzantes durante a procesión
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ANZA PROCESIONAL DE FONTEFRÍA

38. Os danzantes na procesión. 1980.
De esquerda a direita: Luis Albar, Antonio Vázquez Costa e Luis Vázquez Costa.

Fontefría
Fontefría é unha aldea que hoxe pertence á parroquia de Servoi, no concello de Castrelo
do Val. Outrora foi parroquia independente, a pesar de non ter moitos veciños. Está situado nunha bela paraxe da serra dos Entirnos, a máis de mil metros de altitude, desde onde
se pode divisar nitidamente o val de Laza, o Castelo de Monterrei e a vila de Verín. Os Montes do Invernadeiro e a Serra de Queixa exercen de permanentes vixías desde as súas alturas de máis de 1.500 m.
A igrexa de Fontefría é unha humilde capela románica que foi reconstruída no 1900 e máis
recentemente, no ano 1987, foi restaurada. No interior hai un simple retábulo neoclásico
coas imaxes das santas que saen na procesión; Sta. Marta, a patroa, e Sta. Augusta, e hai
unha talla moi interesante da primeira santa, feita dunha racha de carballo, da que non
podemos precisar a súa antigüidade. Ladeira abaixo, en Servoi, quedan os restos do que
fora unha rectoral ou pequeno mosteiro.
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A Procesión da Sta. Marta
A festa na que se realiza a danza ten lugar o último domingo de Agosto. Misa cantada con tres curas é requisito
imprescindíbel cada ano. Os devotos daban voltas ao
redor das imaxes antes e durante a misa maior, para saíren
despois en procesión desde a igrexa até o cruceiro da
praza, hoxe de pedra, aínda que orixinalmente de madeira. A procesión discorría cunha orde predeterminada:
Danzantes, Música, Santas, Sta. Marta e Sta. Xusta e párroco; todos rodeados polos devotos que ateigan as estreitas
rúas do lugar. Os bailaríns ían danzando durante toda a
procesión. Ao chegaren á praza, as imaxes esperaban no
medio, mentres os danzantes daban unha volta ao redor
do cruceiro e realizaban o trenzado das fitas nun mastro
denominado “mapola”. Xuntábase tanta xente que a
garda civil tiña que exercer de organizadora para que puidesen pasar os danzantes e as Santas.A partir do ano 1955,
as disposicións do Bispado que prohibían utilizar música
profana en actos relixiosos, obrigaron a realizar a danza ao
final da procesión.
39. Santa Marta

A danza

40. A procesción á saída da igrexa. 1987

Os danzantes son seis homes, vestidos
con unha casaca branca e longa, a xeito
de chaquetón que lles chega até as
coxas; un pantalón da mesma cor, unha
banda azul cruzada no peito e un ou
dous panos para secar a suor. Na cabeza
levan un gorro cónico, branco, con fitas
da mesma cor que a que máis tarde lles
corresponda trenzar na “mapola”, isto é,
branca, verde, dourada, azul, vermella e
negra. Os bailaríns van marcando o ritmo
con castañolas adornadas con fitas da
mesma cor que as que levan no gorro.
A danza, moi semellante á de Laza, ten
música que xa fora recollida por Vicente
Risco, Xaquín Lorenzo “Xocas” e Taboada
Chivite e é a mesma que a da vila. A diferencia radica en que todos os danzantes
de Fontefría levan castañolas mentres
que os guías de Laza levan unha espada.
Ademais diso, na danza de Fontefría realízase o trenzado, cousa que non se fai na
de Laza.
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41. Os danzantes
indo cara a praza. 1987

Unha das peculiaridades desta danza, a
semellanza da de Cádavos, no concello
da Mezquita, é a recitación, ante o pao
das fitas, duns versos en honor da
Santa.
Non hai constancia ningunha de quen
puido, no seu momento, “importar” a
danza, e a posibilidade de que nesta
pequena aldea da serra, con deficientes
comunicacións houbese unha organización gremial encargada da organización e mantemento da danza como
acontecía noutros lugares –Allariz ou
Vilanova– é bastante remota.
Algúns veciños do lugar informáronnos
de que a danza xa se bailaba a mediados do século XVII, dato que non puidemos contrastar documentalmente. Taboada Chivite recolleu unha lenda na que se conta
que seis irmáns lle ofreceron a Sta. Marta danzar e trenzar as fitas na procesión se lles concedía un favor solicitado. Obtida a gracia e realizada a promesa, tiveron tanto éxito que os
veciños non quixeron deixar de realizar o vistoso espectáculo.
Os versos que se recitan a cada unda das fitas, antes do trenzado, varían dependendo do
sacerdote que oficie os actos ou mesmo dos danzantes; sen embargo todos teñen unha
mesma estructura e significado. A orde de recitado, segundo José Luis Albar, antigo danzante de 80 anos, que bailou por última vez no 1984, é a seguinte: primeiro a fita verde;
despois a dourada; a encarnada;
a negra; a azul; e, por último, a
branca, que lle corresponde ao
director ou guía. Taboada Chivite, no seu traballo de 1955
(Publicado no Boletín Auriense), dá a seguinte orde: encarnada, azul, verde, marela, negra e,
por último, a branca.

42. Retábulo da igrexa de
Fontefría, con Sta. Marta no
medio e a súa irmá Sta. Xusta.
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Velaquí os versos recitados
polo Sr. José Luis Albar no ano 1997:
Fita Verde:
Señores, atención,
si nos quisieren escuchar
que los versos de esta danza
ya los vamos a aplicar.
Yo cojo la cinta verde
porque verde es la esperanza,
esperó la Virgen María
que Cristo resucitara.
En el huerto estaba orando
Santa María Magdalena,
allí apareció un niño,
tres días hay que muriera.
Verdes son las azucenas
y producen flores blancas,
muchas son las virtudes
que de María se alcanza.
Viste de verde el prado,
el llano y la ribera,
y cuando esto sucede,
las avecillas del cielo,
con sus cantarinas voces
anuncian la primavera.
Ojalá que el verde de la gracia
mi alma siempre vistiera,
así mi alma adornada
estuviese en perfecta primavera.
A este verso doy fin,
sin quedarme mucha repugnancia,
porque el verde siempre fue
distinguido en esta danza.
Sigan mis compañeros,
no tengo más que explicar.

43. Os danzantes recitando os versos
antes do trenzado. 1987
44. Os danzantes na porta do adro. 1985

Fita Dourada:
Yo tomo la cinta dorada,
no estoy gustoso en tomarla,
porque el oro siempre fue
condenación para el alma.
Amarillo está el oro,
y amarillo está todo
cuando el sol llega al umbral.
Sigan mis compañeros,
no tengo más que explicar.
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45. Os
danzantes
recitando
os versos
ante
a “mapola”.
1985

Fita Encarnada:
Delante la cruz estamos
los seis danzantes formados,
al público le suplicamos
que nos dispensen los fallos.
Estos trajes que traemos
por cuenta de Santa Marta,
como somos voluntarios,
todo lo paga la Santa.
Cojo la cinta encarnada,
que encarnada es adorar,
adoró la Virgen pura,

yo también he de adorar.
Encarnada es la sangre
que a Cristo le fue limpiar
al momento de expirar.
Que siga mi compañero,
no tengo más que explicar.

Fita Negra:
No estoy gustoso en tomarla,
porque el negro siempre fue
tristura para el alma.
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47. “Os danzantes e a procesión de volta para a igrexa”. 1985

Fita Azul:
Yo cojo la cinta azul
porque azulado quedó el cuerpo
de nuestro amado Jesús,
pues con profunda humildad,
y de su sagrada pasión,
écheme la bendición,
madre de toda piedad.
Yo que le llegué a abrazar,
con amor y corazón,
para que con perfección
a Jesús le pueda amar.
Siga mi compañero,
que yo de esto no tengo más que explicar.
Fita Branca:
Les pido un momento atención,
a los que presentes se hallan,
para explicar este verso,
que lo digo sin tardanza.

Yo tomo la cinta blanca,
y la tomo con dicha mía,
porque siempre lo blanco fue
señal de suerte y alegría.
A medio día da el sol,
cuando el sol con sus blancos rayos
nos alumbra los claros días.
Alegre es la luna,
pues con su blanco reflejo
de la obscuridad disipa.
Alegría da la aurora,
cuando con su claro brillo
nos anuncia el nuevo día
despertándonos del sueño
e invitándonos al trabajo
que ennoblece y dignifica.
Pues si lo blanco es suerte
y me acompaña en esta lid,
y sobre todo en la hora de mi muerte
a lo largo del camino.
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48. “Os danzantes recintando os versos
antes do trenzado”. 1987

Dou un saúdo a Galiza,
salve, Galiza, miña patria queridiña,
salve miña meiga,
salve miña xoia.
O teu nome só a falalo faime paz e ben
e porque eres pedazo da miña España,
eres anaquiño da miña alma,
eres tan grande e feiticeira
que sobre ti verteu o ceu sen medidas
os torrentes das súas gracias.
Porque eres grande e porque eres boa,
quérote co fervor da miña alma,
quérote tanto, que só tu, miña roliña,
deso podes dar as ansias.
Por eso desexo só cando morra,
que a este teu fillo
estas cousas non lle falten:
Un crucifixo que arrepentido bicar poida,
unha mao amorosa que molle meu sedentos labios,
os ollos cristianos que me miren amoroso,
un pedazo de terra gallega, onde abran a miña fosa
e dela cuns puñados tapen os meus osos.
(Curros)
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50. Os danzantes percorrendo
as rúas de Fontefría. 1985

51. Sta. Marta, talla
románica en madeira.

52. Os danzantes, despois de executar a danza,
dirixíndose á casa onde mudan as roupas. 1985
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Catro cousas me ensinou meu pai,
que Deus o teña en groria
agora vénseme á memoria
aquí para remates dou.
O terrón que cobre os osos
dos vellos que abandonamos
e agora por recramo
chamando están polos nosos.
A mellor carne da alcatre,
o mellor viño da adega,
a mellor terra da patria é,
a mellor patria galega.
Oh! Aldeíña onde se nace e se cría
e ao lexos parece que nos alumina.
Los señores sacerdotes visten pellizas y albas,
hoy se celebra una misa,
bien saben que es cosa Santa.

Los danzantes se distinguen
porque andan bien preparados,
traen sus trajes planchados,
también sus gorros puntados.
En fin, público honorable,
dispensen puntualidad,
un próspero año les deseo
y extensa felicidad.
Los compañeros míos,
vamos, vamos enlazando,
que todos estos señores
por nosotros están esperando.
El director soy de esta danza,
con mi uniforme de nuevo,
si nos quieren ver danzar,
toque la música luego.

Despois comezan o trenzado e destrenzado; ao remate os danzantes son agasallados con
viño para continuaren coa danza e a procesión até a igrexa.
Antigamente esta festa tiña grande sona na zona. Moita xente de fóra viña xa de véspera.
Púñanse postos de froitas, de doces, etc.; todo alumeado con candís de carbono, o que lle
daba un colorido especial ao lugar. Antes da guerra, cando aínda non había estrada, os
devotos viñan en cabalerías; chegaron a contabilizarse máis de oitenta postos. Ao remataren de bailar, os danzantes pasaban a gorra por todos os postos para recadaren cartos ou
algo de comida e así poderen facer unha merenda.
Os bailaríns ensaiaban na praza do lugar, seguindo as ordes dun guía, que era a quen lle
correspondía a fita branca. José Luís Albar foi o último. Comezou a danzar con xente de
moita máis idade, e cando coincidiu cos da súa quinta xa era o guía. Algún dos homes que
danzaron con el foron Fabriciano, coa fita encarnada; José Luis coa azul; Antonio, irmán do
anterior, coa fita dourada; José coa verde e Ricardo coa negra.
A danza non tivo interrupcións durante a guerra, pero si despois. No ano 41 houbo unha
pausa, volvendo recuperarse a primeiros dos cincuenta. Logo, deixouse de facer outra vez
até o ano oitenta; desde entón vénse realizando anualmente. Cada vez hai máis problemas
para a execución da danza xa que reside menos xente na aldea e non é posíbel ensaiar con
normalidade.
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Como xa dixemos, esta danza ten moito parecido coa de Laza. Consta de
dúas partes; danza e trenzado ou fitas; resulta fatigosa, tanto pola distancia que se percorre como polo sinuoso camiño e o ímpeto que poñen
os danzantes para a realización desta fermosa ofrenda en honor de Sta.
Marta.
1. Os seis danzantes están dispostos en dúas filas de tres parellas e en todo
momento están a realizar o paso número 1 ao son da música número 1.
Cando a primeira parella se separa da formación, os outros danzantes
míranse entre si e cando regresa, a segunda parella vírase cara esta, mentres a terceira se separa dos demais. Este movemento realízano ao tempo
que vai avanzando a procesión.

PARTITURA: Versión do ano 1985
Floreo

CASTAÑOLAS

PASO
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2. Este segundo movemento realízano tamén coa música e o paso 1, na
praza, xusto antes de recitar os versos e executar o trenzado das fitas. A
primeira parella vírase cara fóra, dá unha volta por detrás da segunda e
regresa á súa posición polo interior das filas. Despois, repiten o movemento, pero nesta ocasión pasan por detrás da terceira parella. A continuación, fan un círculo e dan dúas voltas, paran nas filas e comezan o recitado dos versos.
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3. Despois do movemento anterior, os danzantes detéñense e achégase o
mordomo coa “mapola”, ou pao coas fitas. Cada danzante colle a súa ao
tempo que lle recita os versos correspondentes. Seguidamente comeza o
trenzado, facendo o mesmo paso que anteriormente e ao son da mesma
música. Os danzantes dan unha volta sobre si mesmos antes de comezar o
trenzado, volta que tamén realizan para destrenzar. Inicia o trenzado o
fita branca, e o destrenzado, a negra.

4. Rematado o trenzado, os danzantes dispóñense de novo en dúas filas e
continúa a procesión cara a igrexa, realizando o mesmo movemento que
no primeiro punto.
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Debuxo dos danzantes polas rúas de Fontefría
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RELACIÓN DE INFORMANTES

DANZA DE VILANOVA:
-Ángeles Riestra Santalices, “Gelu”.
-Luis Meléndez, “Neso”.
-Manuel Díaz Casal, “Gamarro”.
-Luis Álvarez, “Turita” 1949-1998.
-”Dardo”

DANZA DE GÜÍN:
-Evaristo do Baño.
-Damas Feijóo.
-José Otero Caminero.
-Ramón López e María da Bouza.
-Antonio López da Bouza.

DANZA DA SEARA:
-Laureano Conde S.
-Antonio Vázquez Rodríguez, 1917-1993.

DANZA DE STA. TEGRA:
-Santos Rodicio.
-Manolo Mojón.
-Vicente Crespo Pérez.
-Francisco Pérez.
-José Mojón.
-Fina González Rodríguez.
-Auria Henríquez.

DANZA DE FONTEFRÍA:
-Antonio Vázquez Costa.
-Isabel Albar.
-José Luis Albar.
-José Albar
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