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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 Xuvencos, Allariz,
Laza, As Lamas, Cádavos e Maceda
que co seu saber, entusiasmo,
lealdade e xenerosidade nos
conduciron no deseño

.

desta recompilación

arte, cultura e tradicións populares da nosa terra son obxecto dun profundo e sistemático estudio por parte da Escola Provincial de Danzas desde a súa creación. Neste senso, cabe destacar o traballo de investigación, axeitadamente reflectido nas súas publicacións.
A revista Raigame foi a primeira pedra dese singular edificio de divulgación da cultura
popular que a Escola está a construír. O “Cancioneiro Popular da Provincia de Ourense”
e “Danzas Gremiais e Procesionais da Provincia de Ourense” (Vol. I), foron os seguintes
traballos editados.
Coa publicación deste segundo volume, péchase un ciclo de investigación na nosa provincia que contempla a totalidade das danzas gremiais e procesionais. Trátase dun traballo
ímprobo no que se recollen, estudian, clasifican e sistematizan todos os elementos destas
danzas, patrimonio da nosa cultura popular que, deste xeito, poderán pervivir ó longo dos
anos, independentemente de calquera avatar ou acontecemento que a evolución da sociedade actual puidera deparar para este tipo de manifestacións.
Para a Deputación é unha satisfacción completar este traballo e ofrecer, deste xeito, a
publicación na súa totalidade.

José Luis Baltar Pumar
Presidente da Deputación Provincial de Ourense
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Introducción

No ano 1999 vía a luz o volume I deste traballo de investigación no que se estudiaban
as danzas de Vilanova dos Infantes, Güín,
Seara de Montes, Sta. Tegra e Fontefría. Coa
publicación deste segundo volume no que
se describen e analizan as danzas de Laza,

Na introducción do primeiro volume deixouse constancia da presencia reiterada de
elementos vexetais nas DANZAS PROCESIONAIS E GREMIAIS DA PROVINCIA DE
OURENSE. Unha sociedade tan marcadamente agraria como a nosa tiña que axeitar

As Lamas, Xuvencos, Allariz, Cádavos e
Maceda, complétase o labor de recuperación e estudio das danzas gremiais e procesionais da Provincia de Ourense. Lectores e
estudiosos encontrarán na obra fiel e sabia
compañía para unha incursión na mesta floresta da nosa tradición e da nosa cultura

o seu ritmo vital ao decorrer da natureza;
había de botar man de elementos naturais e
convertelos en transmisores e símbolos de
sentimentos, referentes na celebración dos
períodos estacionais do ano e das tarefas
agrícolas correspondentes, indicadores dos
momentos de transición, de costumes e
usos, de prácticas e modos de vida. Na
expresión de sentimentos e na transmisión
de mensaxes empréganse flores, toxos e
outros vexetais como elementos configuradores deste peculiar código comunicativo.

Na introducción do primeiro volume fixérase alusión a algunhas das características
xerais das danzas gremiais e relixiosas, que
resultan igualmente válidas para as manifestacións aquí descritas e analizadas. Porén,
algunha das pezas incluídas neste segundo
volume presenta singularidades e peculiaridades merecentes dun mínimo comentario.
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Acontecemento especialmente salientábel
e celebrado en todas as culturas é a chegada da primavera. O cambio estacional

NTRODUCCIÓN

marca un novo renacer da vida; iníciase
novamente o ciclo vital. Sempre houbo
manifestacións festivas vinculadas ao “Ciclo
do Maio”; festas de celebración e de exaltación da fecundidade con ritos e cerimonias
que representan o revivir da vexetación coa
esperanza acendida de propiciar unha boa
e abondosa colleita que garanta a subsistencia ao longo de todo o ano.

Eva: moza solteira e garrida, que fía na roca
un nobelo de liño e leva unha cesta con
laranxas.
Afloran aquí reminiscencias de antigas personaxes comúns de outras culturas: o “REI e
a RAÍÑA de MAIO”, símbolos de fecundidade e de labor agrícola.

O empeño da Igrexa por impregnar de tin-

Figuran tamén :
Abraham e Isaac: representan a escena do

tura relixiosa toda manifestación humana
levou a que moitas celebracións, pagás na
súa xénese e na súa configuración, se aco-

sacrificio de Isaac (morte) e da súa milagrosa liberación; no seu lugar, sacrifícase un
carneiro.

modasen aos intereses relixiosos e procurasen ocultar o seu paganismo con símbolos
e referentes (elementos, acontecementos,

Un ramo de loureiro, adornado con laranxas, con un rosco e con un galo. O canto do

personaxes,...) da historia e da doctrina do
Cristianismo. Se ben perduran aínda elementos ou manifestacións cristianizados ou
hibridizados, parece seguro que se perderon moitos ritos radicalmente agrarios.
Así ocorre na DANZA DE LAZA, que presenta de entrada uns referentes agrarios evidentes: a árbore chantada a noite do 30 de
Abril na Picota, a praza principal, é unha
manifestación da vida e da luz, que vence a
noite e o inverno. Mais a festa trasládase
para o día 3 de Maio, instituído como celebración da Sta. Cruz (feita tamén dunha
árbore). Na procesión que se celebra este
día participan:
Adán: home maduro, que adorna o seu vestido con follas de figueira e leva un sacho.

galo remite simbolicamenteten á verdade.
A Cruz con Cristo crucificado: para que
aquel que venceu na árbore do paraíso
(Satanás) fose vencido por Cristo na árbore
da cruz”. (Prefacio da misa).
No desafío entre mouros e cristiáns que
interpretan os danzantes exprésase: “tengo
que ganar la batalla, o la muerte será mía o
la victoria ganada”. Maniféstase máis unha
vez o enfrontamento, a dualidade morte –
vida, ben – mal.
Tradicionalmente, o mes de Maio asociouse
á celebración da Virxe, “rosa das rosas, fror
de frores”, en cantigas do rei trobador Afonso X. Tamén en Maio se celebra en Xuvencos (Boborás) a FESTA DAS MUDACIÓNS.
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No segundo domingo de Maio, a Virxe de

bado. Juan Fco. Lopez” (Asinado e rubrica-

Xuvencos é levada en procesión a Cameixa,

do). Faise mención así mesmo dunha con-

mentres a Virxe de Cameixa vén para

fraría ou colectivo parroquial e gremial xa

Xuvencos. Durante o retorno da Virxe de

que se concorre á manifestación con “insig-

Xuvencos para o seu lugar interprétase

nias parroquiales”. A procesión e a danza

unha fermosa danza. A referencia documental que conservamos aparece no primeiro
folio do libro de “Confirmaciones y capellanías” do arquivo parroquial de Xuvencos.
Non fala explicitamente da danza nin das

constituirían un culto colectivo con intencións de rogativa ou de acción de gracias
polos froitos do campo.

datas en que comezaron estas procesións,
pero si de que “... estas procesiones se establecerían en otros tiempos para pedir a
Dios por la conservación de los frutos. Así
lo juzgan los pueblos. Y lo firmo en Sta.
María de Xuvencos. Noviembre seis de mil
setecientos y setenta y dos. Año abundante
de todos los frutos. Sea Dios bendito y ala-
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Hai que subliñar aínda que os adornos dos
danzantes son, en moitos casos, elementos
vexetais. Existen danzas nas que se utilizan
arcos floridos ou palitroques, que constitúen unha evocación plástica da máis profunda e xenuína orixe destas manifestacións e
rememoración das remotas e probábeis
relacións con cultos agrarios e ritos de fertilidade de outrora.

NTRODUCCIÓN

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 Xuvencos, nos trezados das fitas), porque xa foron representados en algún momento anterior e
a súa repetición non aportaría información algunha, só ocuparía espacio.
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:

Q

Calquera figura coa plica para abaixo indica o pé esquerdo:
Calquera figura coa plica para arriba indica o pé dereito:

q

Calquera figura que teña dúas plicas, unha para arriba e outra para abaixo indica que os
dous pés están xuntos:

qQ

18

NTRODUCCIÓN

SISTEMA DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA

(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:

(xq)
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Danza procesional de Xuvencos
Danza gremial de Allariz
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Os danzantes de Xuvencos realizando o movemento denominado “Paso”

Danzas Gremiais
e Procesionais
da Provincia de Ourense

uvencos

ANZA PROCESIONAL DE XUVENCOS

1. A igrexa de Xuvencos.

Xuvencos
Xuvencos é unha parroquia do concello de Boborás, situada ao comezo do alto do Paraño,
na zona nor-occidental da provincia de Ourense e Pontevedra, o que fixo que desde sempre houbese unha vida comercial de certa importancia. Até mediados de século houbo
feira cada mes. Grande parte do viño que saía do Ribeiro cara Santiago ou outras zonas do
interior de Galiza negociábase neste lugar. Destacaba tamén no ámbito administrativo, ventaxe que acabou recaendo na veciña vila do Carballiño.
Igual que en moitos outros lugares, a emigración deixouse sentir na parroquia, tendo
como destino América, Europa e tamén España. A pesar desta situación de necesidade e
dificultades, resulta bonito ver como a vida e as tradicións continúan.
A chamada Danza de Xuvencos é unha das manifestacións de carácter etnográfico máis
salientábeis da importante riqueza histórico-patrimonial que o concello de Boborás atesoura. Esta danza é parte da celebración coñecida como Festa das Mudaciós, que a parroquia homónima celebra cada ano e que, honrando o seu nome, consiste basicamente nun
intercambio ou mudanza das imaxes da Virxe de Xuvencos e a de Santa Isabel, desde a igrexa parroquial de Xuvencos até a capela de Boborás e viceversa. Isto acontece o segundo
domingo do mes de Maio para inverter a operación o domingo seguinte.
O ritual da festa está fortemente ligado á figura protectora da Virxe de Xuvencos sobre os
animais domésticos; neste caso, a rogativa persegue que as vacas empreñen mellor, tal
como di a tradición. A orixe gremial é unha constante destas festas na Galiza medieval; co
paso do tempo, foron desaparecendo en moitos lugares, como consecuencia das medidas
represoras adoptadas por políticos ignorantes que as consideraban manifestacións pagás.
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2. A procesión
polas rúas de Boborás.

Durante séculos, esta
Mudación celebrouse
entre Xuvencos e a veciña parroquia de Cameixa. Así, a primeira referencia documental á
danza e á súa mecánica,
áchase nos libros parroquiais –hoxe no Arquivo
Diocesano de Ourense– que data do 6 de
Novembro de 1772, en que se di textualmente
por parte do crego encargado da parroquia:
“Advertencia. En la segunda dominica de
mayo anualmente se celebra en esta
parroquia y la de Santa María de Cameixa la fiesta que se entitula de la Mudación
de las Vírgenes y que consiste que en
dicho día llevan a esta Soberana Reina en
procesión a Cameixa a que concurren
muchas insignias parroquiales con devoción de los señores abades para solemnizar dicha procesión. Y de llegada se le
canta la misa y viene de vuelta la Señora
de Cameixa a esta parroquia e el abad de
esta Santa convida a los señores eclesiásticos a comer el puchero, sin ser obligación y a los de las insignias se les da el
puchero a cuenta de la Cofradía pues de
allí debían salir los gastos parroquiales.

3. A Virxe de Xuvencos.

Y a la dominica siguiente, el cura de esta
parroquia va en persona o otro en su
nombre a buscar a su patrona y de llegada se le canta la misa y salen con la de
Cameixa para su destino y asisten a
dichas procesiones infinita gente.”
Sabemos, por tradición oral, que este ritual concluíu a finais do século pasado, ao parecer por
unha liorta entre os habitantes das dúas parroquias. Pódese constatar que tales feitos tiveron

26
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que ser posteriores ao
ano de 1850 xa que,
segundo menciona Pascual Madoz no seu Diccionario Geográfico,
Estadístico e Histórico
“Esta parroquia (referíndose a Xuvencos)
celebra la fiesta del
santo titular el día 15
de agosto, en el que
se saca la imagen en
procesión solemne
hasta la de Cameija, en cuyo punto la
recibe otra con la de Sta. Isabel que la
acompaña en su regreso”.

4. Os danzantes á saída
da Virxe da Igrexa de Boborás.

Á vista do texto, ha de entenderse que variou
tamén a data da celebración, dado que non se
fala nin do mes de Maio nin de dous domingos, senón dunha festa que se celebra un
único día en plena estación de verán.
En zonas próximas existiron festas deste tipo
ou, cando menos, de tipoloxía semellante, tal
como acaba de descubrir o investigador
ourensán Antonio Martínez Coello nun traballo de pronta aparición, no que dá conta, tras
as indagacións efectuadas nos documentos
parroquiais, dunha antiga festa da parroquia
de Vieite –concello de Leiro– coñecida como
Festa da Mudanza.

A DANZA
Nada ficou escrito, mais a tradición manda: a
danza execútase cada catro ou cinco anos, sen
que se coñeza a razón desta periodicidade.
Isto pode deberse á dificultade que entraña a
súa preparación. A danza realizábase, na súa
totalidade ou en parte, durante o retorno da
Virxe de Xuvencos desde Cameixa á súa parroquia. É unha danza que esixe bastante esforzo
físico, executada primitivamente por homes,
aínda que a metade dos danzantes vestían con
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5. Parella de danzantes antes
de que bailasen as mulleres.

ANZA PROCESIONAL DE XUVENCOS

6. Os danzantes bailando
diante da Virxe.

indumentaria feminina: saiasenaguas brancas. Certo receo a
vestir estas pezas, xunto co
desexo de incorporar mulleres
á danza, así como a variación
do traxecto da procesión, fixo
que a danza resultase máis levadeira; desde o ano 1963 converteuse en danza mixta, interpretada por homes e mulleres.
A danza báilase completa en Boborás á saída da procesión de retorno, na Almuzara e ao
remate da misa en Xuvencos; interprétase parcialmente durante o percorrido da procesión.
Na referencia escrita antes mencionada non se fala da danza, mais si da existencia dunha
confraría e da presencia de insignias (estandartes, pendóns, bandeiras,...). Parece a presencia dun colectivo parroquial ou mesmo gremial (temos observado na Bretaña francesa
este costume: os diferentes gremios acoden ás celebracións relixiosas cos seus estandartes
e distintivos). De feito, a danza encádrase dentro da confraría.
Pola súa riqueza coreográfica ,constituíu número predilecto presentado pola “Sección Femenina de Orense” en diversos certames de folclore. Estimamos que a manifestación resulta totalmente desvirtuada ao ser tirada do seu contexto relixioso e social.
A Danza estructúrase nunha serie de movementos, distintos entre si, que reciben os nomes
de Paso, Muiñeira de Tres en fondo, Muiñeira de Pasar, Muiñeira dos Tolos, Paleado de Tres en fondo, Paleado de Cruceta, Paleado de Poula ou de Cambiar e Cordón ou Entrenzado.
Os elementos humanos que interveñen son oito, repartidos en catro parellas. Os danzantes co número 1 son os GUÍAS; os que levan o número 4, CONTRAGUÍAS. Sempre que
haxa que realizar movementos,
os guías teñen preferencia de
paso sobre os demais: pasan
polo medio ou por diante. Na
parella de guías, ten preferencia
o home sobre a muller. Seguen
en orde de preferencia os contraguías; e nesta parella, tamén
o home se impón.
A vestimenta é esta: as mulleres

7. Os danzantes
realizando o paleado.
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8. O pao das fitas co xigante.

levan saia de puntillas, tres enaguas, camisa branca, chapeu de
tea adornado con flores, dous
mantóns cruzados entre si e
zapatos e medias de cor branca;
os homes, camisa, chaleco e pantalón brancos, zapatos negros,
mantón negro, sombreiro de
tipo pajuela adornado con cintas da mesma cor que a que lle
corresponde no entrenzado, gravata e banda pintada á man.
Complementos dos danzantes son as castañolas, que portan en cada man, cunha cinta envolta da cor asignada no entrenzado, e os dous paos para os Paleados. Ademais, para o cordón
ou entrenzado hai que empregar o pao –un simple madeiro liso– que remata nunha personaxe animada por un mecanismo, a modo de marioneta, que recibe o nome de Xigante.
A música é interpretada por gaitas, tamboril e bombo. Até hai poucos anos,este elenco era
reforzado por un clarinete. Algunha das partes musicais que acompañan a danza é moi sonada por ter sido difundida polo grupo Milladoiro, se ben co título de Danza de Astureses.

COREOGRAFÍA
Os danzantes esperan a Virxe fóra da igrexa. Cando a Santa sae á porta, comeza a danza,
que consta das seguintes partes:
1.- PASO
2.- MUIÑEIRA DE TRES
EN FONDO
3.- PALEADO DE TRES
EN FONDO
4.- MUIÑEIRA DE PASAR
5.- PALEADO DE CRUCETA
6.- MUIÑEIRA DOS TOLOS
7.- TERCEIRO PALEADO
8.- ENTRENZADO
OU CORDÓN

9. Os danzantes bailando á saída
da Virxe da Igrexa de Boborás.
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PASO

A música que acompaña esta parte é a da partitura nº 1. Comeza cun floreo de
preparación ou aviso aos danzantes, que portan castañolas coas que marcan o
ritmo fixado na partitura.
Os danzantes, colocados en dúas filas de catro, miran a Virxe. Cando comeza a
música, marcan o ritmo coas castañolas, movendo suavemente os pés e os brazos de dentro cara fóra e realizando un lixeiro retroceso (paso nº 1); miran sempre cara diante, seguindo o acompañamento musical. A continuación, os guías
avanzan cara a imaxe con pasos acompasados, elevando alternativamente os
xeonllos e cos brazos a media altura, sen deixar de marcar o ritmo coas castañolas (paso nº 2). O home comeza a bailar coa perna dereita e a muller, coa esquerda. Ao cabo, fan unha reverencia: os homes adiantan a perna dereita e as mulleres, a esquerda. Tras a reverencia dos guías, coa ollada cara diante e co soar
das castañolas, retroceden de vagar até ocupar o lugar dos contraguías. As
outras parellas, unha despois de outra, van realizando o mesmo movemento;
achéganse á Virxe para facer a reverencia na seguinte orde: 1ª parella, 4ª, 3ª e 2ª.
O resto dos danzantes vai desprazándose lentamente cara atrás. Ao teren feito
todos a reverencia e estaren de novo na posición inicial, a primeira parella, os
guías, repite a reverencia, e a seguir crúzanse todas as parellas, segundo se indica nos gráficos. Este movemento realízase tres veces para acabar esta primeira
parte con unha reverencia feita simultaneamente por todos os danzantes.
PARTITURA Nº 1

CASTAÑOLAS
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PASO Nº 1. AVANZADO CARA ATRÁS SEN SALTAR E FLEXIONANDO OS XEONLLOS

Fila letras:

Fila números:

PASO Nº 2. AVANZADO CARA ADIANTE E SALTANDO

Fila letras:

Fila números:
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PASO
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MUIÑEIRA DE TRES EN FONDO

A música que acompaña este movemento é a da partitura nº 2.
Os danzantes, colocados fronte á súa parella, bailan no sitio co paso nº 3. Despois, marcando coas castañolas o ritmo indicado na partitura, desprázanse lentamente (paso nº 4), dispostos de tres en fondo,segundo mostran os gráficos,
até chegar perante a Virxe para facerlle unha pronunciada reverencia. As mulleres efectúan a reverencia adiantando o pé esquerdo e os homes, o dereito.
Seguen alternando desprazamento e danza. Despois de teren feito todos a
reverencia, repítena o guía e o contraguía para voltaren todos á posición inicial,
co que conclúe esta parte.

PARTITURA Nº 2

CASTAÑOLAS
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PASO Nº 3.

Fila letras:

Fila números:

PASO Nº 4. PASO DE MARCHA
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MUIÑEIRA DE TRES EN FONDO
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MUIÑEIRA DE TRES EN FONDO
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MUIÑEIRA DE TRES EN FONDO
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uvencos
PALEADO DE TRES EN FONDO

Os danzantes, colocados na posición inicial, ollando cara a parella e cos paos en
repouso sobre os ombros, realizan un suave balanceo ao ritmo da música da
partitura nº 3 e móvense co paso nº 5.
Comeza o paleado marcando cos paos o ritmo descrito na partitura: cada danzante faino alternando os propios paos para pasar a facelo logo cos do seu opoñente.
Completado o paleado nesta primeira posición, vólvese executar ao cambiar a
colocación segundo as indicacións dos gráficos, de maneira que todos os intérpretes percorren as diversas posicións.

PARTITURA Nº 3

CASTAÑOLAS
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PASO Nº 5

PÉ DEREITO ACHÉGASE AO ESQUERDO LATERALMENTE

PÉ ESQUERDO ACHÉGASE LATERALMENTE AO DEREITO

SALTO: PARA CAMBIAR DE PARELLA AO FACER FIGURAS, DAN UN SÓ SALTO AO FINAL DO PALOTEO, NO SILENCIO
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PALEADO DE TRES EN FONDO
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PALEADO DE TRES EN FONDO
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PALEADO DE TRES EN FONDO
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PALEADO DE TRES EN FONDO
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PALEADO DE TRES EN FONDO
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PALEADO DE TRES EN FONDO
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PALEADO DE TRES EN FONDO
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PALEADO DE TRES EN FONDO
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PALEADO DE TRES EN FONDO
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MUIÑEIRA DE CRUCETA OU DE PASAR

A música que acompaña esta parte da danza é a da partitura nº 2. Os danzantes
acompañan os seus pasos co ritmo das castañolas, tal como se indica na partitura, bailando ao ritmo da muiñeira.
Os danzantes ollan cara a súa parella na posición de partida; marcan o ritmo con
castañolas segundo se indica na partitura e realizan o paso nº 3 con reverencia
final. A seguir, camiñando acompasadamente cambian de fila desprazándose co
paso nº 4, para, nesta posición, volver realizar o paso nº 3. Repiten a reverencia
e volven de costas á posición inicial, onde repiten o paso nº 3 con reverencia.
Esta secuencia repítese sucesivamente, mais con cambio de parella e posición,
segundo se indica nos gráficos.

PARTITURA Nº 2

CASTAÑOLAS
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PASO Nº 3

Fila letras:

Fila números:

PASO Nº 4. PASO DE MARCHA
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MUIÑEIRA DE CRUCETA OU DE PASAR
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MUIÑEIRA DE CRUCETA OU DE PASAR
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PALEADO DE CRUCETA

Emprégase a música da partitura nº 4. Os danzantes, colocados na posición
inicial, levan o ritmo con un suave bambeo e cos paos apoiados nos ombros.
Realizan o paloteo seguindo o ritmo marcado na partitura. Primeiro, fano coa
súa parella; a seguir, os guías cos segundos e os contraguías cos terceiros.
Logo, realizan o mesmo paloteo, mais agora cruzados ou en diagonal, é dicir,
guías con segundos e contraguías con terceiros da fila contraria. Os guías e
contraguías da fila dos homes (fila da direita) baten cos seus correspondentes
opoñentes, a primeira vez, por encima e a segunda, por debaixo. Os guías e
contraguías da outra fila proceden á inversa.
Completado o paleado, os danzantes cambian de fila para seguir realizándoo,
coas repeticións de movementos requiridas, de maneira que todos o executen
nas diversas posicións até acabar na inicial.

PARTITURA Nº 4

PAOS
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PASO Nº 7

PUNTA

PUNTA

PASO Nº 8
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PALEADO DE CRUCETA
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PALEADO DE CRUCETA
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PALEADO DE CRUCETA
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PALEADO DE CRUCETA
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MUIÑEIRA DOS TOLOS

Este movimento realízase ao son da partitura nº 2 e co paso nº 4. Os danzantes
comezan levando o ritmo con castañolas na posición inicial; a continuación,
cóllense do brazo dereito guías con segundos e contraguías con terceiros xirando así ao son da música. Despois volverán realizar os mesmos xiros, pero cambiando de parella e de brazo, isto é , co esquerdo. Hai que salientar que nas
evolucións que van realizando, ao cambiar de parella, varía tamén a figura
feita polo conxunto dos danzantes. A primeira vez forman un cadrado e a
segunda, unha cruz; e, así, van alternando até chegar á posición inicial que é
conclusión desta parte.

PARTITURA Nº 2

CASTAÑOLAS

PASO Nº 4
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MUIÑEIRA DOS TOLOS
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MUIÑEIRA DOS TOLOS
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MUIÑEIRA DOS TOLOS
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TERCEIRO PALEADO

Os danzantes, na posición inicial, levan o ritmo marcado na partitura nº 5 con
un leve vaivén e cos paos apoiados nos ombros (pasos nº 7 e 8). Alternan o
paloteo feito cos propios paos e cos do opoñente. Cambian de posición desprazándose guías e contraguías cara os extremos; regresan ao seu sitio inmediatamente despois de golpear entre sí os paos e marcan de novo o ritmo do
paloteo coa parella para, a continuación, ir evolucionando segundo os gráficos e realizaren o exercicio en todas as posicións.

PARTITURA Nº 5

PAOS

PASO Nº 7

PASO Nº 8
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TERCEIRO PALEADO
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TERCEIRO PALEADO

68

uvencos
TERCEIRO PALEADO
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TERCEIRO PALEADO
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CORDÓN OU ENTRENZADO

Colócase o mastro, con oito fitas de cores diferentes, no medio dos danzantes. Leva na cima un boneco, a modo de marioneta chamado XIGANTE, que,
movido por un cordón, non deixa de bailar durante toda a interpretación.
Os danzantes forman un círculo e agarran coa man dereita unha das fitas
que penduran do mastro. Nun primeiro momento, xiran todos de costas cara
atrás con paso acompasado e marcando o ritmo coas castañolas. Cando o círculo ten dado media volta, os danzantes, ao unísono, fan inclinación de
cabeza e voltan xirar outra vez de costas até chegar á posición inicial para
faceren de novo a inclinación de cabeza e, a seguir, comezaren a trenzar as
fitas a redor do mastro. Inician o trenzado os dous guías, pasando o home
pola parte de fóra e coa fita por riba. Os demais danzantes vanse incorporando ao trenzado segundo son adiantados polos guías, polo que os últimos
en facelo serán os contraguías. Cando teñen o pao medio cuberto polo trenzado e antes de comezar a destrenzar, volven repetir o movemente previo
ao trenzado. Para desfacer o trenzado, realizarán o movemento inverso, isto
é, os primeiros en comezar son os contraguías e os últimos serán os guías.
Finalizado o destrenzado, todos os danzantes soltan as fitas facendo unha
lixeira inclinación de cabeza.

PARTITURA Nº 6
CORDÓN

PASO Nº 6. MARCHA
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CORDÓN
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CORDÓN
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CORDÓN
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«Os danzantes de Xuvencos facendo a Muiñeira dos “Tolos”»

Os danzantes de Allariz facendo a cadea

Danzas Gremiais
e Procesionais
da Provincia de Ourense

llariz

ANZA GREMIAL DE ALLARIZ

10. Vista de Allariz co mosteiro das Clarisas e a igrexa de S. Bieito ao fondo

Allariz
Allariz, vila e corte románica, “chave do Reino de Galiza” (por privilexios de Sancho IVXullo de 1286), estivo vinculada aos avatares dos reis casteláns que aquí moraron e gobernaron, desde finais de século XI a principios do XIV. Pola súa condición de fortaleza natural (o río Arnoia circunda a vila, que se estende a partir do castro sobre o que se acha o
castelo) e pola súa posición estratéxica, foi punto de referencia nas contínuas loitas medievais. Hoxe segue conservando o sabor do antigo en pétreas rúas estreitas e en vellas casas
adornadas de vistosos escudos. As moitas igrexas de outrora ficaron reducidas ás seguintes: Santiago, San Estevo, Convento de Sta. Clara, Ermida de San Bieito, San Pedro e Virxe
de Vilanova.
Foron moitas as festas e procesións que se xeraron nestas igrexas. Citamos a do Rosario,
María Auxiliadora, Sagrado Corazón, na igrexa de S. Pedro; Virxe do Carmo, na igrexa de S.
Estevo;Virxe de Vilanova, na súa igrexa; Semana Santa (Ramos, Dolorosa, Sto. Enterro, Encontro), na igrexa de Santiago, que contaba tamén coas procesións do patrón e do Corpus; a da
ermida de S. Bieito saía do seu lugar para se incorporar despois á do Corpus, a máis de se
realizar o día da propia festa (S. Bieito e a Virxe de Vilanova son os patróns da vila).
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11. A procesión
do Corpus.

A festa de San Bieito, celebrada
orixinariamente o vinteún de
Marzo, fixouse desde 1900
como celebración patronal no
mes de Xullo. Nesta ocasión, S.
Bieito sae o sábado máis próximo ao once de Xullo até a igrexa de Santiago (S. Bieito abaixo), para retornaren despois
ambos pola tarde á ermida
daquel. O domingo realizábase
a grande procesión por toda a
localidade; o luns regresaba a
Virxe de Vilanova á súa igrexa.
A procesión do Corpus de Allariz presenta algunha curiosidade accidental. Aquí existía unha
importante comunidade xudía
asentada nos barrios do Couto e
Subcastelo, que se mofaba verbal e xestualmente ao paso da

12. San Bieito
á saída da igrexa.
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13. A procesión de S. Bieito encabezada polo estandarte”. 1958

procesión. Por esta razón, naceu o
costume de que, ao comezo da procesión, dous homes con sacos cheos
de formigas adoecidas se dedicasen
a botárllelas aos xudeus para afastalos dos arredores. Como o efecto
non era o desexado, no ano 1317 o
cabaleiro Xan d’Arzúa cabalgou
sobre un touro bravo corneando aos
xudeus, que se afastaban ao velo.
Para que isto tivese continuidade, a
mesma personaxe creou unha fundación, de maneira que todos os
anos había “Boi do Corpus”. Hoxe,
na data do Corpus córrese un boi
enmaromado, coa participación de
toda a veciñanza. O boi é confortado
en puntos fixos da vila, onde se lle
daban sopas de viño.
14. A procesión de S. Bieito no campo da Barreira.
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15. Os danzantes
do cordón despois
de faceren a danza.
1945

Nesta procesión do Corpus facíase unha danza de
nenos, nomeada “Nini tan
tan”. Os danzantes bailaban ante o Santísimo
acompañados de castañolas e frauta. Somente se
sabe da súa existencia.
Coñécese a súa orixe, que
data de 1316, e que era
danza gremial ou da Confraría do Corpus.
En 1829, cada un dos gremios que acudía á procesión pagaba catro reais.
Todos os gremios acudían
á procesión executando
danzas: os espadas, oficiais
zapateiros, en número de
32, que realizaban un trenzado; os xastres, que executaban danzas de paloteo
e adornaban con cordóns

16. As danzantes
no adro de S. Pedro.1972
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17. Os danzantes do cordón na Praza Maior de Allariz.1945

de cores os seus paos; as panadeiras, coas penlas; os muiñeiros, os carpinteiros e os labradores.
Debido ás irreverencias e burlas que se cometían nas proceisóns en toda España, Carlos
III tratou de prohibir tales manifestacións. En Allariz, non deberon ser aplicadas de forma
rigorosa, o que permitiu que chegasen até 1941, ano en que aínda se representan danzas
de paos e trenzado nas festas do Corpus.
O percorrido da procesión era o seguinte: praza do Eiró, Hospital, Portelo, campo da
Barreira, igrexa do Convento, onde se celebraba misa, barrio do Couto, San Estevo, Mercado, Tripería, praza da Vila, praza de San Lourenzo, San Lázaro do Sur e San Pedro. Pasaban diante das igrexas de San Bieito, Santa Clara, San Estevo, N. S. da Asunción, Santiago,
San Lourenzo e acababan no punto de partida, a igrexa de S. Pedro. O auxe destas festas
decae no século XIX.
Pouco e pouco, a festa do S. Bieito foi cobrando potragonismo e apropiouse dalgunhas das
danzas, como as de paos e trenzado que se facían polo Corpus. A última vez que se bailaron foi en 1942; volvéronse interpretar esporadicamente polo ano 1950, en 1964; máis
tarde, a finais dos anos sesenta, dánzase de novo, coa colaboración da Sección Feminina.

85

ANZA GREMIAL DE ALLARIZ

18. “Igrexa de S. Bieito no Campo da Barreira”. Ourense, guía monumental.

Os danzantes
O número de danzantes variaba, mais era sempre par. Os dos paos podían ser 8 (número
que se consideraba escaso), 16, 32 (era o máis habitual) ou 64, para unha interpretación
grandiosa da danza. No trenzado interviñan 8, pero o máis normal era que fosen 16.
Os danzantes dos paos, artesáns na súa maioría, vestían camisa e enaguas brancas (estas,
ben amidonadas para faceren máis voo), medias caladas brancas e zapatillas de pel de
becerro, substituídas logo por outras de esparto. Na cabeza levaban un pano anoado para
o lado esquerdo, gravata de cor e faixa coas puntas de flocos pendurando. Portaban dous
paos secos de carballo, duns 50 cm, furados nun dos extremos para pasar unha fita de cor
coa que se suxeitaban ao pulso.
Os danzantes do trenzado, chamado tamén “cordón” (porque nun principio eran cordóns
e non fitas o que trenzaban), pertencían ao gremio dos xastres. Vestían igual que os anteriores, coa diferencia de levaren na cabeza unha coroa de cartón revestida con seda e flores de papeis. Penduráballes un moño feito con fitas de cores.
En 1907 suprimíronse as enaguas brancas e empregáronse pantalóns até os xeonllos, con
axóuxeres nas costuras e con medias negras.
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A danza
Das danzas gremiais perduran hoxe en día dúas, que se realizan na procesión do patrón,
S. Bieito: paleado e cordón ou trenzado. A segunda realizábase na praza maior da vila. O
paleado constaba orixinariamente de 62 figuras, das que só se conservan Paleado de
cruz, Castelo, Caracol, Parra e Cadea. Xosé Puga Brau fala destas danzas nos seus artigos publicados no libro Xudeos de Allariz, o boi de Corpus e as danzas gremiais.
Durante o traxecto da procesión faise algunha figura de paleado. Logo interprétase completa na praza maior.
O paleado execútase a tres niveis: cintura, cabeza e brazos erguidos. O último dos tres golpes realízase cos paos cruzados contra os paos cruzados do opoñente. Acompañan musicalmente na interpretación a gaita, o tamboril e o bombo.

COREOGRAFÍA
Hai que salientar que debido ao número de danzantes que participan nesta peza, a disposición pode variar; isto é, a danza estructúrase sempre en grupos de catro parellas, que bailan independentemente. Pode variar tamén a colocación de cada grupo, en liña ou de dous
en dous. Neste caso, aparecen sempre colocados de dous en dous. Os danzantes móvense camiñando libremente ao son da música.
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PALOTEO DE CRUZ

Os danzantes, colocados na posición inicial de ringleiras, baten tres veces consecutivas co ritmo descrito na partitura. Golpean cos seus propios paos, alternando golpes á altura dos xeonllos, da cintura e da cabeza; a continuación, repítese este paloteo en diagonal; os danzantes que ocupan o primeiro e o terceiro lugar fano por abaixo, apoiando o xeonllo dereito no chan, mentres as parellas número dous e catro seguen de pé e baten por encima. Logo, inverten a
posición: as parellas pares, co xeonllo no chan; as impares, de pé. No último
movemento desta parte, os danzantes situados no primeiro e no último lugar
desprázanse lateralmente para facer filas en horizontal e, despois de repetir o
exercicio tres veces, recuperan a posición inicial.

PARTITURA Nº 1

PAOS
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PALOTEO DE CRUZ
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PALOTEO DE CRUZ
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PARRA

Colocados na posición inicial, realizan o paloteo á altura da cabeza formando
unha especia de parra ou ponte, baixo a que irán pasando todos os danzantes
comezando polos últimos.
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CASTELO

Partindo da posición inicial, os danzantes realizan dous tipos de desprazamentos:
1. As parellas impares móvense lateralmente cara un lado mentres que as parellas pares van cara o lado contrario, voltando á posición inicial ao acabar o movemento.
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CASTELO

2. Este segundo movemento faise de catro en catro, é dicir, as dúas primeiras
parellas desprázanse lateralmente cara un lado entre tanto as dúas últimas o
fan para o lado contrario. Colocados nesta posición, van xirando á vez que realizan o paloteo. Completadas dúas voltas, regresan á posición inicial.
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CASTELO
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CASTELO

DAN UNHA
VOLTA MÁIS
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CASTELO
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CARACOL

Colocados na posición inicial, fan unha especie de ponte baixo a que van pasando todos os participantes comezando polos primeiros, batendo cos paos á altura de cabeza. Despois, únense agarrando paos; a primeira parella fixa un pao
no chan a modo de eixo e os demais danzantes, comezando pola última parella, van pasando ao centro das filas para faceren unha especie de caracol que
acabará nun círculo. Finalmente, pásase da figura de círculo ás filas, rematando
na posición inicial.
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CARACOL
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CARACOL
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CADEA

Partindo da posición inicial, os danzantes van realizar os movementos descritos
nos gráficos até voltar á posición de partida, do seguinte xeito : con un pé fixo
no chan, facendo de eixo, van avanzando e virando media volta, de maneira
que o primeiro bate sempre co segundo e o cuarto, co terceiro.
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CADEA
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CADEA
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CADEA
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TRENZADO OU CORDÓN

O trenzado, nesta danza, non evolúe por filas senón individualmente, isto é,
comezan a trenzar o primeiro e o último de cada fila, co primeiro e o último da
oposta. O segundo faino co terceiro da súa mesma fila, conforme se indica nos
gráficos.

PARTITURA Nº 2. MARCHA DO TRENZADO

TRADICIONAL
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TRENZADO OU CORDÓN
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TRENZADO OU CORDÓN
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O Trenzado de Allariz

Os danzantes de Laza bailando diante do Sto. Cristo

Danzas Gremiais
e Procesionais
da Provincia de Ourense

aza

ANZA PROCESIONAL DE LAZA

19. Vista de Laza.

Laza
Laza é unha vila ourensá asentada en val do mesmo nome e bañada polos ríos Támega e
Carraxó.
Tirso de Molina fixo referencia á localidade:
“El de Laza que ya a estotro lado
ameno se avecina,
al val de Monterrey con quien confina,
cinco leguas de Chaves”
(Mari Hernández, la Gallega).
Foi parroquia de presentación do Conde Moctezuma, Marqués de Tenebrón.
Laza é lugar onde todos os veciños están moi unidos á hora de conservar as tradicións; é
esta unha das vilas onde se celebran con máis entusiasmo as diferentes festas anuais, entre
as que sobresae particularmente a celebración do Entroido.
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20. Veciños de Laza reunidos o día da festa”. 1949

O patrón da parroquia é San Xoán,
mais con motivo do Sto. Cristo celébrase, os primeiros días do mes de
Maio, unha festa singular, que conta
con ingredientes ben heteroxéneos.
Os mordomos da festa elixen, entre
os veciños, as distintas personaxes
que interveñen nesta celebración
festivo-relixiosa: Adán, Abraham,
Isaac, o anxo e máis Eva. Teñen a
obriga de manter en segredo a identidade desta última. A véspera da
festa lévana á casa da Sra. Mercedes,
na praza da Picota, para que sexa
vestida do xeito que manda a tradición. Os mozos do lugar intentan
descubrir quen é ela, o que obriga a
levala ás agachadas, tapada cunha

21. A igrexa
parroquial
de Laza.
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22. Adán e Eva representados
por Sixto Besteiro “Chanfurrita” e
Carmen González “Xogaporco”.

1958

manta, chegando mesmo a ser introducida
na casa por unha xanela que dá ás hortas.
Eva debe ser unha moza solteira, de boa
conducta e moi garrida; Adán debe ser
home maduro e persoa enxeñosa; Abraham soe ser tamén un adulto; Isaac e o anxo son
representados por nenos.
Eva vai vestida con branca túnica de raso que chega até os pés. Leva un manto polos
ombros; diadema na cabeza e enfeites como colares, pulseiras e aneis. Ademais, unha roca
con madeixa de liño que vai fiando no fuso. E aínda, unha laranxa que ofrece constantemente a Adán.
Adán veste túnica longa, de mangas adornadas con follas de figueira. Leva unha sacha ao
lombo.
Abraham cóbrese cunha colcha, a modo de manto; tapa a cabeza cun pano e porta unha
espada ao cinto.
Isaac véstese con saial branco e pano na cabeza; o anxo, da mesma maneira .

A festa
O último día de Abril, pola
noite, os mozos do lugar saen á
busca do Maio (unha árbore; a
máis grande que sexa posíbel),
que se chanta no medio da
praza da Picota e que permanece alí durante todo o mes. Despois, o dono retírao e gárdao na
casa.
23. A procesión
do Santo Cristo.
1993
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24. Os
danzantes,entrando
na praza da Picota.
Encabezados por Edelmiro Fernández “Miro
Coella” e José Mª
Nóvoa Ferreira. 1972

O día da festa, os danzantes véstense na igrexa e, xunto coas personaxes biblícas (Abraham, Isaac e o anxo), van buscar a Eva. Esta debe permanecer en silencio, sen rir nin falar
con ninguén. Voltan á igrexa e saen en procesión, encabezados por un ramo de loureiro
do que penduran unha rosca, papeis de cores e un galo. A continuación, van os danzantes,
Eva e Adán, Isaac, Abraham e o anxo, o Sto. Cristo e a Virxe do Rosario, e o párroco. Os
músicos van diante dos danzantes; antigamente era unha banda; hoxe en día, unha agrupación de gaiteiros.
25. O ramo do que pendura a rosca

A procesión sae da igrexa e no adro execútase a
danza facéndoa por primeira vez. Aquí só se realiza o primeiro movemento. Séguese cara a praza
da Picota, onde se baila completa. Logo encamíñanse cara o Cruceiro, onde se repite por terceira vez, para continuar até o Outeiro e bailar
novamente. De seguido, regresan á praza da
Picota e alí represéntase o sacrificio de Isaac. Un
narrador vai contando a historia, que é escenificada polas personaxes: Isaac sobe cun feixe de
leña; Abraham átalle as mans, véndalle os ollos e
levanta a espada. Intervén entón o anxo:“Detente, Abraham”. Este ponse de xeonllos en sinal de
obediencia. A continuación, traen un año que é
sacrificado simbolicamente por Abraham cun
golpe da espada na cabeza. Concluído este
ritual, voltan cara a igrexa e, antes de entrar, dan
unha volta ao redor interpretando máis unha vez
a danza. Perante a porta grande da igrexa represéntase un diálogo-combate entre mouros e cristiáns, interpretado polos danzantes que levan
espada. Velaquí a transcrición do diálogo:
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Cristián:
-Ánimo, soldados míos,
que nadie pierda el aliento
que vamos a defender
el Divino Sacramento.
Mouro:
-Al rigor de esta mi espada
tengo que ganar la batalla
o la muerte será mía
o la victoria ganada.
Cristián:
-Si tienes la confianza
en Mahoma, que es tu dueño,
pronto verás tu rigor
abatido por el suelo.
Mouro:
-Si tienes la confianza
en el que está en el Altar,
prepárate, cristiano,
que vamos a pelear.

26. Os danzantes á saída do adro.
Danzantes de adiante a atrás e de esquerda a dereita:
Eduardo García, Luis García, Pepe “Cachelo”, Manolo
“Pirucho”, Beti “Pirucho”, Odilo Salgado “Paleante”, Eva:
Carmen Vázquez “Xogaporco”, Adán Sixto Besteiro
“”Chanfurrita”, Cura: Bernardino Cid”. 1958

27. Os danzantes
bailando no adro”.
1958

28. Adán,
Manuel Blanco Conde
“Costiñas”,
e Eva, Bibita Mascareñas,
entrando na praza
da Picota.
1972
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29. A procesión subindo
pola praza da Picota”. 1971

Cruzan as espadas simulando un combate. O
mouro dáse por vencido e o cristián, póndolle a espada no pescozo, dille:
Cristián:
-Levanta, moro, levanta
y registra la batalla,
con la ayuda de María
la victoria está ganada.
Ao que lle responde o mouro:
Mouro:
-Yo me levanto, Señor,
puesto que lo habéis mandado,
que viva la cristiandad
y Jesús Sacramentado.
30. Os danzantes e Adán
baixo o balcón de Eva. 1972

A continuación, celébrase a misa; ao rematar,
os danzantes acompañan a Eva á casa. Ela sae
ao balcón e execútase por última vez a
danza. Cando lles dirixe un sorriso aos seis
danzantes, estes comezan a correr por ver
quén chega primeiro á porta da igrexa, onde
está o ramo de loureiro coa rosca e máis o
galo. O que chega antes aprópiase da rosca,
mais acaba repartindo cos compañeiros. O
galo, porén, será recuperado polo seu dono.
Á tarde continúa a festa, coa intervención da
orquestra; os danzantes, vestidos de paisano,
van buscar a Eva para que poida comezar o
baile. É ela quen abre o baile con Adán; terá
que bailar tamén cos seis danzantes, comezando polo que se fixera coa rosca. Conta a
tradición que a moza que vai de Eva casa no
prazo dun ano.
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31. Adán e Eva acompañados polos danzantes diante do Maio na Praza da Picota. 1972

Recuperación da danza do Sto. Cristo
Había uns vinte anos que non se celebraba en Laza a festa do Sto. Cristo, cando no ano
1922 chegaron do Brasil os irmáns Serafín e Vicente Criez. Sentiron mágoa de que se perdese tan fermosa tradición; así que se propuxeron recuperala. O primeiro sería localizar
os traxes dos danzantes, para comprobar en qué condicións se achaban despois de tanto
tempo. Dirixíronse ao cura párroco, que era entón D. Ricardo Pereda Barreira, quen, por
obscuras razóns, non quería que se fixese a danza. Díxolles que non tiña a roupa; engadiu
que estivera gardada nunha arca na sacristía, que chovera por riba e podrecera. Entón,
decidiron ver se se podían facer cos empregados na danza de Fontefría, moi semellante á
de Laza. Valéronse dun parente que tiñan alí; este encargouse de xuntar os veciños. Nun
principio, non accederon a deixárllelos e propuxeron ir eles mesmos a danzar a Laza. D.
Serafín Criez replicou que
aquilo non podía ser, dado
que a tradición esixía que a
danza fose bailada por veciños da propia localidade. O
pedáneo de Fontefría terciou na discusión, indicando que lles había que
emprestar un para que o
copiasen; con anteriorida32. A procesión no adro.
1972
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33. Danzantes á carreira.
1999

de, foran os de Laza os que llelos cederan aos de Fontefría aló polo ano 1900. Así foi
como puideron confeccionar novamente os traxes. A Sra. Emilia Besteiro García foi a
encargada da tarefa.
Buscaron tamén o Maio; fórono cortar a Correchouso. Contan que era tan longo que non
deron pasado polas rúas de Vilameá e tiveron que traelo polas leiras do pan. A danza, dormida, mais non esquecida, foi bailada por Serafín Criez, no papel de capitán dos mouros;Vicente Criez, capitán dos cristiáns; Luís Rodríguez “O Cachelo”, Luís Salgado “Os Barcelonas”,
Alfredo Segura e Laureano “Lache”. Eva foi Concha Criez ; de Adán fixo Manuel Besteira,
“Chanfurita”.
A guerra civil volveu parar a celebración da
danza até o ano 1944. Durante dez anos
volveuse executar con normalidade, até
que o bispado prohibiu a música nas procesións, o que provocou a desaparición da
danza durante outros catro anos; recupérase en 1958. A finais dos anos sesenta houbo
un novo parón; vólvese bailar a partir de
1971.
Antigamente, a danza era executada o
mesmo día do Sto. Cristo, tres de Maio,
pero na actualidade hai que acomodarse ás
esixencias do calendario laboral, trasladándoa para o domingo máis próximo.
34. A procesión entrando
na praza da Picota.
1972
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Un mes antes do día da festa, xúntanse os danzante -seis homes- para ensaiar a danza. Faise
polas noites, despois da cea e case sempre son os propios danzantes os que cantaruxan a
música. Durante moito tempo fíxoo Pepe Nacho, home tatexo, que nunca se trababa mentres a interpretaba.
Os danzantes son seis mozos. Vesten pantalón branco de media perna, cinguido por baixo
dos xeonllos con cintas; camisa branca con faldra solta; faixa azul (hoxe en día, vermella,
con borlas nos extremos); gravata negra; banda rosa (na actualidade, coas cores da bandeira española); calcetíns brancos e zapatos negros. Os primeiros danzantes levan espada
na man dereita e castañola na esquerda; os outros, somente castañolas. Todos eles cobren
a cabeza cun pucho ovoide de cor rosa do que penden catro fitas azuis (actualmente levan
boina branca con perillo azul).
Desde o ano 1958, os impulsores da danza foron o cura párroco D. Bernardino Cid e máis
o Sr. Edelmiro Fernández. Eran eles os que se encargaban dos preparativos. O Sr. Edelmiro
danzou por primeira vez en 1954, ano en que se deixou de facer. Era entón o máis novo
dos danzantes (14 anos); con el bailaron o Sr. Odilo Salgado, Francisco Docampo, José
Rodríguez e Gumersindo García, todos eles de máis de 30 anos. Cando se recuperou a
danza catro anos máis tarde, o Sr. Edelmiro era xa o máis vello. Nesa altura, introducíronse movementos novos na peza, que nun principio só incluía os de avanzar e retroceder.
Para facela un pouco máis vistosa, acordaron engadir dous movementos máis:“o de abrir”
e “o da roda”.

35. Os danzantes
cos traxes feitos por
Emilia Besteiro García
“As Direitas”.
De esquerda a dereita:
Pepe “Galandiño”,
Celso “Paxao”,
Alfredo “Xigura”, Clodomiro,
Julín da “Farrisca”,
Pepe “Bacallana”, Costantino
Campos do “Solado”
representando a Abraham
e Pepe “Xirelo” facendo
de narrador. O neno
coa fita negra
é o Isaac “Panchito”
e o anxo, Ricardo “Xirelo”.

1945
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Os seis danzantes colócanse en dúas filas, mirándose por parellas. Realizan os
movementos ao son da mesma música e co mesmo paso.
No primeiro movemento, a primeira parella desprázase cara adiante, mentres a
terceira avanza cara a segunda; esta permanece danzando no seu sitio e simplemente xira ollando para a terceira parella. Logo, mira para a primeira, que
se despraza cara adiante e cara atrás, segundo indican os gráficos adxuntos.
Este movemento repítese tres veces.

CANCIONERO GALLEGO, BAL Y GAY. TOMO1, Nº 410

VICENTE RISCO
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VERSIÓN DO ANO 1985
FLOREO

PASO
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O segundo movemento é basicamente igual: os danzantes das dúas filas sepáranse e xúntase simultaneamente, virando os dous últimos cara o primeiro, e
este cara o segundo.
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No seguinte paso, sepáranse en diagonal a primeira e a última parella e fica no
medio a segunda. Cando os danzantes dos extremos regresan, é a parella do
medio a que se afasta, da forma que se pode ver no gráfico.
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Neste movemento, os danzantes das esquinas xúntanse no medio mentres a
segunda parella se separa da fila para despois regresaren tal como se ve no
gráfico.
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O último movemento consiste en facer un círculo: os danzantes, colocados en
dúas filas, comezan a danzar para iren situarse os da dereita detrás dos da fila
esquerda, configurando un círculo, que dá dúas voltas antes de retornar á posición inicial.
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Os danzantes bailando ao redor do cruceiro

Os danzantes das Lamas

Danzas Gremiais
e Procesionais
da Provincia de Ourense

s Lamas
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36. Vista das Lamas
37. Igrexa Parroquial das Lamas

As Lamas
As Lamas é unha parroquia do concello de Xinzo da Limia, enclavada
no medio da comarca a cinco quilómetros da capital do municipio.
A parroquia está encomendado á
Sta. Cruz. A festa grande celébrase o
día tres de Maio cunha procesión
desde a igrexa parroquial até a
capela, situada a uns mil metros; no
traxecto os bailaríns executan a
danza. A procesión vai presidida
por un pendón de cor granate bordado coa imaxe do Sagrado Corazón, pola Virxe Dolorosa, o párroco, os danzantes, o Sto. Cristo e a
banda de música. A xente acompaña a procesión andando polas beiras do camiño.
Ninguén coñece con certeza a orixe
da danza. Hai quen di que a trouxo
un home que a vira bailar en Vilano-
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38. A Capela do Santo Cristo

va dos Infantes, e que despois
fora soterrado na capela pola
grande devoción que tiña ao
Sto. Cristo. A realidade non
parece confirmar esta hipótese xa que as semellanzas entre
esta danza e a de Vilanova son
escasas. Falan outros de que
foi traída de América por un
indiano; a teoría é avalada por
poucos veciños.
Todos acordan perfectamente a danza, que se viu interrompida durante a guerra civil e foi
recuperada en 1954. Neste ano fora prohibida a música durante a procesión, polo que se
acordou que un mozo(Manuel Garrido, na ocasión) fose cantaruxando a música . Desde
entón non se volveu realizar até o ano 1980. Algúns dos danzantes que participaron ese
último ano, antes da suspensión, foron Serafín Losada, Sindo Carucho, Benito, Evencio
Gómez e Manuel.
En 1978 retornou a Galiza Julio Marra Losada, que nacera no lugar en 1936 e marchara
para Euskadi con 17 anos. El nunca participara na danza pero seu pai e seus irmáns si. O
seu empeño restableceu a interpretación en 1980. Contou coa valiosísima colaboración de
José Dacal, danzante de toda a vida, que contribuíu á tarefa da recuperación. Os degoiros
por manter vivos os recordos da infancia, a tradición e a memoria do pai, vello danzante,
forneceron a forza necesaria para a consecución do obxectivo perseguido: a recuperación
da danza, a máis fermosa manifestación para celebrar o Santo Cristo na parroquia de
Lamas.
Non faltaron inconvenientes. O máis destacábel foi a reconstrucción da capela. Desde que
se deixara de interpretar a danza, a capela, abandonada, presentaba un estado ruinoso.A súa
restauración foi condición imposta polo párroco para que se puidese bailar na procesión.
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39. Os danzantes na procesión. 1981

A música da danza é interpretada por músicos de banda. Antigamente, era a de Parada de
Ribeira. Cando se recuperou a danza en 1980, contratouse a varios músicos, aos que
houbo que pagar 18.000 pesetas (anécdota que lembran varios veciños).Actualmente, participan músicos da banda de Xinzo.
40. A Dolorosa encabezando a procesión. 1981

133

ANZA PROCESIONAL DAS LAMAS

41. Os danzantes formados xunto cos promotores da recuperación da danza:
de esquerda a dereita, de pé: José Vidal, Julio Marra, Manuel Carrera, Constantino Casares “Cabeiro”, Julio
Martínez, Eugenio Enríquez e José Dacal “Grilo”. Agachados, Manuel González, Juan José González, Alberto
Losada e José Fernández. 1981

42. Os danzantes realizando o baile na procesión. 1981
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43. Os danzantes facendo o
paloteo durante a procesión.
1981

A festa
A véspera da festa, que sempre era o día tres de Maio,
caese en domingo ou en día
de semana, sacábase en procesión a Sta. Cruz e a Dolorosa desde a Capela até a
igrexa parroquial. A procesión percorría as rúas da
aldea, coa participación do
párroco e dos fieis. Pola
noite tíñase unha verbena.
O día da festa, os danzantes xúntanse con tempo nunha taberna do lugar e van buscar
todos xuntos as imaxes do Sto. Cristo e a Dolorosa para seren trasladadas á capela desde
a igrexa, en procesión pola estrada que atravesa a localidade. Presiden a comitiva uns pendóns ; a continuación, a imaxe da Dolorosa, os danzantes, a imaxe do Sto Cristo e a banda
de música. O cura vai a carón da Sta. Cruz. Os danzantes agardan a aparición das imaxes
á saída da igrexa, deixando un corredor. Póñense de xeonllos cando pasa a Dolorosa e fanlle a venia ao Sto. Cristo. Despois, van danzando ao longo de todo o percorrido. Tras chegar ao campo da capela, introdúcese nela a imaxe da Dolorosa, e os danzantes póñense de
xeonllos ante o paso da Sta. Cruz. Para meter esta imaxe na capela, facíase antes unha puxa
entre os fieis; o que se recadaba era para a axuda da festa; isto non se volveu facer desde
a recuperación da celebración. Coas imaxes no interior da capela, celébrase unha misa;
entre tanto, os danzantes, seguindo a tradición, son convidados a comer un bocado e obsequiados cun puro polos mordomos da festa. Ao remate da misa, os danzantes volven facer
o trenzado das fitas, co puro na boca e xa con poucas ganas, a dicir de moitos, polo que,
ás veces, apuran moito, con intención de se perderen e acabar axiña. Deste xeito dáse por
concluída a festa relixiosa. Pola tarde, toca a orquestra e continúa a festa profana.
Antigamente, congregábase moita xente, que viña á novena; o día da festa había quen facía
a procesión de xeonllos. Ao longo do camiño púñanse postos de froita e doces.
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44. Os danzantes realizando o trenzado. 1981

As imaxes que saen na procesión permanecen gardadas na capela durante o ano. A finais
de Abril celébrase unha novena, acto que marca o inicio dos ensaios dos bailaríns para preparar a danza; antigamente, facíanse no interior da mesma capela .
Durante a procesión, os danzantes realizan diferentes figuras da danza, avanzando sempre.
Un dos que ensaia aos danzantes vai a carón da música para indicarlles cándo teñen que
tocar. Antigamente, a procesión chegaba a durar dúas ou tres horas, tempo que viña determinado polo diñeiro que os fieis doasen durante a súa realización. A persoa que ía pedindo cunha bolsa, facía que a procesión fose lenta se a recadación era elevada; se non había
diñeiro, apuraba máis. Os fieis pagaban tamén por levar as andas das imaxes.
A danza foi executada sempre por oito homes, dispostos en dúas filas de catro parellas.
Van danzando diante da imaxe de Cristo crucificado na Sta. Cruz. Os mordomos eran os
encargados de facer os traxes, que distribuían entre os danzantes. Estes tiñan a obriga de
coidalos con esmero; no momento en que deixaban de danzar, o traxe pasaba a outro.
Os traxes son moi parecidos aos da danza de Güín (Vol. I): camisa branca, con gravata negra
e atravesada de esquerda a dereita por unha banda, de cor azul para os danzantes dunha fila
e de cor encarnada, para os da outra. Levan na cabeza unha coroa de flores, feita con papel
de cores. Complétase o traxe con pantalóns curtos, por baixo dos xeonllos, de cor branca
e saia encarnada que non pasa dos xeonllos; medias negras e zapatos da mesma cor.
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Ás veces íase bailar a outros lugares. D. Julio Marra lembra que seu pai sempre lle contaba
que fora danzar aos Blancos o día da festa daquel lugar; disto hai xa máis de oitenta anos.
A Danza
Presenta grande similitude coa danza de Güín (Volume I), no concello de Bande, que dista
quince quilómetros de Lamas. Os seus movementos son moi similares. A música, como xa
se indicou, é interpretada por unha banda (antes, a de Parada de Ribeira; agora, a de
Xinzo).
A danza componse de varias partes de castañolas, paloteos e trenzado. Cada danzante leva
unha soa castañola man direita, mantendo este brazo erguido e o esquerdo, pegado ao
corpo. Hai catro paloteos diferentes, interpretados con tres tipos de música (“a carballesa”, “a cruzada” e “a rápida”). Na actualidade, empréganse baquetas de tamboril mercadas
en establecementos comerciais, por non se pararen a facer os paos.Antes facíanse de xesta
e ás veces de toxo. A última parte da danza consiste no trenzado do mastro con oito fitas
de cores.

PARTES
1.- VENIA ou REVERENCIA feita con castañolas
2.- PALOTEOS: catro partes diferentes feitas cos paos.
3.- TRENZADO das fitas.
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VENIA OU REVERENCIA

O primeiro movemento é a reverencia, que se realiza con castañolas. Como en
todas as danzas similares, este é o movemento máis empregado xa que permite avanzar moito e seguir o ritmo da procesión. Realízase ao son da partitura
número 1 e os danzantes van marcando o paso, consignado co mesmo número
1. Os danzantes, coa ollada cara a imaxe do Cristo, avanzan con paso vagaroso
para realizaren a venia ou reverencia, apoiando levemente o xeonllo dereito no
chan de maneira simultánea. A continuación, retroceden coa vista fixa no Cristo e comezan a danzar.
Os primeiros danzantes xiran pola parte exterior das filas para ir danzando cara
a imaxe da Dolorosa. Cando todos os participantes están bailando diante da
Virxe, volven para facelo diante do Cristo; esta vez avanzan polo interior das
filas. O movemento repítese varias veces antes de comezar o seguinte.

PARTITURA Nº 1
ALLGTTO.

CASTAÑOLAS

PASO Nº 1
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PALOTEOS

Ten catro partes diferentes.
Hai que sinalar que os danzantes marcan o ritmo golpeando sempre cos seus
propios paos, nunca cos dos compañeiros.
1º paloteo.

Realízase coa música da partitura adxunta. Os danzantes portan dúas baquetas
duns corenta centímetros de lonxitude e dous de diámetro.
Colócanse fronte á súa parella e van avanzando ao tempo que realizan o paloteo.
Marcan o ritmo descrito na partitura adxunta cos seus propios paos; primeiro,
miran cara a súa parella. A seguir, os primeiros e os cuartos xiran, mirando para
os segundos e terceiros respectivamente.
Este movemento realízase catro veces seguidas, virando sobre si mesmos cada
vez que o rematan. Os da fila de letras xiran pola dereita e os da fila de números, pola esquerda.

PARTITURA Nº 2
MODTO.

PAOS

140

s Lamas
1º PALOTEO

141

s Lamas
2º PALOTEO

Este segundo paloteo faise coa mesma música e marcando o mesmo ritmo que
o primeiro.
O movemento consiste nun desprazamento lateral das filas (ver gráfico adxunto). Os primeiros ollan para os segundos e os cuartos, para os terceiros. Como
acontece no paloteo anterior, antes de repetir o movemento, todos os danzantes xiran sobre si mesmos.

PARTITURA Nº 2
MODTO.

PAOS

142

s Lamas
2º PALOTEO

143

s Lamas
3º PALOTEO

Os danzantes avanzan pausadamente á medida que van realizando o paloteo.
Neste movemento van alternando sempre as filas horizontais e as verticais. Para
iso, os danzantes colocados na primeira e na cuarta posición desprázanse cara
os extremos. Os da fila da dereita móvense desprazando o pé dereito; os da
esquerda, o esquerdo. Para regresar á posición inicial, fan o movemento inverso.
Tanto os danzantes dos extremos como os do medio xiran por dentro para trocaren a posición, da forma que se indica no gráfico adxunto.

PARTITURA Nº 3
CARBALLESA

PAOS

144

s Lamas
3º PALOTEO

145

s Lamas
4º PALOTEO

Este paloteo faise ao son da música da partitura número 4. A coreografía é
exactamente igual á do precedente; a única diferencia radica en que, agora, os
danzantes dos extremos xiran polo exterior ao trocaren a posición das filas,
mentres que os do medio seguen a facelo polo interior.
Os primeiros e cuartos realizan o cambio de posición dando un paso. O paloteo
no sitio faise sen mover os pés.

PARTITURA Nº 4
MUIÑEIRA

PAOS

146

s Lamas
4º PALOTEO

147

s Lamas
TRENZADO

O trenzado das fitas realízase mentres a banda toca a música da partitura
número 5, e os danzantes executan o paso número 2. Colocados ao redor do
pao das fitas e coa mirada dirixida ao centro, collen a fita coa man dereita.
Antes de comezar a trenzar, todos os danzantes xiran sobre si mesmos e os da
fila esquerda cambian a fita de man.
O trenzado faise segundo se indica no gráfico; cando os danzantes consideran
que é suficiente (despois de tres ou catro voltas), inverten o sentido da marcha,
sen parar de danzar e xirando cara o pao para comezar a destrenzar as fitas; así,
até chegaren á posición inicial. Neste momento a música deixa de soar e conclúe a danza.

PARTITURA Nº 5
VIVO

PASO Nº 2

148

s Lamas
TRENZADO

149

s Lamas
TRENZADO

150

s Lamas
TRENZADO

151

s Lamas
TRENZADO
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Os danzantes das Lamas facendo un paloteo

Os danzantes de Cádavos acompañando ao Sagrado Corazón

Danzas Gremiais
e Procesionais
da Provincia de Ourense
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45. Vista de Cádavos

Cádavos
Cádavos é unha parroquia do concello da Mezquita, no sureste da provincia de Ourense,
a só cinco quilómetros da fronteira con Portugal. Esta parroquia comprende os lugares de
Manzalvos, Chaguazoso e Cádavos, onde está a igrexa parroquial. Zona de difícil acceso e
afastada de calquera núcleo de poboación importante; a veciñanza subsiste dedicada á
agricultura fundamentalmente. Hai moitos emigrantes que residen no estranxeiro e regresan só en tempo de vacacións. A emigración na comarca non é fenómeno de agora. A
comezos de século, a xente emigraba a Cuba e ao Brasil. Máis tarde, aos países da Europa
central, sobre todo Alemaña ou Suíza.
Na parroquia abundan os soutos e as carballeiras. Durante anos, a comercialización da castaña resultou actividade proveitosa (na actualidade, parece volver selo de novo). Importante é tamén a cabana ovina e cabrúa, con rabaños de máis de cen cabezas, alindados nos
extensos montes comunais.
Na parroquia hai un lugar curioso, coñecido como a “Pena dos Tres Reinos”. Neste punto
coinciden os antigos reinos de Galiza, Castela e Portugal, circunstancia que non se dá en
ningún outro territorio da península.
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46. A Pena dos Tres Reinos

A súa situación fronteiriza con Portugal propiciou que Cádavos fose un importante paso
de mercadorías de todo tipo: café, azúcar, licor,... e sobre todo gando. Isto obrigou a que
se establécese unha alfándega, con persoal administrativo e forzas da Garda Civil. Así e
todo, o contrabando seguiu a ser actividade habitual na zona.
Segundo contan os veciños, foi un administrador de alfándegas, a finais do século pasado,
quen trouxo a Cádavos a devoción á imaxe do Sagrado Corazón e a danza executada na
súa honra. Don Julio Mántaras, que así se chamaba o administrador, era moi devoto do
Sagrado Corazón. Doou unha imaxe e inculcou nos veciños a súa paixón pola divindade.
No ano 1901 apadriñou a dona Rosa Ceballos García, nai de Antonio e Agustín Ceballos,
antigos danzantes. Botou moitos anos en Cádavos e, cando marchou (uns din para Andalucía; outros, para A Coruña), levou consigo unha muller da aldea como criada.
47. Interior da igrexa de Cádavos.

48. Imaxe do Sagrado
Corazón doada polo
Señor Julio Mántara
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49. Estandarte
que se saca
na procesión

A parroquia está encomendada a Sta. Mª
Magdalena, pero é a festividade do Sagrado
Corazón de Xesús a que se celebra con verdadeira devoción; faise normalmente unha
semana despois do seu día xa que, ao coincidir co S. Antonio, patrón de Manzalvos,
trasládase para a seguinte fin de semana.
Celebrábase unha misa de campo nunha
eira á saída do lugar; desde a igrexa até alí ía
en procesión a comitiva encabezada polo
párroco, os danzantes, o Sagrado Corazón
levado polos máis novos e as demais imaxes.
A Virxe era portada polas mulleres e o San
Xosé, polos máis vellos. Completaba a comitiva un pendón e un estandarte.
A danza non se realizaba todos os anos. Era a ofrenda de alguén do lugar como súplica para
que curase algunha persoa da familia. O oferente tiña que buscar os mozos que a soubesen executar; escollíase sempre os máis altos e garridos. Había de lles pagar as bebidas
consumidas durante os ensaios (prolongábanse ao longo dun mes ou máis), o gas para alu50. As mulleres portando a imaxe da Virxe”. 1960
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51. Cartel anunciador
das festas de 1951

mear o local de ensaios (acostumaba ser a
planta baixa ou a corte da casa de algún
veciño) e correr cos gastos do gaiteiro. O
día da festa, había que facer fronte aos custos de procesión e misa de campo, oficiada
por tres ou catro sacerdotes.
A precaria situación económica en que vive
a sociedade da época, unida á emigración
dos máis novos á procura de fortuna, provoca que a danza se execute por última vez
en 1951. Ese ano fora ofrecida pola señora
Josefa Martínez, co fin de que lle sanase un
seu fillo que estaba moi enfermo. Os mozos que a bailaron entón foron:
-Augusto Coitiño.
-José Barrio.
-Antonio García.
-Manuel Gallego.
-José Villafáñez.
-Antonio Valdín.
-Francisco Augusto Ceballos.
-Domingo Villafáñez.
Joaquín Asenjo e Benigno Martínez eran dous vellos danzantes, que facían de mestres ou
directores para organizar a danza e ensinala aos principiantes. O seu labor non era moi
complicado, dado que aqueles que nunca a bailaran, tíñana presenciado en anos anteriores e adaptábanse deseguida aos compañeiros.
Os danzantes eran oito, sempre homes, dispostos en catro parellas. Aos dous de adiante
chámaselles “guías” e aos dous de atrás, “contraguías”. Ían vestidos con bisos de muller
brancos, medias e camisa brancas, e unha banda que cruzaba o peito. Zapatos negros. A
cabeza, cuberta cun chapeu, dos chamados de “pajilla”, adornado cunha fita da mesma cor
que a fita do mastro que lle correspondía. Os traxes gardábanse dun ano para outro, repoñendo somente as pezas deterioradas polo uso.
Nos últimos anos, a música era interpretada polo Sr. Santos González, gaiteiro do lugar, e
tamén polo Sr. Antonio “Navarro”, quen aínda a toca hoxe en día. A melodía era tan coñecida que todos os veciños eran capaces de a cantaruxar.
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52. A igrexa de Cádavos

Cada danzante levaba dúas castañolas e dous paos (de madeira ben seca
para que soasen mellor), dunha lonxitude aproximada de sesenta centímetros. Cada un destes elementos
era empregado nas diferentes partes
da danza.
DESENVOLVEMENTO DA DANZA
Os danzantes esperan a saída das imaxes perto do adro. Ao apareceren
estas e se integraren na comitiva, soa
a música de maneira moi cerimoniosa
e faise a venia ou reverencia.A seguir,
comeza a procesión. Os bailaríns
interpretan o baile (2ª parte) durante
todo o percorrido e, ao chegaren á
eira onde se realiza o acto litúrxico,
execútase a danza completa.
A última parte da danza (muiñeira das fitas) facíase arredor dun pao duns catro metros de
lonxitude, enfeitado no extremo con dous serranchíns que semellaban estar traballando.
Penduraban del oito fitas de distintas cores, ás que cada danzante recitaba uns versos que
facían referencia á cor e ao seu significado simbólico na vida, desde a perspectiva relixiosa.
Esta parte da danza trainos á memoria a danza de Fontefría, no concello de Castrelo do Val,
que inclúe tamén un recitado antes do trenzado das fitas (ver volume I).
Anselmo Ceballos, de 91 anos, danzou por primeira vez cando tiña 14, en 1921; había de
volver facelo dúas ou tres veces máis tras a guerra civil. Lembra que a primeira vez súa nai
puxera como única obxección que tiña de ser vestido polas mozas da aldea. Foi el quen
nos recitou os versos que a continuación se transcriben; comeza o danzante que leva a fita
negra e acaba o portador da fita branca:
Fita negra:
Yo cojo la cinta negra,
La cojo con gran disgusto
Por ver que está España
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53. Veciños de Cádavos na festa do Sagrado Corazón. 1951

Toda cubierta de luto.
Cojo la cinta negra,
Color que mucho entristece,
También la Virgen la tuvo
Y a todos les pertenece.
Fita dourada:
Yo cojo la cinta dorada,
Color que poco me agrada,
Porque dorado es el oro,
Condenación para el alma.
Fita azul:
Azulados son los cielos,
Azul es la cinta mía,
La que cojo con gran gusto
En tan señalado día.
Fita amarela (“pajiza”)
Yo cojo la cinta pajiza,
La cojo con gran esperanza
Creo salir victorioso
De esta devota danza.
Yo soy muy pequeñito
Y tengo muy poca edad,
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Pero pese a todo me han buscado
Para venir a danzar,
Mi inteligencia es corta.
Y más adelante no cabe
Con esas palabras me despido
Que siga explicando
Mi compañero amable.
Fita verde:
Yo cojo la cinta verde
Que el verde es esperanza
Esperó la Virgen pura
A que Cristo resucitara.
Fita encarnada:
Yo cojo la cinta encarnada
La cojo con ilusión
Porque de ella va adornado
El Sagrado Corazón.
Está lleno de ilusión
Al ver a estos ocho danzantes
Que adornan su procesión.

54. As mulleres portando as andas da Virxe. 1951
55. Os veciños de Cádavos mirando a danza. 1951

Fita branca:
Estoy triste y suspenso,
Lleno de melancolía,
Sin saber de ocho colores
Cual para mí quedaría.
Gracias a Dios y alabado,
Que mi pena ya no es tanta,
Por ver que me ha tocado,
Para mí la cinta blanca.
Blancos son los mantos
De aquella Virgen Sagrada,
Blanca es tu corona,
........

Tamén se lle botaban versos á Virxe, ao Sagrado Corazón de Xesús e a San Xosé.
Oh! San José bendito,
Carpintero de obras finas,
Que por eso te escogieron
Para esposo de María
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56. A música tocando na festa. 1965

Despois de botaren a copla correspondente á cor da fita, algúns engadían outros versos de
creación propia e que facían alusión a temas da actualidade do lugar. A seguir transcríbese unha mostra:
Tío Manolo:
Mucho me mira la gente,
Me encuentran desconocido,
Soy el del año pasado
Y traigo el mismo vestido.
Con esta barba tan larga
Poco les puedo agradar,
Pero es mi gusto tenerla
Y no la quiero cortar.
Os Sres. Antonio González e Benigno Martínez (emigrado na Pampa arxentina, retornaba
só para contemplar a interpretación da danza) gostaban de recitar estoutros versos, dos
que existen varias versións:
(1ª versión)
-¡Ola, meu amigho Benito!
-¡Ola, coitado tío Brais!
¿E que foi da túa vida,
Que desde a última danza
Non te volvín ver máis?
-Pues anduve por la Pampa,
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desde entonces hasta acá,
y me dijeron que había danza
y me volví a embarcar.
-E xa falas casteghano,
tanto se aprende por lá,
pois aiquí o cura e o “maestro”,
e se ascaso o “sargento”,
son os que o saben falar.
-O cura, o cura,
¿e ese señor de loito
inda sacha por acá?
Curas, monxes e frades
Esto se va a acabar/ terminar.
Pues allá no hay nada de eso,
¡Carajo, que barbaridá!
-Mira, botaron creghos abaixo,
e volveron esos pillos,
que nos deixaron a todos
sen cadelas nos bolsillos.

son os que o saben falar.
-O cura, o cura,
¿e ese señor de loito
inda sacha por acá?
Pues allá no hay nada de eso,
¡Carajo, que barbaridá!
-Eu échome que falas mal
e se me escoitas un pouco
vaste desenganar.
Cando mandaban os cregos
inda non nos iba tan mal,
as feiras valían máis
e vendíase o ganado
por un precio regular,
e agora anque queira gañar algo
non teis onde traballar
-Falas como un libro aberto,
non che podo replicar,
botaron os cregos abaixo,
e viñeron esos pillos,
que nos deixaron a todos
sen cadelas nos bolsillos.
Pra onde marcharía o diñeiro?
Non te me podo explicar,
nin que non fora redondo
que xa non quere roular,
como sigan así as cousas
nin poderemos merendar,
desfaríamonos das tripas
e aprenderíamos namentres
o oficio de asubiar.

(2ª versión)
-¡Ola, meu amigho Benito!
-¡0la, coitado tío Brais!
¿E logo, que foi da túa vida,
Que desde a última danza
Non te volvín ver máis?
-Pues anduve por la Pampa,
desde noreste hasta el Pará,
me dijeron que había danza
y me volví a embarcar.
-E xa falas casteghano,
canto se aprende por lá,
pois aiquí só o cura e o “maestro”,
e se acaso o “sargento”,

Ao chegaren a este punto, os dous recitadores comezaban a asubiar.

PARTES DA DANZA
1º.- Venia ou reverencia.
2º.- Baile (Executado con castañolas.)
3º.- Primeiro paloteo, “un co outro” (Interpretado con paos.)
4º.- Segundo paloteo, “contrapasados”(Interpretado con paos.)
5º.- Muiñeira de fitas ou trenzado.
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VENIA OU REVERENCIA

Mentres se coloca a procesión, os danzantes permanecen axeonllados en dúas
filas. Cando comeza a soar a música da partitura nº 1.
A continuación, coa mesma música, a mirada dirixida cara a imaxe do Sagrado
Corazón, avanzan cos brazos abaixo segundo se indica no paso nº. 1. Realizan
este movemento tres veces cara adiante, coa súa correspondente xenuflexión;
retroceden e volven avanzar outras tres veces máis.
Os danzantes levan as castañolas nas mans, pero non as fan soar. Este movemento realízase cando a procesión sae da igrexa e cando se fai a danza completa no campo onde se celebra a misa de campo.

PARTITURA Nº 1

PASO Nº 1
Xeonllo en terra
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BAILE

Esta parte da danza báilase coa música da partitura e co paso nº 2. Os danzantes colócanse en dúas filas, unha fronte á outra. Os brazos están erguidos e, ao
tempo que se baila, fanse repenicar as castañolas. O danzante, que vai trenzar
despois a fita branca, fai de guía e a el lle corresponde dar o sinal para facer os
xiros.
Como pode verse no esquema adxunto, primeiro fan e desfán a volta, pasando
logo todas as parellas polo medio. Unha vez que os danzantes volven estar na
posición orixinal, repiten a viraxe; agora sen desfacela ao final. Este movemento permite aos danzantes ir avanzando na procesión, polo que o repiten cantas
veces sexa necesario.

PARTITURA Nº 2

CASTAÑOLAS
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BAILE

PASO Nº 2

Fila letras:

Fila números:
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BAILE
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1º PALOTEO, UN CO OUTRO

Este movemento realízase coa música da partitura nº. 3; cada danzante sitúase
ollando cara a parella coa que vai bater os seus paos. Primeiro baten suavemente o pao direito co do contrario; despois cada un bate os seus; e logo, cada
parella ao tempo, de dereita a esquerda, dúas veces e con forza. De seguido, o
primeiro bate co segundo e o terceiro, co cuarto. Despois, cruzados: o primeiro
e o terceiro da fila da direita baten por riba co segundo e o cuarto da fila da
esquerda e os demais fano por baixo; a cuarta vez cambian: baten por riba os
que antes o facían por baixo e viceversa. Este paloteo realízase sen se mover do
sitio.

PARTITURA Nº 3

PALOTEO

FIN
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1º PALOTEO, UN CO OUTRO
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2º PALOTEO, CONTRAPASADOS

A este paloteo correspóndelle a música da partitura nº. 4. O danzante olla cara
a súa parella, coa que bate os paos por primeira vez. Como no caso precedente, a seguir o primeiro danzante de cada fila bate co segundo e o terceiro, co
cuarto; a terceira vez fano cruzados, alternando un golpe por riba e outro por
baixo; e, por último, cada danzante volve bater coa súa correspondente parella, ao tempo que as filas van virando até chegaren á posición inicial.

PARTITURA Nº 4

PALOTEO

FIN
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2º PALOTEO, CONTRAPASADOS
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MUIÑEIRA DE FITAS OU TRENZADO

Despois de recitaren os versos ao tempo que collen a fita correspondente, os
bailaríns realizan a última parte da danza, o trenzado. A música é a da partitura nº 5 e o paso é o mesmo que no Baile.

PARTITURA Nº 5

FIN

PASO Nº 3

Fila números:

Fila letras:
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MUIÑEIRA DE FITAS OU TRENZADO
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MUIÑEIRA DE FITAS OU TRENZADO
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MUIÑEIRA DE FITAS OU TRENZADO
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Os danzantes de Cádavos realizando o primeiro paloteo

Danzas Gremiais
e Procesionais
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57. Vista de Maceda nevada.

Maceda
A vila de Maceda aséntase no val homónimo, a medio camiño entre as altas
cimas da Serra de San Mamede, O Rodicio e as terras chás da Limia. Foi incluída por autores como Otero Pedrayo na
comarca do Alto Arnoia por estar bañada polos ríos Maceda, Asadur e Tioira,
afluentes do Arnoia.

58. Maceda antiga. 1904

A vila era coñecida en tempos de Ensenada como Manzaneda da Limia, que contaba con
395 veciños e aglutinaba os concellos actuais de Maceda, Baños de Molgas e Xunqueira de
Espadanedo. Estaba vixiada polo castelo, que foi residencia máis que fortaleza; aquí naceu
a rama provincial dos Nóvoa.
Noutro tempo foron a extracción de arxila, a producción de cereais e a explotación de
minerais as actividades en que se ocupaba a xente da zona. Os seus productos vendíanse
en feiras, instauradas había máis de tres séculos, que propiciaron o nacemento do dinámico comercio vilego. Parroquias como a de Tioira destacaban polos seus oleiros; a de Maceda era celebrada polos albardeiros. A música estaba ben representada na zona, con agrupacións de gaiteios, como os de Tioira e os de Xinzo da Costa.
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59. Albardeiros
de Maceda.

Actualmente, o concello de
Maceda agrupa doce parroquias e ten unha poboación
algo inferior aos catro mil
habitantes (lonxe dos cinco
mil de principios de século e
dos máis de seis mil douscentos do ano 40). Mais, a pesar
dos seus recursos, a comarca
non ía ser menos que outras
da provincia e coñeceu o
drama da emigración.
A comezos de século, creouse
na vila a Sociedade de Labradores, que agrupaba a xente
da comarca que vivía do sector primario. Foi esta agrupación a que promoveu a instauración da danza na honra da
Virxe das Neves. Esta sociedade tiña un local nas “Canteiras”, onde ensaiaban.

60. Os gaiteiros de Tioira
no Cartel anunciador
das festas.
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61. Procesión das Neves polas rúas de Maceda.

A Danza
A capela da Virxe das Neves está situada na Praza Maior. No ano 1879 fora derrubada e
levantada no emprazamento actual, por mor das obras de construcción da estrada que vai
do alto do Couso a Allariz. É nesta capela onde se celebraba a danza durante as festas en
honor da Virxe das Neves, patroa da localidade, entre os días cinco e once de Agosto. Á
saída da capela, despois da procesión e da misa, realizábase o trenzado de oito fitas nun
pao duns tres metros de alto, bailando ao son dunha muiñeira interpretada por gaiteiros,
que eran case sempre os de Xinzo da Costa.
Até o ano 36, a danza executábase todos os anos, mais logo só se facía esporadicamente
cando uns cantos mozos se xuntaban algún domingo para, a modo de xogo, trenzar as fitas
no pao. Acontecía isto alá polo ano 40, e mesmo foron interpretala a algún lugar cercano,
como Baños de Molgas, a onde se desprazaran Adolfo Cid,“Fofo”, nado en 1921, xunto con
Ramón do Casino, O “Coquis”, Fraín, Constantino e algúns máis.
No ano 59, Joaquín Carnicero “O Presas” e Delfín Garrido “Panadeiro”, membros da comisión de festas, decidiron recuperar a danza, mais a iniciativa non tivo éxito. Desde entón,
a danza permanece gardada na memoria dos máis vellos da vila, que a lembran como unha
bela e alegre manifestación das festas das Neves.

Os Danzantes
Os danzantes eran oito, todos homes, máis outro que pegaba no pao do trenzado; vestían
con pantalóns brancos, medias e alpargatas brancas, camisa branca cruzada por unha
banda e gravata negra ; na cabeza, un gorro feito de cartón e revestido de tea, adornado
con flores feitas tamén de tea e con fitas pendurando por detrás.
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62. Os danzantes e os gaiteiros de Xinzo á porta da igrexa de Maceda. 1936
Foto dos danzantes formandos diante da Igrexa, despois de faceren o trenzado; de esquerda a dereita:
1.- Maclei; 2.- Juan Bouzas; 3.- Modesto “Cucharilla”, irmán do “Querubín” e do Delfín; 4.- Gregorio
Suárez; 5.- Paulino; 6.- José Conde co Pao; 7.- Fernando “Sardiña”; 8.- Diego Quintas; 9.- “Chispún”; 10.- Ramón Borrajo “Castrón” (pai de Moncho Borrajo); 11.- Nicanor Conde “Bolacha”; 12.Ricardo Lemos “Plomo”; 13.- Julio Rei; 14.- Manuel Cid Plaza “Cirín”.
Os que están en negriña son os que van vestidos de danzantes.
Xunto aos danzantes están os gaiteiros de Xinzo da Costa, algún morto na guerra de xeito tráxico e outros
vivindo actualmente en Barakaldo e Bilbao:
1.- Augusto Gómez Abelaira; 2.- José Antonio, de A Graña, Montederramo, que xa morreu na Arxentina;
3.- José; 4.- Fernando Gómez Abeleira.

63. Maceda antiga.
1900
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64. Maceda antiga. 1900

Os que danzaran por última vez en Maceda, antes da guerra, aparecen na foto do ano trinta e seis, acompañados polos gaiteiros que interpretaron a música, os de Xinzo da Costa.
Aínda viven hoxe uns cantos homes, algo máis novos, que a executaron despois da guerra
e que conservan unha vaga idea da súa estructura, dado que nunca chegaron a interpretala polas festas. Eles foron os que nos axudaron a recordar a forma dos traxes, así como
as particularidades temporais e espaciais da celebración. Porén, por causa do tempo transcorrido, a música foi esquecida e apenas podemos dar conta do fragmento que se realizaba, o trenzado.
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PROCEDENCIA DO MATERIAL FOTOGRÁFICO

1. Arquivo Moncho Fuentes

páx.

25

2. Arquivo Moncho Fuentes

páx.

26

3. Arquivo Moncho Fuentes

páx.

26

4. Arquivo Moncho Fuentes

páx.

27

5. Milagros Pinal

páx.

27

6. Arquivo Moncho Fuentes

páx.

28

7. Arquivo Moncho Fuentes

páx.

28

8. Arquivo Moncho Fuentes

páx.

29

9. Arquivo Moncho Fuentes

páx.

29

10. Santiago Míguez Amil
Arquivo Museo Etnolóxico de Ribadavia

páx.

81

11. Arquivo Celestino Feijóo

páx.

82

12. Foto de Celestino Feijóo

páx.

82

13. Arquivo Celestino Feijóo

páx.

83

14. Arquivo Celestino Feijóo

páx.

83

15. Arquivo Celestino Feijóo

páx.

84

16. Arquivo Celestino Feijóo

páx.

84

17. Arquivo Celestino Feijóo

páx.

85

18. Ourense, guía monumental

páx.

86

19. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

111

20. Propiedade de Manola Criez

páx.

112

21. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

112

22. Propiedade de Sara Pazos

páx.

113

23. Propiedade de Jose Ángel García Morais

páx.

113

24. Propiedade de Rosa Nóvoa Ferreira

páx.

114

25. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

114

26. Propiedade de Carmen García

páx.

115

27. Propiedade de Carmen Fernández

páx.

115

28. Propiedade de Manola Criez

páx.

115

29. Propiedade de Maruja Blanco Conde

páx.

116

30. Propiedade de Rosa Nóvoa Ferreira

páx.

116

31. Propiedade de Rosa Nóvoa Ferreira

páx.

117

32. Propiedade de Rosa Nóvoa Ferreira

páx.

117

33. Propiedade de Juan Luis Ribero Gallego

páx.

118

34. Propiedade de Rosa Nóvoa Fernández

páx.

118

35. Propiedade de Rosa Ferreira

páx.

119

36. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

131

37. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

131

38. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

132

39. Arquivo Josefa

páx.

133

40. Arquivo Josefa

páx.

133

41. Arquivo Pepe Calleja

páx.

134

42. Arquivo Pepe Calleja

páx.

134
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43. Arquivo Pepe Calleja

páx.

135

44. Arquivo Pepe Calleja

páx.

136

45. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

157

46. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

158

47. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

158

48. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

158

49. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

159

50. Antonio García

páx.

159

51. Antonio García

páx.

160

52. Arquivo CASTRO FLOXO

páx.

161

53. Francisco Diéguez Fidalgo

páx.

162

54. Anselmo Ceballos Fernández

páx.

163

55. Francisco Diéguez Fidalgo

páx.

163

56. Anselmo Ceballos Fernández

páx.

164

57. Arquivo Antón Gómez González

páx.

185

58. Arquivo Antón Gómez González

páx.

185

59. Arquivo Antón Gómez González

páx.

186

60. Arquivo Luis del Campo Prol

páx.

186

61. Arquivo Antón Gómez González

páx.

187

62. Arquivo Antón Gómez González

páx.

188

63. Arquivo Antón Gómez González

páx.

188

64. Arquivo Antón Gómez González

páx.

189
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RELACIÓN DE INFORMANTES

DANZA DE XUVENCOS
Xosé Luis Sobrado Pérez
DANZA DE ALLARIZ
Carmen Vidal López
Purificación Oro Claro, “Potota”
Paz e Maruja Pérez
Dora Santiago
Pilar Bouzas Pérez
DANZA DE LAZA
Edelmiro Fernández “Miro”
Manola Criez
DANZA DAS LAMAS
Julio Marra Losada
Ángel Grande
Josefa González Seguín
Sonia Cid Fernández
Luz Rodríguez Diz
Pepe Pérez Calleja
DANZA DE CÁDAVOS
Loli Ceballos García
Antonio García Baldín
Eugenia de Asunción Fornos
Luis Antonio Ceballos Diéguez
Dolores García Fornos
Anselmo Ceballos Fernández
Agustín Ceballos Ceballos
Antonio García Moreno
Ángel Diéguez
DANZA DE MACEDA
Dolores Pérez Ramos
Adolfo Cid Plaza “Fofo”
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ARTITURAS
XUVENCOS
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ARTITURAS
XUVENCOS

CORDÓN

198

ARTITURAS
ALLARIZ

LAZA

199

ARTITURAS
LAZA

AS LAMAS

ALLGTTO.

200

ARTITURAS
AS LAMAS

MODTO.

CARBALLESA

MUIÑEIRA

201

ARTITURAS
AS LAMAS

VIVO

CÁDAVOS

202

ARTITURAS
CÁDAVOS

FIN
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