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Constitúe para min unha grande satisfacción personal

A traxectoria vital das Xornadas recibíu un pulo especial

dirixirme a vostedes co gallo da celebración das XX

coa súa presencia fóra da nosa provincia, en Lugo

Xornadas Internacionais de Folclore organizadas pola

(Monforte) e mesmo Portugal, mostra evidente da

Deputación de Ourense. Un ano máis teremo-la opor-

inexistencia de fronteiras no mundo cultural.

tunidade de compartir un tempo de ledicia e espectacularidade, afondando nos lazos de confraternidade coas

Confío que a calidade artística sexa unha vez máis o

delegacións que nos visitan neste escaparate multicolor

atractiva que todos esperan, sendo conscientes de que

no que se converte a nosa provincia.

existe un grande traballo durante todo o ano para que
vostedes sigan a disfrutar deste festival, que continúa

Serán días nos que as principais vilas do noso territorio

medrando en sona e, o que é máis importante, no cari-

acollerán, coa hospitalidade e amabilidade tradicional,

ño e aceptación do público, razón máis que suficiente

unhas representacións culturais que falan da unidade

para continuar traballando co necesario espíritu de

entre os pobos e a alegre convivencia entre xente repre-

superación.

sentativa artísticamente dos seus lugares de orixe.
A miña máis cordial benvida ós grupos participantes e
As Xornadas Internacionais de Folclore convertéronse

unha mensaxe de alegría, animándoos a unirse á festa

nun clásico cultural provincial dentro do verán sendo un

onde nunca falta a música, o canto e a danza.

referente modélico no aspecto organizativo. Aproveito
estas liñas para amosar o meu agradecemento máis sincero a todo o personal da Deputación, con especial
mención para os integrantes da Escola Provincial de
Danza, polo seu esforzo e ilusión para que as Xornadas
José Luis Baltar Pumar

de Folclore eleven o seu listón edición tras edición.

Presidente da Deputación Provincial de Ourense
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ESCOLA PROVINCIAL
DE DANZAS

A Escola Provincial de Danzas foi
creada pola Excma. Deputación
Provincial de Ourense no ano
1984, contando na actualidade
con máis de 5.000 alumnos ao
longo

de

toda

a

xeografía

Provincial e desempeñando unha
función pedagóxica primordial no
campo da nosa cultura popular
através das clases de canto popular, danza e pandeireta, fomentando deste xeito o respecto e
amor que a nosa tradición se
merece. Por medio das súas clases
ocúpase dos procesos educativos
que desenvolven as capacidades
motrices, afectivas e cognitivas
necesarias para que os alumnos de
todas as idades comprendan e asimilen que a danza e a música
popular constitúe un medio de
expresión artística e de comunicación corporal e poidan coñecer e
disfrutar das súas diferentes manifestacións. Consideramos que é
necesario conservar como legado
cultural a música e danza popular
e sentímonos orgullosos e á vez na
obriga de transmitir e fomentar o
respecto e amor que a nosa tradición e cultura popular se merecen.
En todas as súas actuacións a
ESCOLA PROVINCIAL DE DANZAS
amosa a riqueza, variedade, gracia, corido, sentimento... do folclore galego na súa meirande
dimensión, tratando de facer
unha divulgación que ao mesmo
tempo que vistosa e fermosa sexa
auténtica e orixinal.

The Provincial School of Dancing was created by the

and assimilate that which the popular dance and music

County Council of Ourense in 1984. Today there are as

constitutes a way of artistic expression and corporal

many as 5,000 students throughout the province and

communication and thus fully appreciating and enjo-

the school also plays a fundamental pedagogic function

ying the performances.

in the field of cur culture through popular singing and
dancing classes, and the tambourine, creating in this

We consider that it’s necessary to conserve the music

way the respect and love that our tradition deserves.

and the popular dances as a cultural legacy and are

Through its classes it deals with en educational pro-

proud, and at the same time we are obliged to transmit

cess of developing the motive, affective and cognitive

and promote the respect and the love that our popular

capacities in order that pupils of all ages understand

tradition deserves.

In all its performances, the POVINCIAL SCHOOL OF DANCING shows richness, variety, grace, colour and feeling of
Galician folklore in its elaborate dimension intending to show at the same time beauty and spectacle that is in itself
authentic and original.

TAIWAN
The Fei-Yang Folk
Dance Group
Foi creado no ano 1988 ao
amparo dunha escola de danza
dirixida por Hsu Hui-chen, licenciada pola Escola Nacional de
Arte. Ten feito multitude de actuacións por toda a illa de Taiwan,
representando a música, danza e
tradicións do seu país, conquerindo o recoñecimento e cariño
do público. Ao mesmo tempo, foi
incorporando ao seu repertorio
elementos etnográficos da cultura
tradicional. Ten participado en
numerosos festivais de Europa e
Asia Central.

As súas danzas fan referencia
aos aspectos da vida tradicional, ás festas de aninovo, aos
traballos do campo, aos casamentos e aos xogos de nenos.
Nestas danzas empregan elementos como abanicos de plumas, tambores, paus, pelotas,
cintas, lámparas, etc, e representan lendas lexendarias
cultura e mitoloxía china.

da

SLOVAKIA
Grupo “Jahodná”
O grupo “Jahodná” foi creado no ano 1952
na Universidade Técnica de Kosice, Slovakia,
e dende entón ten realizado actuacións pola
maioría de países de Europa. Gracias ao profundo coñecemento sobre o folclore eslovaco o
grupo acadou gran prestixio entre o público
dos numerosos festivais nos que ten participado. A recuperación de danzas, música, cancións, traxes e material etnográfico forma
parte das súas actividades, xunto coa ensinanza a nenos nas
escolas. As súas mostras de folclore percorren

as

Abov,
Zemplin

rexións
Spis,
e

de

Saris,
Gemer,

facendo deste xeito un
amplo percorrido polos
rasgos máis característicos da cultura tradicional de Slovakia.

Con máis de vinte anos de historia, ten percorrido o mundo enteiro
amosando o folclore máis representativo do país dos incas, Perú. O
seu espectáculo percorre as tres rexións
xeográficas e culturalmente diferentes
deste país sudamericano. A primeira
rexión é a costa, fortemente influenciada
pola cultura negra, levada ao Perú polos
escravos africanos. A segunda rexión é

PERÚ
“Cidan mi Perú”

a serra, o altiplano, os Andes, o berce
da cultura Inca. Estas danzas están
cheas de simbolismos, ritos e misterios, que sen dúbida,
acaban por cautivar aos espectadores.
A terceira rexión é a selva, situada na
inmensidade amazónica, chea de tribus
distintas que viven ao carón do río máis
caudaloso do mundo. Cada rexión ten a
súa propia música e vestuario, o que fai
un espectáculo variado e completo.

CHINA POPULAR
Conxunto Folklorico «XILINGO»
A Mongolia interior (capital

metade da terra, o que permi-

A música organízase ao redor

Huhhot) ao Oeste do Grande

te a gandeiría de ovellas,

das orquestras nas que se atopan

Khingan e ao Norte da grande

cabras e cabalos. A xente

instrumentos tradicionais con cor-

Muralla, é unha chaira pouco

mongol, nómada, viaxa coa

das frotadas ou pisadas, frautas,

accidentada situada entre os

súa casa e o seu gando en

e xilófonos. Os cantantes produ-

800 e 1200 metros, coñecida

busca do mellor lugar para

cen cantos de garganta particu-

polos chinos como “Shao-Mo”

cada momento.

lares, moi similares aos Tuvos de
Siberia. As danzas, os ritmos, e

(Mar de Area), cunha terra que
podería ser fértil, pero o clima

O grupo ven do val de Orkhon,

os seus pasos parécense ao galo-

frío e seco non permite a súa

onde Gengis Khan reuniu por pri-

pe do cabalo.

explotación.

meira vez, no século XIII, as tribus
que o axudarían a crear o gran

A principal palabra para defi-

Imperio. Para os mongois, este

nir a Mongolia interior é espa-

val é un lugar mítico, onde naceu

cio. Os pastos ocupan máis da

a súa nación.

A república de Sakha (Yakutia) é unha vasta
extensión de máis de un millón de kilómetros
cuadrados, representando o 2% da masa da
terra.

RUSIA-República de Sakha (YAKUTIA)
Folk Ethnic Esemble of Dance “SANDAL”
Nesta afastada terra, o grupo SANDAL (palabra que significa Os raios do sol e a primavera despertan) foi creado fai 7 anos, no seo
da Academia Estatal de Agricultura, e desde
o principio encamiñou o seu traballo cara a
cultura Yakut, basándose nas súas lendas, tradicións, música, canto, danza, vestuario e
ritos. Todos estos elementos da vida tradicional dos Yakut foron trasladados ao escenario,
o que nos permite adquirir en cada unha das
actuacións do grupo unha visión desta lonxana cultura.

No seu programa, o grupo ofrece un amplo
repertorio de danzas tradicionais, danzas
rituais, danzas guerreiras, ou Danzas relixiosas.

O grupo ten participado en numerosos festivais da Confederación Rusa e Korea, acadando numerosos premios e condecoracións.

MÉXICO
Ballet Folclórico GUADALAJARA

No

ano

1984

naceu

en

Guadalajara o “Ballet Folclórico”
gracias ao entusiasmo dun grupo de
mozos e o apoio do Concello, a través do Departamento de Cultura.
Desde ese momento, o grupo destacouse polo seu traballo de investigación, recopilación de datos e estudios etnográficos, así como antropolóxicos de cada rexión do país.

A rigurosidade no seu traballo
valeulle o recoñecimento de numerosos festivais de todo o mundo,
(USA, Francia, Bélxica, Holanda,
Inglaterra, Xapon, Indonesia,... e
tamén España), recollendo ovacións e críticas de excelencia.
Tamén gañaron numerosos premios
de folclore.

O seu programa abrangue danzas
precolombinas, rituais e relixiosas,
de índole agrícola, e referidas ás
estacións do ano. Asi mesmo representan danzas de orixe español e
mestizas, con unha grande riqueza
de corido no seu vestuario e viveza e
alegría na súa música.

Este grupo foi creado en Nairobi a principios dos
anos 90 e está composto polos mellores artistas
(cantantes, músicos e bailaríns) formados na
Academia de Teatro da cidade. Coas súas representacións, o grupo tenta achegarnos ás escenas
máis representativas deste país de África Oriental.

KENYA
“Algap Kenya”

O grupo, a máis das danzas típicas dos “Masai”,
fai un percorrido polas numerosas etnias do país:
danzas dos “Urutu”, danzas dos “Borana”, danzas dos Kikuyun e danzas dos “Boganda”. O vestuario é espectacular, variado e cheo de corido
(plumas, cornos e pezuñas de animais, pelexos
de leopardos, melenas de leóns...), aproveitando
os recursos da natureza. Os instrumentos empregados na súa música van dende as frautas de
bambú, até o orixinal “nyatiti” de 8 cordas, pasando polas frautas de corno de gacela e raíces de árbores, os tambores
“Bantous”, a percusión masai, as cornas de búfalo e o “urutu” de
unha corda.

O grupo ten participado en festivais de folclore de toda Europa
(Francia, Alemaña, Italia, Bélxica, Gran Bretaña, Holanda) sendo
esta a primeira vez que visitan o noso país.

HONDURAS
“CHOROTECA MALALACA”

O grupo “Choroteca Malalaca” foi creado no ano 1988
por mestres de primaria, profundos coñecedores e amantes
do folclore hondureño. Pouco a pouco, o grupo foise transformando nun centro de investigación, conservación e proxección do patrimonio cultural do país, comezando a búsqueda de danzas, recollida de traxes, cancións e músicas.
Gracias á súa rigurosidade, autenticidade, vistosidade e
calidade artística, o grupo “Choroteca Malalaca” acadou o
recoñecemento de público e organizadores de numerosos
festivais de O Salvador, Nicaragua, USA, e numerosos países de Europa.

Ao norte do Chad, nada mudou dende fai
4.000 anos, anque os crocodrilos e as
pinturas das covas se manteñen no mesmo
lugar, coa fauna e a flora testigos do
tempo no que o Sahara non era un deserto. O Ballet Folclórico Nacional de Chad
representa en todas as súas actuacións o
acontecer cotián do seu país, tentando
reflexar artísticamente os aspectos máis
significativos.

CHAD
Ballet Folclórico Nacional «ESTRELA»

O Chad, tamén é a vida. Nas cercanías dos
pozos, grupos de homes e mulleres vestidos
con vivas cores, sacan auga e vértena en
sacos de coiro e abrevadeiros. Esta xente
aínda segue desprazando os seus rebaños
na búsqueda de pastos e auga.

A arte máis intimamente vinculada coa vida
do Chadés é a danza. Incorpórase a todas
as actividades sociais e atopa a súa explicación no entorno no que naceu. Son danzas rituais, iniciáticas, funerarias, de carácter popular. As danzas alegres son testigos
da fertilidade desta terra, condeada á
sequía. As danzas guerreiras recordan un
pasado de migracións, na búsqueda permanente dunha vida rural. Estas danzas
teñen unha fonda tradición nunha terra bendicida coa auga e situada nun punto clave
no medio do Sahara, vinculada ao mesmo
tempo ao Norte e ao Sul, ao Leste e ao
Oeste, no medio de guerras tribais que forman parte da vida cotiá.

RUSIA
“Moldost”
O grupo Moldost, palabra que significa “xuventude”, procede da
cidade rusa de Yaroslavl, a pouco máis de 150 km. de Moscú. O
seu principal obxectivo é difundir o folclore das distintas repúblicas da Confederación Rusa, para o que dispón dun amplo repertorio de música e danza. Ao mesmo tempo, amosan unha grande
variedade de traxes tradicionais, ricos en cor e deseño. Gracias
aos seus espectáculos, o espectador pode realizar unha viaxe
imaxinaria polo folclore ruso, desde as rexións máis próximas á
vella Europa, até os territorios máis orientais. Desde as zonas
polares até as repúblicas caucásicas, pasando por territorios tan
aillados como son Siberia ou as repúblicas Centro-Asiáticas.
O grupo ten participado en numerosos festivais da Confederación
Rusa, obtendo un sen fin de premios e galardóns. Son tamén
numerosas as súas actuacións en paises como Francia, Alemaña,
Hungría, Italia, etc, acadando sempre o máximo recoñecemento.

IRLANDA DO NORTE
Royal Tara Irish Dancers
Este grupo foi creado fai máis
de trinta e seis anos na rexión
Antrim Este de Irlanda do
Norte. O grupo ten participado en competicións de nivel
internacional, así como colaboracións periódicas na televisión e asistido a festivais folclóricos de toda Europa. O seu
repertorio inclue unha excitante selección de jigas e reels
tradicionais.

LUGAR

OURENSE
MANZANEDA
BANDE
MONFORTE
RIBADAVIA
A RÚA
CARBALLIÑO
C. CALDELAS
O BARCO
VERÍN
ALLARIZ
XINZO
TRIVES
OURENSE
VIANA
CELANOVA
MACEDA
CHAVES
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