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Un ano máis chegan á nosa provincia as Xornadas de Folclore
no mes de Agosto. Son xa vintedúas edicións deste evento
organizado pola Deputación Provincial de Ourense. Como todos
os anos por estas datas teremos a oportunidade de recibir na
nosa provincia delegacións de países dos cinco continentes.
Compartiremos momentos de ledicia e pracer, afondando nos
lazos de confraternidade coas diferentes razas e culturas que
nos visitan e que nos converten nestas datas nun espectacular
escaparate multicolor.

Serán dez días nos que as principais vilas da nosa provincia,
ademais de Chaves e Monforte de Lemos acollerán coa amabilidade
e hospitalidade que nos caracteriza a unhas delegacións culturais
que promoven o entendemento e a unidade entre tódolos pobos
do planeta.

As Xornadas de Folclore convertéronse nun clásico do verán
cultural da nosa provincia, sendo un referente modélico no
aspecto organizativo. Aproveito estas liñas para amosar o meu
agradecemento máis sinceiro a todo o persoal da Deputación,
con especial mención para os membros do Centro de Cultura
Popular Xaquín Lorenzo que co seu traballo, esforzo e ilusión
conseguen que as Xornadas de Folclore eleven o seu listón
edición tras edición.
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Teño pleno convencemento de que a calidade artística e humana
dos participantes, sorprenderá unha vez máis a todos os ourensáns
que disfrutan coas Xornadas de Folclore, e que lle continuarán a
dispensar a acollida cálida e cariñosa de todos os anos.
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A miña máis cordial benvida aos grupos participantes coa certeza
de que disfrutarán da súa estadía nas nosas terras e da boa acollida
que os ourensáns dispensamos aos nosos visitantes.
José Luis Baltar Pumar
Presidente da Deputación Provincial de Ourense
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O centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández nace
en Xaneiro de 2004 (“Ano Xocas”), no seo da Escola Provincial de
Danzas da Deputación de Ourense, na honra do ilustre etnógrafo
ourensán.
Seguindo os obxectivos da Escola de Danzas, o Centro ten como
finalidade a conservación e divulgación do noso patrimonio. A
través dos obradoiros de canto, danza e tradicións, desempeña unha
función pedagóxica primordial e fomenta o respecto e a autoestima
que a cultura popular se merece.
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Conta na actualidade con alumnos ao longo de toda a xeografía
provincial, e realiza labores de investigación e difusión da nosa
etnografía, seguindo a traxectoria do Colectivo Castro Floxo.
Castro Floxo comezou a súa actividade no ano 1978. Seguindo as
indicacións do propio investigador Xaquín Lorenzo (“Xocas”),
dedícase desde entón a percorrer a nosa xeografía tras os vestixios
que permanecen na memoria dos maiores.
Para incentivar aos alumnos, e abrir o Centro de Cultura Popular
á sociedade, organizánse periódicamente Romarías, Festivais,
Congresos e outras actividades en distintas localidades da provincia
de Ourense.
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As romarías e festivais de carácter non competitivo nos que participan

Todos os campos investigados sintetízanse no espectáculo

membros de todas as idades, convértense nunha oportunidade de

“Raigame”, que constitúe un compendio de arte, cultura e

convivencia, onde os rapaces se sinten protagonistas e amosan,

tradicións populares: variado mosaico onde a música e o baile se

orgullosos, os seus progresos.

complementan con escenas propias da época do ano e do ambiente
laboral ou festivo en que se desenvolven.

O Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, conta cun equipo
de investigación. O material recollido (música, baile, vestimenta,

Como soñaba “Xocas”, popularmente así coñecido o insigne

oficios, xogos, gastronomía...), despois de ser clasificado e

etnógrafo ourensán, “se os nenos, xoves e menos xoves teñen a

arquivado, estúdase e incorpórase ao repertorio do Centro, para ser

oportunidade de coñecer a súa cultura, transmitirán aos que

amosado ao público, e divúlgase posteriormente en publicacións

veñan detrás un acervo que, ademais de enriquecelos como persoas,

periódicas realizadas desde a súa sede.

axudaraos a entender outras culturas, para facelos máis torerantes
e respectuosos, e polo tanto, máis libres”.
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El Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández nace en Enero
de 2004 (Año “Xocas”), en el seno de la Escuela Provincial de Danzas de
la Diputación de Ourense, en honor del ilustre etnógrafo orensano.
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Siguiendo los objetivos de la Escuela de Danzas, el Centro tiene como
finalidad la conservación y divulgación de nuestro patrimonio. A través
de los talleres de canto, danza y tradiciones, desempeña una función
pedagógica primordial y fomenta el respeto y la autoestima que la
cultura popular se merece.
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Cuenta en la actualidad con alumnos en delegaciones de toda la geografía
provincial, y realiza labores de investigación y difusión de nuestra
etnografía, continuando la trayectoria del Colectivo Castro Floxo.
Castro Floxo había comenzado su actividad en el año 1978. Atendiendo
las indicaciones del propio investigador Xaquín Lorenzo (“Xocas”),
se dedica desde entonces a recorrer nuestra geografía buscando los
vestigios que permanecen en la memoria de los mayores.
Para incentivar a los alumnos, y abrir el Centro de Cultura Popular a la
sociedad, se organizan periódicamente Romerías, Festivales, Congresos
y otras actividades en distintas localidades de la provincia de Ourense.
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Las romerías y festivales de carácter no competitivo, en los que participan
miembros de todas las edades, se convierten en una oportunidad de
convivencia, en la que los niños se sienten protagonistas y muestran,
orgullos, sus progresos.
El Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo”, cuenta con un equipo
de investigación. El material recogido (música, baile, vestimenta,
oficios, juegos, gastronomía... ), después de ser clasificado y archivado,
se estudia y se incorpora al repertorio del Centro, para ser mostrado
al público, y se divulga posteriormente en publicaciones periódicas
realizadas desde su sede.
Todos los campos investigados se sintetizan en el espectáculo “Raigame”,
que constituye un compendio de arte, cultura y tradiciones populares:
variado mosaico en el que la música y el baile se complementan con
escenas propias de la época del año y del ambiente laboral o festivo en
que se desenvuelven.
Como soñaba “Xocas”, popularmente así conocido el insigne
etnógrafo ourensano, “si los niños, jóvenes y menos jóvenes tienen
la oportunidad de conocer su cultura, transmitirán a los que vengan
detrás un acervo que, además de enriquecerlos como personas, les
ayudará a entender otras culturas, para hacerlos más tolerantes y
respetuosos, y por lo tanto, más libres”.
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The Xaquin Lorenzo Fernandez Folk Culture Centre was created in
January 2004 (“Xocas Year” ) in the womb of the Provincial School
of Dance in the county council of Ourense in honour of the famous
ethnographer Ourensano.
Following the purpose of the Dance School, the aim of the centre is
the preservation and disclosure of our heritage. Through our classes
of song, dance and tradition, it plays an original pedagogic function
which is fundamental to encourage the respect and value that the folk
culture deserves.
At present it counts with students throughout all the provincial
geography, and achieves workings of investigation and disclosure of
our ethnography; following the trajectory of the “Castro Floxo“ group.
Castro Floxo started it’s activity in the year 1978. Following the
indications of the investigator Xaquin Lorenzo ( “Xocas” ), he dedicates
at present day to cross our country behind the remains that stay in the
memory of our ancestors.
To motivate the students, and also open a folk culture centre to the
society, they periodically organize pilgrimages, festivals, congresses
and other activities in different locations of Ourense.
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These events, of nature non competitive, that participate members of
all ages, converts this an opportunity of coexistence, where the children
feel like the protagonist and show, proudly, there progress
The Xaquin Lorenzo Folk Culture Centre counts with an investigation
group. AII the material collected; (music, dance, costumes, occupation,
games, gastronomy ... ) after being classified and filed away; is studied
and incorporated in a list of the centre to be showed to the public
and later divulged in periodical publications carried out from there
headquarters. .
AII the subjects investigated are synthesised in a show called
“Raigame”, that constitutes a group of art, culture and folk traditions;
a varied mosaic where music and dance is complemented with scenes
from that period of time.
Like “Xocas” dream, popular known as an ethnographer
Ourensano symbol, “if the children, young and not so young, have
the opportunity to know about there culture, they will transmit to
the ones that are coming behind them there knowledge which in
addition enriches them as a person, helping them to understand
other cultures to make them more tolerant and respectful, so
therefore, more free.”
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XXII XORNADAS
DE FOLCLORE 2005
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EUROPA
BIELORRUSIA
GRUPO ROON
REPÚBLICA DE DAGUESTAN-FEDERACIÓN RUSA
LEZGINKA
ITALIA
I BRIANZOLI
ROMANIA
HARGITA NATIONAL SZEKLER FOLKENSEMBLE
ASIA
INDIA
GUJARAT FOLK
SRI LANKA
THE SAMA BALLET

BIELORRUSIA
Grupo “ROON”

REPÚBLICA DE TUVA-FEDERACIÓN RUSA
SAYANI

Bielorrusia é un país nacido a partires

recuperaron bailes e cancións, músicas,

A Repúbl

da desmembración da antiga Unión

instrumentos e antigos traxes cheos de

na rexión

OCEANÍA

Soviética. As súas extensas chairas están

coridos e adornos. Todo este material

até a rib

cheas de cultivos de cereais e de extensos

é posto en escena polo grupo nas súas

cunha gr

bosques. Mogilev, cidade situada ao leste

actuacións, creando

espectáculo

lingüístic

entre os

ILLAS FUTUNA
MALAE FENUA FALETOLU

un

do país, perto da fronteira rusa, é onde

que teñen levado polos veciños países

NOVA CALEDONIA
WETR

no ano 1983 se creou o grupo de folclore

de Bielorrusia, Ucraína, Polonia, Rusia,

ROON, coa intención de conservar e facer

Lituania, así como por outros máis

ÁFRICA

respectar as antigas tradicións no ámbito

lonxanos, Alemaña, Italia, Gran Bretaña, e

da danza e da música. Con este obxectivo

tamén España.

KENIA
AFRICAN TUMBAS

xeografía

fixo que s

e as trad

circunsta

Estatal d
no ano

rica mos

SUDAFRICA
VEZIKHONO SIKO LETHU

Daguestá

vistoso ve

AMÉRICA

Ao long

“Lezgink

MÉXICO
CONJUNTO FOLKLORICO MAGISTERIAL DE CHIAPAS

numerosí

mundo, r

VENEZUELA
COMPAÑÍA CRUZ ALEJANDRO QUINAL

e galard

seu traba

Xornadas
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REPÚBLICA DE DAGUESTAN
FEDERACIÓN RUSA. “LEZGINKA”

ITALIA

“I BRIANZOLI”

músicas,

A República de Daguestán está situada

O grupo “I Brianzoli” naceu na localidade

campesiños, as bodas, as festas do verán,

cheos de

na rexión montañosa do Caúcaso, e chega

de Ponte Lambro, na provincia de Como,

etc., acompañado por un variado vestuario

material

até a ribeira do mar Caspio. É un país

á beira do lago do mesmo nome, no norte

e a música tradicional da Brianza.

nas súas

cunha grande cantidade de comunidades

de Italia. No seu programa inclue un

pectáculo

lingüísticas, máis de 30, diseminadas

amplo repertorio de danzas que fan un

O grupo ten participado en numerosos

os países

entre os incomunicados vales da súa

percorrido polo variado folclore do país,

festivais da Italia, Franza, Hungria, Alemaña,

xeografía. A difícil orografía deste país

describindo as tradicionais situacións dos

Austria, Polonia, Bélxica, Suiza e Canadá.

a, Rusia,

os máis

Bretaña, e

fixo que se conservaran intactos o folclore
e as tradicións até os nosos días. Esta
circunstancia permite que a Compañía
Estatal de Danza “Lezginka”, creada
no ano 1958, nos poida ofrecer unha
rica mostra da música e da danza do
Daguestán, interpretadas cun variado e
vistoso vestuario.
Ao longo da súa dilatada historia,
“Lezginka”
numerosísimos

ten

participado

festivais

de

todo

en
o

mundo, recollendo un sen fin de premios
e galardóns en recoñecemento polo
seu traballo. Por segunda vez visita as
Xornadas de Folclore de Ourense.
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ROMÁNIA

HARGITA NATIONAL SZEKLER FOLKENSEMBLE
Szekler

O programa do grupo percorre o variado

Folkensemble, foi creado fai 45 anos

folclore das vilas de Transilvania. As súas

na cidade de Csíkszereda, na Tansilvania

danzas mesturan as tradicións, cun amplo

de Románia. É esta unha rexión con

repertorio de músicas, bailes e cantos,

poboación de orixe húngaro, que conta

realzados cun vistoso vestuario.

O grupo Hargita

National

cunha ampla autonomía. No ano 1990, o
grupo converteuse nunha institución con

Nos últimos anos, ten participado en

carácter profesional.

festivais de Alemaña, Suecia, Hungría,
Slovenia, Slovakia, Ucraina, Austria e
Iugoslavia, obtendo numerosos premios.

INDIA

“GUJARAT FOLK”
Gujarat está ubicado na costa occidental
da India, lindando con Paquistán. Os sinais
de civilización remóntanse ao ano 3000
a.c.. Mantiveron ligazóns comerciais coas
antigas civilizacións de Sumeria, Babilonia
e Exipto até que é controlada polos
ingleses en 1818. Coa independencia da
India en 1947 queda integrado en Bombai.
En 1960 este estado é fragmentado. A
parte noroccidental conforma o actual
Gujarat co predominio de poboación
gujarati falante, en coexistencia co hindi,
o sindhi e o marathi.

A relixión maioritaria é o hinduísmo con
minorías importantes de musulmáns e
jains.

Na illa d

O seu folclore fundaméntase na mitoloxía
de Krishna, realizándose importantes
festivais na súa honra. É coñecido o seu
teatro de Bhavai, no que as personaxes
mitolóxicas son tratadas en clave de
humor. Na danza debemos salientar a
Garba e o Ras interpretadas por homes
e mulleres que se moven en círculos en
honra de Krishna.

palabra q

sureste d

grupo de

país (Sinh

O princi

Sama Ba

entendem

relixións,
danza, a
polo que

existencia

de Europa

No ano 20

que conta

que a con
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REPÚBLICA DE TUVA
FEDERACIÓN RUSA. “SAYANI”

SRI LANKA

“THE SAMA BALLET”
Na illa de Sri Lanka, antiga Ceilán, ao

A Rexión de TUVA, situada ao norte de China,

sureste da India, creouse no ano 1985 o

é un importante centro de chamanismo,

grupo de danzas tradicionais “Sama”,

a pesares de que os seus veciños,

palabra que nas dúas linguas oficiais do

Mongoles e Buriatos, comparten estas

país (Sinhala e Tamil) significa “paz”.

crenzas co budismo tibetano. Perto das
montañas sagradas, os Chamáns entran

O principal obxectivo do Grupo The
Sama Ballet é o de promover a paz e o

en comunicación cos espíritus, apartan

entendemento entre xente de diferentes

as malas influencias e curan a xente que

relixións, linguas e culturas, a través da

llo pide. Na tradición animista sirven de

danza, a música e o canto tradicionais,

intermediarios entre o mundo dos vivos e o

polo que dende os primeiros anos da súa

dos espíritus que viven na natureza.

existencia foron divulgando por festivais
de Europa e Asia o seu folclore.

tradicional da illa de Sri Lanka quedan
garantidos.

O

conxunto

nacional

“SAYANI”,

No ano 2000, crearon unha escola infantil,

da República de TUVA, mestura os

que conta con máis de 100 alumnos, polo

fundamentos da coreografía relixiosa con

que a continuidade do grupo e da cultura

movimentos plásticos do folclore dos
chamáns e coa solemnidade enfeitizada
da música.
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ILLAS FUTUNA

NOVA CALEDONIA

“MALAE FENUA FALETOLU”

“WETR”

As illas Wallis e Futuna están situadas entre

costumes. A súa poboación non supera

Nova Caledonia é un país situado ao

que visitan o noso país. No seu espectáculo,

Kenia, p

as Illas Samoa, Fijii e Salomón no Pacífico

os 5000 habitantes. En 1837 chegou

Noreste de Australia, no Océano Pacífico.

o grupo “Wetr” ofrecenos unha serie de

engloba

Sur. Dependen administrativamente da

o primeiro misioneiro francés, que foi

Depende administrativamente da Franza.

danzas e cantos tradicionais que reflicten

culturas d

Franza. Futuna é unha pequena illa de non

asasinado ao cabo de catro anos polos

O grupo “Wetr” foi creado no ano 1992

a fidelidade do pobo de Nova Caledonia ás

baseaban

máis de 25 km2, onde se conservan con

indíxenas. Desde entón, a Franza foi

para participar nun festival de folclore das

súas tradicións. Danzas guerreiras, danzas

agricultur

máis autenticidade todas as tradicións e

colonizando pouco a pouco as illas.

Illas Cook, e desde entón teñen realizado

de vodas e danzas de grazas á natureza,

durante s

numerosas xiras por festivais do Pacífico,

son algúns dos temas que se atopan nas

últimas d

Asia e Europa, sendo esta a primeira vez

súas interpretacións.

industrial

En 1839, por encargo do rei
da illa, o clan Faletolu, pro-

todo ese

cedente dun pobo chamado

esquecido

Malae Fenua creou un grupo
de homes encargados de salvagardar as danzas, os cantos, a música, as tradicións
e os ritos de Futuna para
transmitilos de xeración en
xeración. Desde entón, este
clan ven realizando as súas
representacións diante do rei,
nas grandes ocasións: festas,
vodas, festivais, visitas oficiais, etc.
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SUDAFRICA

KENIA

VEZIKHONO SIKO LETHU

“AFRICAN TUMBAS”

pectáculo,

Kenia, país independente dende 1963,

Coa intención de conservar e divulgar as

O grupo de música e danza VEZIKHONO

O

serie de

engloba un grande número de etnias e

tradicións do país, naceu no ano 1996

SIKO LETHU foi creado a partires de mozos e

de

seu

espectáculo

reflicten

culturas diferentes, que até fai pouco tempo

en Nairobi, a capital de Kenia, o Grupo

mozas da cidade de Durban. Este grupo pon

como Shiyameni, Isibhaca, Isijozibele,

edonia ás

baseaban a súa economía no pastoreo e a

“African Tumbas”. A través dos seus

no escenario os ritmos tradicionais zulúes,

Umzansi, Isizwingili sesithonga, Isikegle

s, danzas

agricultura. Mantivo as súas tradicións

intrumentos, músicas, cantos e bailes, o

en danzas cheas de forza, acompañadas

ou Umameguda, facendo deste xeito

natureza,

durante séculos por transmisión oral. Nas

grupo fai un percorrido polas zonas máis

de melodiosos cánticos. O grupo utiliza

unha variada mostra do seu vestuario

opan nas

últimas décadas, debido ao éxodo rural, á

representativas do país, permitíndonos así

gran cantidade de antigos intrumentos,

tradicional.

industrialización e á chegada do turismo,

coñecer o folclore procedente do berce da

algún dos cuais ainda é tocado polos máis

todo ese rico legado cultural está sendo

humanidade.

anciáns da comunidade Zulú.

diversos

lugares

ofrece
de

danzas

Sudáfrica,

esquecido polas novas xeracións.
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VENEZUELA

Compañía “CRUZ ALEJANDRO QUINAL”

MÉXICO

CONJUNTO FOLKLORICO MAGISTERIAL DE CHIAPAS

A Compañía “Cruz Alejandro Quinal”

tambores ou golpes tocuyanos e andinos,

Foi fundado no ano 1977. Está composto

é o de presentar o fenómeno folclórico dun

nace no ano 1988 en Cumanacoa, estado

realizando un percorrido polas zonas de

na súa maioría por mestres de diferentes

xeito fresco e real, sen deformacións nen

de Sucre, coa intención de dar saída ás

oriente, centro e occidente de Venezuela.

niveis educativos e estudantes. Na súa

agregados. A súa música, interpretada con

manifestacións folclóricas que abundan

Esta ampla riqueza cultural foi amosada

xa dilatada historia, o grupo ten feito

instrumentos como o Tambor Indíxena,

no país caribeño de Venezuela. Así, o

nos últimos 15 anos de traballo en

presentacións nos principais teatros de

Guitarra, Violín, Guitarrón, Trompeta, Arpa,

seu repertorio comprende ritmos como

diferentes festivais sudamericanos e

México, en diferentes canais de TV, así como

Vihuela, Clarinete, Tarola ou Saxofón,

o calipso do callao, sangueos, joropos,

europeos.

en festivais internacionais de América e de

acompaña un amplo repertorio de bailes

Europa. Un dos seus principais obxectivos

de toda a xeografía do país mexicano.
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FOLCLORE MUNDIAL

XORNADAS
DE FOLCLORE

1984 • 2005
África do Sul
Antillas
Alxeria
Arxentina
Baskiria
Benín
Bielorrusia
Brasil
Bulgaria
Burundi
Cabardino-Balcaria
Canadá
Colombia
Congo
Corea

IAPAS

órico dun

cións nen

etada con
Indíxena,

eta, Arpa,
Saxofón,

de bailes

cano.
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Costa Rica
Cuba
Checoslovaquia
Chile
China
Daguestán
Exipto
Escocia
España
Filipinas
Finlandia
Francia
Futuna
Grecia
Haití

Honduras
Hungría
Indonesia
India
Illas Cook
Israel
Irlanda
Italia
Iugoslavia
Kalmikia
Kenia
Lituania
Malasia
México
Mongolia
Nova Caledonia
Osetia
Panamá
Paraguai
Perú
Polinesia
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Romania
Rusia
Senegal
Serbia
Siberia
Sri Lanka
Suecia
Tíbet
Togo
Turkía
Tuva
Ucraina
Venezuela
Xordania
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Desde a primeira edición das “Xornadas

Desd

de Folclore” no ano 1984 a Escola

parte

Provincial de Danzas formou parte da

y tod

súa organización, aportando toda a

a los

súa experiencia e a dos seus membros

Estas

en festivais internacionais e todo o seu

la pr

elenco humano para o desenvolvemento
exitoso de todas e cada unha das
edicións, que amosan aos máis de 40.000
espectadores que acoden cada ano dun
xeito gratuito o mellor do folclore mundial.
Estas “Xornadas de Folclore” chegan cada
verán a dezaoito concellos, abarcando
a totalidade da provincia ourensá e
extendéndose

a

concellos

limítrofes

como Monforte de Lemos e Chaves.

XOR FOLCLORE PROGRAMA [ch].indd 16

25/7/05 21:25:13

Desde la primera edición de las “Xornadas de Folclore” en el año 1984, la Escuela Provincial de Danzas formó
parte de la organización, aportando toda su experiencia y la de sus miembros en festivales internacionales
y todo su elenco humano para el desarrollo exitoso de todas y cada una de las ediciones, para mostrar
a los más de 40.000 espectadores que acuden cada año de forma gratuita lo mejor del folclore mundial.
Estas “Xornadas de Folclore” llegan cada verano a dieciocho ayuntamientos, cubriendo la totalidad de
la provincia ourensana y extendiéndose a ayuntamientos limítrofes como Monforte de Lemos y Chaves.

XOR FOLCLORE PROGRAMA [ch].indd 17

25/7/05 21:25:19

Since the first meeting of the ‘Folklore

Nos ú

Congress’ in 1984, the Provincial School
of Dancing form part of this organisation,

amos

contribuing its experience and thas of
its members to international festivasl
and with combined human efforts to
ensure the smooth running of each
and every meeting, to demonstrate
to mor than 40.000 spectators who
come each year to watch a free
performance of world wide folklore.

These folklore congresses are held
every summer in more than eighteen
regions of Ourense and even expanding
to Monforte de Lemos and Chaves.
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proce

olklore

Nos últimos vinte anos, as “Xornadas de Folclore” teñen

chool

ation,

amosado o excelente folclore de numerosos grupos

has of

stivasl

procedentes dos países máis dispares de todo o mundo.

rts to
each

strate
who
free

klore.

held

hteen

nding

haves.
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En los últimos veinte años, las “Xornadas de Folclore”
exhibieron el excelente folclore de numerosos grupos
procedentes de los países más dispares de todo el mundo.
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The last twenty years the ‘Folklore Congress’
have known

the excellent folklore from number

ensembles coming from contries all over the world.
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XXII XORNADAS DE FOLCLORE 2005
do 8 ao 17 de Agosto
SEDE:
OURENSE

LOCALIDADES:
BANDE
MONFORTE
MACEDA
CARBALLIÑO
CELANOVA
CHAVES
RIBADAVIA
TRIVES
O BARCO
CASTRO CALDELAS
ENTRIMO
ALLARIZ
XINZO
VERÍN
A RÚA
MANZANEDA
VIANA

PAÍSES PARTICIPANTES
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