Un ano máis chegan á nosa provincia as Xornadas de Folclore
no mes de Agosto. Son xa vintetres 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.

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.

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

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 pri-

mordial e fomenta o respecto e a autoestima
que a cultura popular se merece.
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 pro-

pio 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,
organízanse periódicamente Romarías,
Festivais, Congresos e outras actividades
en distintas localidades da provincia de
Ourense.
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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 ourensano.
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.
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.
Las romerías y festivales de carácter no competitivo, en los que participan miembros de todas las edades, se convierten en una oportu-

nidad de convivencia,
en la que los niños se
sienten protagonistas y
muestran, orgullosos,
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”.

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.

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.

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

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.

The Xaquin Lorenzo Folk Culture Centre counts with an investigation group.

the public and later divulged in periodical publications carried out from there
headquarters.

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.

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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ARXENTINA

“GRAN BALLET ARGENTINO”
O “Gran Ballet Argentino” procede da cidade norteña de Córdoba. Foi creado
en 1963 coa intención de difundir a música e as danzas arxentinas. O tango e a
danza popular compoñen o repertorio deste grupo, que dende 1984 se lanzou a
percorrer os países do mundo para dar a coñecer o seu folclore. Os seus espectáculos compóñense de bloques nos que se mostran a música e as danzas das
diferentes rexións da Arxentina, con instrumentos e vestuario típico de cada
unha delas.
Na súa dilatada historia, o grupo ten participado en festivais de todo o mundo,
incluidas as “Xornadas de Folclore de Ourense”, onde contamos coa súa última participación no ano 1999. Tamén ten visitado festivais de Franza, Suiza,
Polonia, Perú, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Portugal, etc.

BURUNDI
“AMAHORO”

O grupo “Amahoro” (palabra que significa “paz” na lingua de
Burundi, o kirundi), foi fundado no ano 1997 en Magdeburg,
Alemaña, e está composto por emigrantes burundeses que
non queren esquencer a súa cultura e tradición. Adícanse
a divulgala por Europa, reforzando deste xeito os lazos de
unión entre ambos continentes.
“Amahoro” representa as danzas que o pobo de Burundi
interpretaba ante o seu rei cos tambores “batimbo”. O tambor, que no seu idioma lle chaman “ingoma” era o símbolo
do máximo poder.
Este grupo ten participado en festivais de diferentes cidades de Alemaña como Magdeburg, Dresde, Halle, etc.
Realiza xiras por Europa e colabora con asociacións que
realizan proxectos humanitarios para Ruanda e Burundi.

COLOMBIA

“COMPAÑÍA DE DANZAS E MÚSICA AFROCOLOMBIA”

Dende Cartagena de Indias, Colombia,
chega a Compañía de Danzas e Músicas
AFROCOLOMBIA. Esta agrupación de recente
creación, naceu no ano 2001. Ten como finalidade dar a coñecer o folclore que vincula
ao pobo colombiano co africano, de aí o seu
nome. Non esquence outras influencias chegadas dende as principais rexións colombianas: a andina, a atlántica, a dos Llanos e a do
Pacífico. Deste xeito, esta agrupación fai un
repaso pola totalidade do folclore colombiano,

tanto na danza como na música e no vestuario.
Na súa curta andaina, o grupo xa ten realizado numerosas actuacións, principalmente
en festivais de Colombia, en Congresos e
Convencións, en Festas de Carnavais, así
como ante os pasaxeiros dos luxosos cruceiros Queen Elisabeth II, Princess Danae, Marco
Polo e outros.

SERBIA
HAWAII

“LOLA”

“THE HAWAIIAN PACIFIC MAGIG”
Este grupo foi fundado no ano
1987 por xóvenes bailaríns que
comezaron a demostrar o seu
talento a nivel nacional e internacional, tomando parte en numerosos eventos como a Cerimonia
de apertura dos Xogos Olímpicos
de Inverno de Toronto, e numerosos festivais internacionais de
folclore en Porto Rico, México,
Brasil, Italia, Suiza, Bélxica,
Holanda, Inglaterra, Estados
Unidos e en varias ocasións en
España.
O seu colorido vestuario está
confeccionado cos máis diversos
e chamativos elementos naturais
das illas do Pacífico, como cunchas mariñas, flores silvestres,
cocos, follas de palmeira,...
As súas danzas representan a
conexión dos diversos pobos de
Polinesia cos elementos da natureza tan importantes para a vida
cotián destas illas como son a
lúa, as estrelas, o mar...

A Academia Artístico Cultural “Lola” foi creada hai xa máis de 60 anos, coa
firme intención de estudar, conservar e difundir os valores tradicionais, culturais e artísticos do pobo serbio. O grupo de danza e canto conta no seu repertorio con máis de 50 coreografías basadas no folclore de Serbia e Montenegro,
así como de zonas limítrofes, que até fai poucos anos formaban parte do estado
iugoslavo. A súa alegre música, o seu colorido vestuario e as súas dinámicas
coreografías, fan deste grupo un dos máis coñecidos e aplaudidos nos festivais de todo o mundo nos que ten participado: Franza, Hungría, Grecia, Italia,
República Checa, etc.

SERBIA

“SIMYONOV”
O grupo Folclórico “Simyonov” foi creado na cidade de Belgrado nos mediados dos anos oitenta, e na súa dilatada historia ten participado en festivais de
todo o mundo (Europa, América e Asia), convertíndose nun dos grupos mellor
considerados e máis apreciados da antiga Iugoslavia. Dende a súa primeira
participación en festivais de España en 1990, o grupo ten visitado o noso país
en máis de seis ocasións.
“Simyonov” amosa nas súas representacións, o variado e rico folclore que aglutina características de moi diferentes culturas como son as do este de Europa, a
Mediterránea, e a de Oriente Próximo, sen se esquecer da cultura cíngara, que
conta cunha importante colonia no país balcánico. Unha grande escenificación,
un variado vestuario e unha música alegre, fai que o grupo acapare os aplausos
do público e o recoñecemento dos festivais.

TAIWAN

“YI TZY FOLK DANCE TROUPE”

O grupo “Yi Tzy Folk Dance Troupe” de Taiwan foi fundado no ano 1996 na
cidade de Zen Te. O grupo está constituido por estudantes de danza das cidades de Zen Te e de Kue Zen, con idades comprendidas entre os 16 e 24 anos. O
obxectivo deste grupo é o de promocionar e desenrolar o folclore e a arte tradicional do seu país. En todas e cada unha das súas actuacións tenta amosar as
danzas tradicionais das diferentes tribus de orixe chino, así como as auténticas
danzas taiwanesas.
Estas danzas fan referencia a festas tradicionais como poden ser o Ano Novo
Chino, a chegada da Primavera ou a Recollida das Colleitas. Tamén representan
xogos de nenos e cancións infantís.
Do mesmo xeito, a alegría da súa música e cantos, interpretados por xóvenes
estudantes, e a vistosidade e corido do variadísimo vestuario que lucen, cautivan ao espectador, que acaba entusiasmado co espectáculo.
Nos seus dez anos de existencia, o grupo “Yi Tzy Folk Dance Troupe” ten participado en diferentes festivais de Taiwan, Italia, Franza e U.S.A., sendo esta a
terceira ocasión que visitan a nosa terra.

ARMENIA
“BERT”

Armenia é un país situado na rexión do Caúcaso, lindando con
Xeorxia, Turquía, Azerbaián e Irán. É un país moi montañoso,
cunha altitude media de 1800 metros, e ten como punto máis
alto o mítico monte Ararat, onde di a lenda que se pousou a
Arca de Noé, e que a pesares de estar dentro do territorio
turco, figura no escudo de armas de Armenia. Armenia conta
cunha historia que se remonta a máis de 2500 anos. Foi o primeiro país que se convertiu oficialmente á relixión cristiana, e
despois de pertencer a numerosos imperios como o Otomano,
o Ruso e a Unión Soviética, recuperou o seu estatus de país
independente no ano 1991.
Dende a súa capital, Yereván, chéganos o grupo “BERT”,
creado no ano 1963 e dedicado completamente ao estudo,
conservación e divulgación do folclore armenio. Nos seus
máis de cuarenta anos de existencia, o grupo ten participado
en numerosos festivais de todo o mundo, obtendo numerosos
premios e recoñecemento por parte dos organizadores e do
público.
As danzas que
interpreta este
grupo teñen un
forte contraste
entre os movementos das súas
mulleres, suaves e delicados
e os movementos dos homes,
cheos de forza
e fiereza. Á súa
vistosidade tamén colabora
a variedade de
vestuario tradicional que empregan os bailaríns e as súas
coreografías.

Este é un dos grupos con
máis historia e prestixio, non
xa só en Filipinas, senón en
todo o mundo dos festivais
de Folclore. Dende a súa
creación en 1961, o grupo
ten participado en festivais,
celebracións e conmemoracións de todo tipo e en todo o
mundo. Basta comentar que
esta é a terceira ocasión que
realiza unha xira por Europa
participando nos festivais
máis importantes.
O grupo ten a súa sé na
cidade de Tacloban City,
na illa de Leyte, no norte
de Filipinas. Ao longo da
súa historia, o grupo tense

FILIPINAS

“THE LEYTE KALIPAYAN DANCE COMPANY”
transformado nunha fundación
adicada á educación e formación da xuventude da cidade
de Tacloban e da súa comarca,
tendo como nexo o amor polo
folclore, o seu estudo e divulgación.
A través do seu variadísimo repertorio de música e danza e do
seu deslumbrante vestuario, o
grupo Leyte Kalipayan Dance
Company ofrece ao seu público
unha fascinante visión da cultura tradicional Filipina.

KAMCHATKA - RUSIA
“MENGO”

Kamchatka é unha rexión da Federación Rusa situada no extremo oriental de
Asia. É unha península alargada e montañosa, azoutada por fortes ventos, e
cun clima frío e húmido. Cunha extensión case tan grande como a da Península
Ibérica, a súa poboación é de pouco máis de 300.000 persoas.
A parte norte da península corresponde coa rexión autónoma de Koryak, onde
vive unha etnia dunhas 7.000 persoas, de onde procede o grupo folclórico
“Mengo”, fundado en 1965 na cidade de Palana. Durante a súa dilatada historia, o grupo ten recibido numerosos premios e galardóns, e ten participado en
festivais de todo o mundo: Franza, Alemaña, Bélxica, Bulgaria, Polonia, Italia,
Xapón, Estados Unidos, etc.
Dende o grupo “Mengo” teñen saído numerosos bailaríns profesionais, que despois crearon outros grupos. Nove dos seus compoñentes recibiron a Medalla ao
Mérito do Traballo de Rusia.

OREMBURGO - RUSIA
CORO ESTATAL

A rexión de Oremburgo está situada no sureste da Federación Rusa, facendo
fronteira co país centroasiático de Kazahiskán. Este territorio está atravesado
polo río Ural, e na súa ribeira atópase a cidade do mesmo nome, fundada no
ano 1743 por expedicións de cosacos, enviadas para protexer as fronteiras do
Imperio Ruso.
O Coro Estatal foi creado hai vintecinco anos e o seu repertorio básase no material folclórico da rexión: a danza, as coreografías e as vellas cancións cosacas.
As mellores representacións da compañía son vellas cancións cosacas e especialmente as que se realizan a capela.
Este grupo, un dos máis xóvenes da federación rusa cunha idade media que non
supera os trinta anos, ten relizado xiras por toda Europa, obtendo numerosos
premios polas súas actuacións.

VENEZUELA

COMPAÑIA DE DANZA “ZAZARIBACOA”

Dende a cidade de Guanar, capital do Estado Portuguesa situada na zona centro
occidental de Venezuela, chéganos o grupo Zazaribacoa, creado no ano 1987
e que adoptou o nome indíxena do río que pasa pola súa cidade. Este estado
ten á agricultura como principal actividade económica, o que propicia unha poboación dispersa e moi aferrada ás súas tradicións.
Entre o repertorio do grupo atopamos unha grande gama de manifestacións folclóricas: calipsos, tambores, parrandas, joropos, valses, merengues, e tamén
danzas indíxenas, cada unha delas co seu propio vestuario.
Na súa dilatada historia, o grupo ten realizado innumerábeis actuacións no seu
país e en sudamérica. Tamén ten realizado varias xiras por Europa, visitando
España, Portugal, Italia e Eslovenia.

VIETNAM

ROYAL DANCE AND SINGING TROUPE
Vietnam, país tropical do sudeste asiático, que ten unha historia de máis de
2500 anos, estivo até o século X gobernado por diferentes dinastías chinas. A
mediados do século XIX foi Franza quen o colonizou, e cen anos máis tarde foi
ocupado por Xapón. Despois da guerra o país estivo dividido en dous até 1975.
O grupo Royal Dance and Singing Troupe da cidade de Hué foi creado oficialmente no ano 1820, como grupo oficial da corte, cando Vietnam se atopaba
baixo a dinastía Minh Mang, co obxectivo de interpretar danzas reais, relixiosas,
ceremoriais e cancións populares en actos oficiais da casa real. Dende mediados do século XX, o grupo ten participado en numerosos festivais de Asía e
Europa, visitando países como Xapón ou Rusia. A grande maioría dos seus compoñentes foi formada na Universidade de Estudos da Escena e na Universidade
de Música. Contan co recoñecemento por parte do Goberno como “Artistas
Excelentes”
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XXIII XORNADAS DE FOLCLORE 2006
do 7 ao 16 de Agosto

PAÍSES PARTICIPANTES

