OURENSE
A RÚA
ALLARIZ
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O PRIMEIRO CUARTO DE SÉCULO DAS XORNADAS DE FOLCLORE
Constitúe para mín un fondo motivo de satisfacción falar das Xor-

Resulta obrigado para mín agradecer o esforzo de tódolos que con-

nadas de Folclore que, dende setembro de 1984, organiza anualmen-

tribuiron ó éxito organizativo e de público das Xornadas de Folclore.

te a Deputación Provincial de Ourense. Unha mostra clara da aposta

Parabéns para o equipo humán do Negociado de Cultura da Deputación

cultural desta institución e unha iniciativa consolidada, respetada e

de Ourense e para a o Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. As

prestixiada dentro do panorama internacional.

máis efusivas gracias para os concellos que acolleron este espectáculo
e que axudaron ó seu desenvolvemento. O meu recoñecemento para

A provincia de Ourense convértese durante uns días na capital mun-

as entidades colaboradoras en diferentes etapas como diversos depar-

dial do folclore. Como si da sede da Organización das Nacións Uni-

tamentos do goberno autonómico e tamén recentemente á Fundación

das se tratara asistimos a un espectáculo multicolor e multirracial,

“Caixa Galicia”.

vivísimo en detalles, étnicamente rico e culturalmente inigualable.
Facemos gala as ourensáns e os ourensáns do noso coñecido carácter

Graciñas a todos ós que asistiron ás representacións, xuíces da alta

hospitalario, devolvendo con simpatía e calor tódalas atencións que

calidade do espectáculo e garantes do éxito destas Xornadas edición

recibimos un pobo emigrante como o noso, acostumado como ningún

tras edición. E graciñas ós grupos que exerceron de embaixadores da

a buscar o progreso fora das nosas fronteiras.

cultura e tradicións dos seus países. Dende Alxeria a Canadá. Dende O
Congo a Vietnam. Dende Arxentina a Malasia. Dende Costa de Marfil a

Uns días nos que Ourense é a fotografía fixa da anhelada convivencia

Nova Zelanda. Todos fixeron realidade que Ourense fora o gran plató,

internacional, do respeto ós costumes, da pervivencia das tradicións,

o gran escenario, dunha representación multicultural que nos sitúa

do trato non discriminatorio, da paz e da igualdade, valores supremos

no mapa do mundo e que fai que sigamos, con máis forza, apostando

que todos estamos obrigados a respectar. O ambiente dentro da or-

decididamente polo folclore universal e recuperando e fornecendo ta-

ganización, a relación cos grupos participantes, pertenzan á nación

mén o folclore galego como un dos nosos sinais de identidade.

que pertenzan, é realmente exemplar. A solidariedade entre os participantes e a sensación de amizade e ledicia permanente son signos

Cos meus desexos de que esta publicación sirva para facer chegar ós

característicos dunha iniciativa na que se escoita a linguaxe universal

lectores a ilusión, a calidade e o fenomenal ambiente destas vintecinco

da cooperación e colaboración internacional, sin ter en conta a plurali-

edicións das Xornadas de Folclore da Deputación Provincial de Ouren-

dade idiomática que fai estes días de Ourense unha imaxinaria Babel.

se, convídovos a participar, como mínimo, nas vintecinco seguintes.

A resposta do público ourensán nestas vintecinco edicións foi fantás-

Moitas gracias. Muchas gracias.

tica, razón principal da consolidación deste evento artístico. Dende o

Thank you very much. Merci beaucoup.

colorista desfile polas rúas da vella Auria ata os diferentes espectáculos ó longo e ancho de Ourense. Os pobos e vilas da provincia foron
testemuña deste acontecemento incomparable, un fixo no calendario mesmo tamén con incursións noutras provincias como Lugo ou

José Luís Baltar Pumar
Presidente da Deputación Provincial de Ourense

noutros países como Portugal. O interese crecente desta actividade é
proba da súa fortaleza.
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MÉXICO

Tenochtitlan
A Compañía de Danza Folclórica “Tenochtitlan” foi fundada na cidade de Puebla
no ano 1988 e dende este ano ten participado en numerosos festivais de todo o
mundo –Alemaña, Béxica, Holanda, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
etc– até completar una lista de máis de 120 paises. Conta con máis de 200 compoñentes, repartidos en tres grupos: infantil, amateur e primeira compañía.
A primeira compañía inclúe no seu repertorio danzas, bailes e ritmos representativos de todo México, conservando os valores culturais do pobo e presentando
baixo a orixinalidade do colorido do seu vestiario, música e coreografías un
traballo escénico basado nas raíces da cultura mexicana. O grupo fai un percorrido por diferentes períodos da
historia mexicana a través da

O BenÍn –situado na costa

música e o baile: danzas precolombinas e danzas de influen-

BENIN

cia hispana; e polas diferen-

Les As du Bénin

tes rexións do país: Chiapas,
Guerrero,

Sinaloa,

Jalisco,

Veracruz, etc., ofrecendo unha
ampla visión da cultura popular
mexicana.

Occidental Africana– é o
berce do vudú. Aquí, o culto
deu orixe á cultura, unha
enorme riqueza e un manancial de danzas e ritmos.
Desde a súa fundación en
1991 polo maior coreógrafo
de Benin, o grupo Cultural
e Artístico “ASES DO BENIM
KANLIN TE TE MAN DU” foi
escollido para representar
a Benín en diversos países:
Francia,

China,

Burkina-Faso,

Bélxica,

España

e

Portugal.
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CHILE

Bafochi
O Ballet Folklórico de Chile, “Bafochi”, foi creado no ano 1987 e caracterízase
por integrar as raíces folclóricas das diferentes culturas que conforman a nacionalidade chilena nun espectáculo do máis alto nivel e de carácter universal.
No seu repertorio percorren as tradicións chilenas dende a cordilleira andina
até a costa, dende o deserto do norte até os bosques do sur, sen se esqueceren
da cultura Rapa Nui da Illa de Pascua.

BOLIVIA

Fundado

Tradiciones Bolivianas

prestixios

En 1999 creouse, na cidade boliviana de Cochabamba, a Escola de Danza

onde act

“Folklore do Mundo” que ten como máximo expoñente ó grupo “Tradiciones

Teatro de

Bolivianas”, formación composta por profesores, estudantes -tanto de colexios

tranxeiro

como de universidades- e os alumnos máis aventaxados da Escola.

competit

República
O máximo obxectivo do grupo é a conservación dos ancestrais costumes de

Suíza, Ale

orixe Aimará e Inca, así como das tradicións criollas de influencia colonial es-

zada pelo

pañola. Para logralo, a Escola de Danza imparte clases de carácter artístico e
folclórico co recoñecemento do Ministerio de Educación e Cultura.
Bafochi conta cunha academia na que traballan permanentemente 450 bailaríns
“Tradiciones Bolivianas” ofrece un programa con danzas de todas as rexións de

e músicos aprendendo o repertorio do grupo no que a forza, a expresividade,

Bolivia, danzas que despois dun proceso de investigación e análise, son adap-

a disciplina e a claridade artística son características fundamentais. “Bafochi”

tadas para a posta en escena, conservando en todo momento a súa pureza e

conta con dous grupos: un encargado das actividades artísticas en Chile e outro

autenticidade.

itinerante que cubre as xiras internacionais. Cada un deles está composto por
33 persoas entre bailaríns, músicos e persoal técnico.

Nestes dez anos de existencia, o grupo “Tradicións Bolivianas” ten participado
en festivais de todo o mundo: Arxentina, Ecuador, Chile, Brasil, Estados Unidos,
Francia, Suíza, China e en numerosas ocasións en España

O éxito deste grupo está abalado por máis de 3300 representacións en todo
tipo de eventos, en festivais de Arxentina, Ecuador, Paraguai, Estados Unidos,
Canadá, España, Francia, Bélxica, Inglaterra, Suíza, Alemaña, Italia, Dinamarca,
Suecia, Holanda, Finlandia, Rusia, México, Porto Rico, Siria, Xordania, Exipto,
Israel, Noruega, Tunicia, Palestina, Grecia, Líbano, Luxemburgo, Illa de Gersey,
Portugal e República Popular China.
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XEORXIA

National Ensemble “Georgian Folklore”
O National Ensemble “Georgian Folklore” foi fundado en 1984 en Tbilisi na

cterízase

Facultade de Medicina Estatal. Entre os premios e distincións acadados pode-

man a na-

mos citar 3 medallas de ouro, 6 primeiros premios e un diploma do parlamento

universal.

europeo ademais da denominación honorífica de “National Ensemble” otorgada

ra andina

pelo Ministro da Cultura da Georgia. O grupo participou con enorme éxito en

queceren

festivais internacionais en Polonia, Italia, Bélxica, Grecia, España, Alemaña,
Rusia, República Checa e Portugal.

CUBA

Conjunto Artístico “Maraguán”
Fundado en 1981 na cidade de Camagüey, o grupo Maraguán é un dos máis
prestixiosos símbolos de Cuba. “Maraguán” recibiu varios premios en Cuba
onde actúa nas principais cidades, incluíndo a sala García Lorca do Grande
Teatro de Habana, o teatro máis importante da illa. As actuacións no estranxeiro, igualmente cheas de éxito, realízanse sobre todo en eventos non
competitivos, a maioría organizados por CIOFF. Cerca de 180 localidades da
República Dominicana, México, Francia, España, Portugal, Paraguai, Bélxica,
Suíza, Alemaña, Eslovenia, Italia etc., marcan a traxectoria internacional realizada pelo Conxunto Artístico “Maraguán”.

bailaríns

sividade,

“Bafochi”

le e outro

posto por

s en todo

s Unidos,

namarca,

a, Exipto,
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RUSIA - Rep. de KOMI

Assia Kya
RUSIA - Rep. de KALMIKIA

Djangar
O grupo de danza folclórica Djangar foi creado en 1974 baixo o auspicio do
Centro Republicano de Arte Folclórico da cidade de Elista, capital da República
rusa de Kalmikia, situada na ribeira do Mar Caspio, nas estepas que preceden
ao Caúcaso, a onde chegaron e se asentaron fai máis de oitocentos anos os
exércitos mongoles, razón pola que a maioría da poboación é desta etnia.
O programa do grupo Djangar está formado por danzas nas que destaca a forza
dos bailaríns, o colorido e vistosidade do vestiario, a espectacularidade das

”Simyono

coreografías e a música interpretada cos instrumentos máis tradicionais do seu

formado

país: o egin, o tavshur, o shanz e o domra.
Ao longo da súa dilatada existencia, o grupo Djangar ten gañado numerosos

A República de Komi é unha vasta extensión de case medio millón de quiló-

chegase

metros cadrados de taiga e tundra, situada no límite da Rusia Europea coa

senta o r

Asiática, nos montes Urais.

entusiasm

zado num

premios en festivais tanto na extinta Unión Soviética como en outros países
como Checoslovaquia, Holanda, Francia, Alemaña, Mongolia, etc.

O pobo komi alcumou ao seu país como o lugar de nacemento do cisne e in-

Luxembu

corporou ao seu folclore as súas crenzas. A riqueza das tradicións, cancións,

Bélxica,

bailes, instrumentos e vestiario, queda reflictida no repertorio do grupo Assia

no noso f

Kya, creado sobre as bases da Compañía Nacional de Canto e Danza (1939) e o
Coro da Radio de Komi (1958), encargados de recompilar cancións tradicionais,
melodías instrumentais e bailes.
Ao longo da súa dilatada historia, o grupo ten participado en numerosos festivais da antiga Unión Soviética, os seus países satélites e en toda Europa
Occidental, visitando este ano por primeira vez o noso festival.
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SERBIA

Ballet Folclórico Simyonov-Bukica
”Simyonov” foi fundado en 1986 por o bailarín e coreógrafo Dejan Simyonovsky,
formado nos grupos “Frula” e “Tucovic”, quen conseguiu que esta compañía

de quiló-

chegase a ser unha das máis populares e admiradas de Serbia. Simyonov pre-

opea coa

senta o rico folclore Serbio dunha forma nova e atractiva na que prevalece o
entusiasmo do público durante toda a representación. “Simyonov” ten realizado numerosas xiras por USA, Canada, México, Grecia, Bulgaria, Finlandia,

sne e in-

Luxemburgo, Francia, Tailandia, Italia, España, Rusia, Polonia, Alemaña,

cancións,

Bélxica, Exipto, India, Israel, Portugal, sendo esta a 5ª ocasión que participa

upo Assia

no noso festival.

TAIWÁN

Yi-Tzy Dance Troupe
O grupo taiwanés “YI-TZY DANCE TROUPE” foi fundado no ano 1996 en
Jente, Tainán, e está formado por mozos de idades comprendidas entre os catorce e vinte e cinco anos, todos eles namorados da música e
baile tradicionais. O seu repertorio céntrase nas tradicións e costumes
do suleste chinés e Taiwán, onde se concentran máis de vinte etnias dis-

1939) e o

tintas. Igualmente, amosan un rico e variado vestiario, cheo de colorido

dicionais,

e vistosidade.
No seu historial inclúen visitas a Francia, Italia, Gran Bretaña, Bélxica,

osos fes-

Holanda, Suíza e por suposto España, onde xa estivo en tres ocasións

a Europa

anteriormente. Conta cunha ampla lista de premios concedidos por diferentes institucións culturais do seu país e dos festivais nos que ten
participado.
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PORTUGAL

Grupo Etnográfico Areosa
O Grupo Etnográfico de Areosa foi fundado no ano 1966 como asociación cultural co obxectivo de preservar e divulgar as tradicións, usos e costumes do
pobo da rexión de Viana do Castelo. A súa sé está na localidade de Areosa, a
uns cinco quilómetros de Viana do Castelo. O grupo está formado por máis de
50 membros que levan catro décadas investigando e divulgando vestimenta,
música, canto e baile tanto no seu país como en numerosos festivais de toda
Europa e América: Francia, Bélxica, Luxemburgo, Alemaña, Polonia, Hungría,
Italia, Brasil e por suposto España. Entre as numerosas actividades que o Grupo

VENEZUELA

Enigma 92 e Grupo Musical Maisanta

Etnográfico de Areosa realiza, destacan as clases de danza, música e instrumentos populares así como a organización de cursos e obradoiros sobre a artesanía da vestimenta.

No ano 1992, na cidade de Píritu, no Municipio Esteller do Estado Portuguesa,
situado nos Llanos Occidentais de Venezuela, creouse a organización “Enigma
92”, adicada á investigación, promoción e difusión das tradicións e bailes populares venezolanos. Conta cunha escola na que os alumnos comezan a curta
idade e van pasando polos diferentes niveis até chegar ao grupo de adultos, logrando así unha consistente formación no campo da danza e música folclórica.
O grupo ten participado en festivais de Italia, México, Chile e Colombia, entre
outros, sendo a primeira vez que visitan o nos país.
Nesta ocasión, Enigma 92 ven acompañado polo grupo musical Maisanta que
dende o ano 1998 en que foi fundado leva realizadas xiras de difusión da música popular venezolana en paises tan dispares como Italia, Estados Unidos,
Colombia ou España.
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XXV XORNADAS DE FOLCLORE 2008 do 11 ao 20 de agosto

LOCALIDADES:

SEDE:

OURENSE

A RÚA
ALLARIZ
BANDE
CASTRO CALDELAS
CELANOVA
CHAVES
ENTRIMO
MACEDA

MANZANEDA
MONFORTE
O BARCO
O CARBALLIÑO
RIBADAVIA
TRIVES
VERÍN
VIANA
XINZO

PAÍSES PARTICIPANTES

KALMIKIA
SERBIA
KOMI

PORTUGAL
MÉXICO

XEORXIA
TAIWÁN

CUBA

VENEZUELA

BENÍN

BOLIVIA

CHILE

XORNADAS FOLCLORE 2008.indd 12

21/7/08 13:42:24

