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   - Foron difíciles a súa infancia e a 
súa xuventude? Que problemas había 
aquí, no noso Val, cando vostede era 
novo? 
   Se comparamos aquela época coa de 
agora, temos que dicir que daquela había 
moitos problemas. Había moita necesidade. 
Para chegar ós sitios tiñamos que ir andan-
do, pois non había coches nin bicicletas. Eu 
nacín antes da guerra e cando comezou a 
guerra tería uns seis anos. Lembro algu-
nhas cousas daquela época, pero poucas. 
Practicábase o estraperlo. Aquela era a 
época dos ricos, pois había xente que facía 
moitos cartos vendendo as cousas que se 
necesitaban (ós que podían mercalas, cla-
ro). Lembro que se mercaba un pan de bo-
la feito de millo, porque o trigo non había 
quen o pillara, pois era para os ricos; un fe-
rrado de trigo valería uns 40 pesos. Todo 
era unha miseria. Tampouco tiñamos moito 
co que vestirnos. Andabamos por fóra cu-
nhas zocas nos pés, pois daquela aínda tra-
ballaban moito os zoqueiros, pero moitas 
veces as zocas que levabamos estaban ro-
tas. Despois da guerra quedou todo arrui-
nado. Non tiñamos nin unha peseta nin un 
peso. Tivemos que ir amañándonos como 
puidemos. 
   - Como lle entrou a afección pola 

música? 
   Había en Lagoa unha banda de música 
formada por veciños meus, que se chama-
ba a banda de Maneche. Como a min me 
gustaba a música, a eles metéuselles na 
cabeza que eu aprendera para tocar con 
eles. Ó final fíxeno, entrei naquela banda a 
tocar a caixa, que era a batería. Na banda 
éramos uns 22 ou 23 músicos. Eu tería uns 
18 ou 19 anos cando empecei a tocar coa 
banda de Maneche. 
   Pasando o tempo foi cando se formou 
unha orquestra a partir daquela banda, que 
se chamou da mesma maneira: Orquestra 
Maneche. Así eu seguín tocando tamén coa 
orquestra. Despois, como se formaron tan-
tas agrupacións musicais, tantas orquestras 
por varios sitios, a banda desfíxose e os 
seus músicos fóronse repartindo por diver-
sas orquestras. Porque aquela foi unha 
época de moitas orquestras aquí, no Val. 
   - Onde aprendeu a tocar? Había da-
quelas escolas de música como agora? 
   Non, daquela non había escolas de músi-
ca, polo menos polas aldeas. Para apren-
der, eu e os demais, ensinábanos o Direc-
tor da banda de Maneche. Co que el sabía 
ía ensinándonos ós demais. 
   - Foille difícil aprender música ou ti-
ña calidades xa dende pequeno para 

ser un bo músico? 
   Sempre me gustou a música, xa dende 
pequeno, e ese foi o motivo de que me de-
cidira a aprender a tocar. Xa con sete ou 
oito anos me gustaba a música. Loitei por 
aprender porque me gustaba. Aprendín al-
go, moito non, pero naqueles tempos non 
había posibilidades de aprender máis. Se ti-
vera a oportunidade de aprender nun Real 
Conservatorio ou algo parecido, ó mellor 
podía chegar a ser algo importante no 
mundo da música, pero non había posibili-
dades. A razón de que aprendera a tocar a 
batería e non outro instrumento foi que na 
agrupación musical necesitaban un batería 
naquel momento. 
   - De que orquestras formou parte na 
súa vida? 
   De moitas. Polo menos toquei en cinco 
orquestras. En primeiro lugar estiven na or-
questra na que aprendín a tocar, que era a 
Maneche, de Lagoa, como xa dixen. Des-
pois formouse a orquestra Reigosa, logo a 
orquestra Pena, que era de Bacoi, e máis 
adiante a orquestra Teima, que era de Fe-
rreira. Cando desapareceu a orquestra Ma-
neche de Lagoa formouse outra agrupación 
musical máis ampla, de músicos máis no-
vos, que foi a orquestra Iris. 
   - Había moitas orquestras cando 

   Moitos dos que naceron hai poucos anos non saben 
que houbo no pasado épocas moi malas aquí, no noso 
Val, e en moitos outros lugares. A pesar de todo, o feito 
de vivir con privacións, pasando necesidade, non quita 
que a xente fose feliz e que quixese divertirse, o mesmo 
que agora. Si, por iso naquelas épocas escuras do pasa-
do houbo xente que, sen ter títulos rimbombantes nin 
posuír estudos académicos, dedicouse por vocación a fa-
cer felices ós demais, a axudar ós infelices cidadáns 
doutros tempos a esquecer as mágoas, a sorrir e a bai-
lar. Foi unha época na que o noso Val estivo cheo de or-
questras e de músicos, de orquestras de aldea, como as 
define Graciano. Graciano Paz Tojeiro viviu as épocas di-
fíciles, pero tamén foi músico, e por iso as épocas difíci-
les se lle fixeron un pouco máis fáciles. Tocou a batería, 
só a batería, ou a caixa, como di el. Foron unha chea de 
orquestras as que gozaron da súa arte coa percusión. 
Comezou na Maneche, de Lagoa, pero logo seguiu coa 
orquestra Reigosa, coa Pena, coa Teima... El foi un dos 
moitos e bos músicos que deu o noso Val nunhas épocas 
de maiores penurias económicas das que estamos a pa-
decer agora. Natural no barrio de Beloi, en Lagoa, lugar 
no que naceu pouco antes da Guerra Civil, no 32, segue 
a vivir alí, xunto coa súa filla, o seu xenro e os dous ne-
tos que estes lle deron: Diego e Sara, que estudia no no-
so Instituto. Xa non toca, pero aínda lle gusta escoitar á 
Panorama, á París de Noia e, sobre todo, ós Satélites. 
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vostede era novo? 
   Cando eu era un rapaz de poucos anos 
había algunha orquestra, pero poucas. Des-
pois, cando os anos foron pasando, cando 
xa aprendera para músico, formáronse 
máis orquestras. 
   - Que diferenzas había entre as or-
questras de antes e as de agora? To-
can mellor as orquestras de agora cás 
de antes? 
   Entre as orquestras de antes e as de 
agora hai diferenzas moi grandes. As or-
questras de agora teñen bos equipos, bo 
son, e están preparadas doutra maneira. 
Antes iamos tocar cargando cos instrumen-
tos ás costas e andando e non tiñamos nin 
equipos de son nin nada parecido; todo o 
son que se oía era o que faciamos nós. 
Máis adiante, iso si, comezaron a aparecer 
algúns altofalantes pequenos. As orques-
tras das aldeas como aquelas nas que esti-
ven eu tivéronse que acabar forzosamente, 
porque de seguir teríanse que meter en 
gastos moi grandes para funcionar como as 
orquestras que funcionan agora. As orques-
tras actuais gastan millóns para levar un bo 
palco, por exemplo, pois cando nos tocaba-
mos non había palco nin había nada. Se as 
orquestras de antes tivesen os equipos que 
teñen as de agora, habían ser tan boas co-
mo as actuais, porque bos músicos habíaos 
tamén daquela. Pero claro, ó non haber 
medios, rebentábaste a tocar a trompeta, 
ou o saxo, e non se escoitaba case nada. 
Cos equipos de son que teñen agora as or-
questras podes tocar até cos narices. 
   - Que outros músicos coñecidos for-
maron parte das orquestras nas que 
estivo vostede? 
   Nestas orquestras tiven moitos compa-
ñeiros. Moitos deles xa morreron; en La-
goa, por exemplo, xa non vive ningún da-
quela época. Toquei, por exemplo, con Luís 
Río. Na orquestra Isma toquei con Aurelio, 
que é de Carballido. Na orquestra Pena ta-
mén toquei con Manolo de Pena. Dos músi-
cos que tocaron comigo xa quedan poucos. 

   - Que instrumentos tocaba vostede 
nas orquestras? 
   Toquei a batería nada máis. Algunha vez 
tamén cantaba, pero en menos ocasións. 
   - Facía algúns outros traballos nas 
orquestras ou só se dedicaba a tocar? 
   Agora si que atinaches. Aquilo era moi 
sacrificado. Lembro, por exemplo, a última 
orquestra na que estiven, coa que viñamos 
de tocar moi lonxe, por terras de Asturias, 
e chegabamos á casa xa de día, e eu, en 
vez de deitarme a durmir, tiña que irme a 
traballar. Os das orquestras tiñamos o tra-
ballo de tocar como algo parecido a facer 
un deporte; aparte de tocar na orquestra, 
eu tamén tiña que facer o meu propio tra-
ballo. 
   Coa orquestra tiñamos que cargar e des-
cargar, tiñámolo que facer todo nós. Quen 
o había facer se non? Pero a verdade é que 
daquelas había ben pouco que recoller, 
porque tiñamos pouco material. 
   - A que lugares importantes foron 
actuar as orquestras nas que estivo 
vostede? Como ían a eses lugares? Ti-
ñan autobús para desprazarse? 
   Cando iamos lonxe tiñamos unha furgo-
neta para levar o material. O material leva-
bámolo enriba da furgoneta e nos iamos 
dentro. Pero tamén iamos a moitos bailes 
pola zona do Valadouro, pois daquela cele-
brábanse moitos destes bailes, e aquí preto 
iamos a pé. En canto ós lugares de lonxe 
ós que iamos actuar, Asturias, por exem-
plo, rodámolo moito nos últimos anos. To-
cabamos tanto ó aire libre como en salas 
de festas, pero máis ó aire libre. Fomos a 
tocar a moitas festas e as festas, claro, 
eran ó aire libre; as festas eran durante o 
verán. Ás salas de festas fomos poucas ve-
ces, case sempre polas festas de fin de ano 
e cousas parecidas. O verán era para as 
festas ó aire libre. 
   - Como eran os seus ensaios? Can-
tos días ensaiaban á semana e onde o 
facían? 
   Ensaiabamos dous días á semana, pero 

sempre o faciamos de noite, pois de día ti-
ñamos outras ocupacións que atender. Ter-
minabamos o noso traballo na casa, prepa-
rabámonos e iamos para o ensaio, no que 
estabamos tocando até arredor das doce 
ou a unha da madrugada. Isto faciámolo, 
como xa dixen, dous días por semana ou, 
cando necesitabamos ensaiar máis, que era 
cando se ía achegando o verán, ensaiaba-
mos tres días. Ensaiabamos en Ferreira, en 
Lagoa, en casa do Director da banda, que 
era o que nos ensinaba a tocar, ou, cando 
estaba na orquestra Isma, ensaiabamos en 
San Pedro. Tiñamos varios sitios para en-
saiar. 
   - Que tipo de música interpretaban: 
música galega, pasodobres, música 
moderna...? 
   Faciamos música de todas clases, de ma-
neira que o que tocabamos puidese gustar-
lles a todos, non como as orquestras ac-
tuais, que ás veces non fan varios tipos de 
música. Non sei se tocabamos mellor ou 
peor, pero si que tiñamos variedade de ti-
pos de música. O pasodobre, por exemplo, 
tocábase moito, porque lle gustaba moito á 
xente. 
   - Cales eran as principais dificulta-
des que tiñan na orquestra? 
   Podemos dicir que o maior problema que 
tiñan as orquestras daquela época era que 
o oficio de músico era moi escravo. Tiña-
mos que ir andando á maioría dos sitios e 
pasar moito tempo sen durmir. Tiñas que 
estar tocando até as tantas da mañá e can-
do rematabas de tocar tiñas que recoller 
todo e cando chegabas de volta á casa vi-
ñas desfeito. Os que tocan nas orquestras 
de agora teñen a súa actuación pero ó re-
matar xa traen xente para recoller o equi-
po, recoller o palco e todo o demais. Da-
quela o palco, loxicamente, xa non o reco-
lliamos, porque non o había, pero todo o 
demais tiñamos que recollelo nós ó rematar 
a actuación e cargalo no coche que levaba-
mos. 
   - Cales foron as principais satisfac-
cións que lle deu o seu traballo nas or-
questras? 
   O máis bonito do traballo nas orquestras 
era o compañeirismo que había entre todos 
os que formabamos o grupo, que nos leva-
bamos todos moi ben e traballabamos en 
harmonía uns cos outros, levando as cou-
sas o mellor que podiamos. Tocar na or-
questra era divertido, pero o mellor de todo 
era iso, o compañeirismo que había entre 
todos nós. 
   - Cantos anos traballou vostede de 
músico? Cando se retirou? 
   Traballei de músico durante vinte anos. 
Retireime das orquestras con 45 anos. Ta-
mén teño que dicir que durante eses vinte 
anos nos que toquei houbo épocas nas que 
non estiven en ningunha orquestra. Por 
exemplo, cando se desfixo a orquestra Ma-
neche de Lagoa e cando, máis tarde, se 
desfixo tamén a orquestra Iris eu quedei 
sen orquestra na que tocar. Pero de alí a 
pouco chamoume outra orquestra para to-
car nela. Así fun alternando neses vinte 
anos momentos nos que tocaba e momen-

A orquestra Isma, na que tocou Graciano, nunha foto de hai uns cantos anos. 
Detrás, de esquerda a dereita: Pepe de Maciñeira (de Lagoa), Isma, Graciano, 
Maseda (de Moucide), Alejo (o trompeta) e o taxista que os levaba (de Santa 
Cruz). Diante: Luís Río (de Moucide) e Pedro, que eran os dous cantantes. 
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tos nos que non. 
   - Por que parou de tocar nas orques-
tras? 
   Parei de tocar porque as orquestras das 
aldeas fóronse desfacendo todas; ó final 
non quedou ningunha e non houbo máis 
remedio que deixalo. Agora todas as or-
questras que amenizan os bailes son de 
fóra. É outro estilo de vida, outra forma de 
traballar. Non sei se toda a xente que se 
move arredor dunha orquestra actual vive 
só do seu traballo da orquestra, pero a ver-
dade é que todo é moi distinto a como era 
na nosa época; agora a maioría das or-
questras son profesionais, ou téñense por 
iso. 
   - Segue vostede tocando ás veces? 
Segue facendo música? 
   Xa non. Agora non toco nin fago nada re-
lacionado coa música. Agora o que teño 
que facer é atender á miña saúde, que xa 
van os anos derriba dun. A batería coa que 
tocaba xa a vendín; só me quedaba algún 
cacharro vello e nada máis. Oír as orques-
tras ségueme encantando, así que vou ós 
sitios onde tocan para escoitalas. A afec-
ción pola música nunca desaparece, sem-
pre che segue gustando. 
   - Hai alguén na súa familia que con-
tinúe no mundo da música, como vos-
tede? 
   Non hai ninguén. Eu tiña irmáns, pero 
ningún se dedicou á música, e os novos da 
familia xa levan outros camiños distintos. 
Ademais, o que aprenda agora música xa 
ten que facelo nunha escola de música; é 
todo moi distinto a como era antes. 

   - Das orquestras que tocan actual-
mente, cal é a que máis lle gusta? E 
dos cantantes? 
   De entre as orquestras de fóra que ve-
ñen agora por aquí gústanme, si, esas que 
levan a maior fama: a Panorama e a París 
de Noia. Pero estas son orquestras que dan 
espectáculo, distintas das orquestras que 
eu coñecín. Agora póñome a escoitar á or-
questra dos Satélites e encántame. Os Sa-
télites si que tocan música, nesa orquestra 
si que hai músicos, son diferentes da Pano-
rama e da París de Noia, que se basean no 
espectáculo para atraer á xente. E igual cós 
Satélites hai tamén outras orquestras que 
tocan moi ben, que atraen á xente polo 
ben que tocan. 
   Respecto ós cantantes, creo que hai moi-
tos bos. Os dous que ten a París de Noia, 
por exemplo, son fenomenais e a min gús-
tanme moito. E as rapazas que ten tamén 
cantan ben. E o mesmo podemos dicir dos 
cantantes da Panorama. A min gústanme 
todos. 
   - Tivo vostede outros traballos, 
aparte de tocar nas orquestras? De 
que traballou vostede? Gustáronlle 
eses traballos que fixo? 
   Traballei en moitos traballos, porque eu 
do traballo na orquestra non vivía. O de to-
car na orquestra tíñao como un deporte, 
como unha diversión. Traballei case sempre 
na agricultura, que naqueles tempos era o 
máis habitual. De todos modos, coa música 
algo gañábase e toda axuda era boa. 
   - En que outro traballo lle gustaría 
ter traballado? 

   Sempre me gustou moito o traballo de 
albanel. Gustoume dende rapaz pequeno, 
pero non puido ser. Fixen, iso si, algún tra-
ballo de albanelería na miña casa, tan ben 
feito como o podería facer un albanel pro-
fesional, pero nada máis. 
   - Que afeccións ten vostede para o 
tempo libre? 
   Entretéñome vendo a tele e dando pa-
seos. Algo que me gusta tamén moito é o 
fútbol. Véxoo na tele e é raro que me que-
de algún partido sen ver. A ver os partidos 
no meu pobo vou pouco. Son afeccionado 
do equipo do Deportivo da Coruña. 
   - Que soño lle queda aínda por reali-
zar? 
   Gustaríame viaxar a algún sitio, pero o 
que eu viaxo é pouco. Fun xa a algunhas 
excursións no autobús, porque sempre me 
gustou viaxar. Podería pensar en chegar a 
tocar con algún famoso, pero só pensalo, 
porque querer convertelo en realidade é al-
go inútil. Tamén podería soñar con ser fa-
moso, pero os anos xa van derriba dun e 
xa pasou o tempo. Se tal como está o mun-
do agora eu fose novo, entón si, dedicarí-
ame á música, porque sempre me gustou 
moito; faría un esforzo por ser algo máis 
importante no mundo da musica, por se-
guir adiante coa música, pero cando eu to-
caba non había forma de facelo así. 
   - Se tivese que irse a unha illa de-
serta, que se levaría? 
   Pois ó mellor me levaba a batería e, iso 
si, a saúde. 

 
 
 
 
 

Graciano na Aula de Desdobres do noso Instituto onde o entrevistamos, acompañado dos rapaces do noso Equipo de 
Redacción: Álex Rivera, Lara Fanego, Tania Díaz, Yaiza Pico, Eva María Campos, Sara Bouso (neta de Graciano), Laura 
Sixto, Reyes Braña, Xulia Manín, Tania Pernas, Lorena Díaz, Iria Braña e Sabela Quirós (agachada). Falando con Gracia-
no aprendimos cousas de música e tamén cousas doutras épocas, cando as cousas pola nosa terra, por desgraza, non 
marchaban tan ben como agora, a pesar da crise que padecemos. Grazas, Graciano, por atender ás nosas preguntas. 


