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De  novo  hai  que  saudar  a  publicación  deste  Cancioneiro
Escolar  Urxente Volume 2 da man do CEP Brea Segade de
Taragoña coordinado polo mestre José Luís do Pico Orjais. Un
traballo unha vez máis, como foi xa o primeiro, excelente de
lembranza e mesmo de descuberta do rico patrimonio musical
tradicional deste Concello. E é que temos un auténtico tesouro
inmaterial que, de non existiren iniciativas como esta, ficarían
agochadas para sempre.

É  absolutamente  necesario,  urxente,  que  a  nosa  música
tradicional, así como o baile, estean presentes no ensino, sexa
en maior ou menor medida, ou estaremos furtando uns saberes
fundamentais e únicos para as crianzas de hoxe, xa que nacen e
falan do que fomos e sobre o que construiremos a cidadanía do
mañá.  A sensibilidade  por  tanto  do  equipo  que  coordina  o
profesor Orjais antóllase exquisita con esta misión.

E  o  que  semellaba  imposíbel  aparece  neste  volume,  novas
músicas, algunhas de autor, outras tradicionais transmitidas por
informantes,  outras  de  traballo  arreo  sobre  os  cancioneiros,
algunha composición contemporánea sobre as raíces musicais
desta  terra...  Toda  unha  variedade  de  músicas  que  coa
xenerosidade habitual poñen ao noso dispor.

Vaia como remate destas palabras a lembranza agarimosa aos
músicos e informantes que se foron e a quen se lle dedica este
Cancioneiro: Xosé Figueira, Teresa Triñanes e Xosé Romero.

Adolfo Muíños

Alcalde de Rianxo





Prólogo

Tenho a certeza de que Rianxo é um magnífico observatório
para estudar as transformações sofridas polo folclore musical
galego durante o século XX.  Em pouco mais dum século, um
pode  encontrar-se  com  forças  centrífugas  e  centrípetas  com
poder normativo para aceitar ou recusar, assimilar ou esquecer
todo  tipo  de  práticas  folclóricas.  Se  caminharmos  pola  área
urbana de Rianxo podemos apreciar como as suas casas foram
feitas, em muitos casos, com elementos reaproveitados, como
as pedras que foram trazidas do Castelo da Lua. No mesmo
exercício de reutilização de materiais pré-existentes, muitas das
nossas  canções  emblemáticas  são  artefatos  manipulados,
carinhosamente adaptados à estética e linguagem locais.
As  pessoas  podem  ficar  tentadas  a  sentir  algo  parecido  à
decepção ante o que acabei  de dizer  ou o que pode ler  nos
comentários  ao  repertório  de  nosso  cancioneiro.  Todo  o
contrário.  Uma visão  global  da  música  rianxeira  nos  último
cem anos  falar-nos-á  de  uma  sociedade  dinâmica,  quem  de
utilizar  todos  os  recursos  ao  seu  dispor,  sem complexos  ou
preconceitos. 
Obviamente,  nem  todas  essas  forças  normativas  tinham  os
mesmos  interesses  ou  motivações.  Assim,  houve  grupos  de
intelectuais,  como  o  comandado  por  Arcos  Moldes,  que
lutaram utilizando a música como instrumento essencial para
civilizar  e  educar  uma  sociedade  que  achavam  atrasada,
alcoolizada e desmobilizada. Houve também grupos católicos
como as Hijas de María ou mais tarde a organização falangista
da  Sección  Femenina,  com  uma  importante  atividade  em
diferentes  épocas  e  nas  que  militaram  pessoas  com  grande
capacidade de gestão.  
Personalidades como a de Castelao, Dieste ou Manuel Antonio,
convivem na nossa história local ao lado de outros vultos da
cultura menos conhecidos, mas que foram capazes de organizar



ao  seu  redor  ─até  nos  piores  momentos─ grupos  de  teatro,
rondallas, bandas de música, coros, associações culturais. Todo
este pessoal construiu a imagem de nós  que temos hoje. 
Na  minha  opinião,  a  grande  atividade  cultural  da  vila  de
Rianxo durante o século  XX fez  com que a  música urbana,
principalmente  de  autor  ou  com  empréstimos  externos,
ocultasse à música de tradição oral, que mal merecia a atenção
de investigadores e investigadoras tanto locais como de fora.
Porém,  e  mesmo  quando  se  trate,  em  sentido  estrito,  de
tradição inventada, o observador ou observadora pode apreciar
como  tudo  se  faz  com  a  ideia  de  dotar  a  Rianxo  duma
personalidade cultural,  uma imagem para nos exportar e nos
definirmos perante o resto de grande eficiência, e em muitos
casos, de beleza inegável. Por isso é tão importante  olharmo-
nos  com  serenidade  e  certa  distância,  num  exercício,  se
quiserem, de autoavaliação necessária.

Por  último,  vaia  o meu agradecimento às  seguintes  pessoas,
sem cuja  ajuda  seria  impossível  a  realização  deste  volume:
Pepe Romero Miguéns, David Cobas,  Manuel Tubío, Vicente
Rodríguez  Abeixón,  Moncho  de  Orzán,  Tero  Rodríguez,
família  de  José  Figueira  e  Xesús  Santos,  Ramom  Pinheiro,
María  Carril,  Manuel  Cespón e alunado da Aula de Cultura
Musical da Uned-Sénior de Rianxo.

E a Beethoven, por estar sempre ai.

José Luís do Pico Orjais
Taragonha, dezembro de 2022,



 Pranto dun Gaiteiro Vello
Aos gaiteiros de Soutelo de Montes

meus amigos.

Ai, Deus, xa non me obedecen
nin os dedos nin a gaita,

que as mans teño entanguecidas,
e a gaita vai acabada!

Eu son vello e ela está vella,
mais gosto de agarimala,
pois con ela dende mozo

andei sempre en compaña.
Toquei nas misas maiores,

nas procesións tralas andas,
no nadal, a Panxoliña,
e en romarías sonadas

acendín a sangue moza
e evoquei tenras lembranzas
nos vellos, ao son daquelas

muiñeiras e ribeiranas.
Coma se fose unha noiva,

merqueille fermosas galas:
cubrefol de veludo 

fleques de seda encarnada,
que en vela tan ben vestida

gozaba a xente e eu gozaba.
Mais, ai que a fonte de gozo

trocouse en fonte de mágoas!
Eu son solteiro, e non teño

a quen en herdo deixala;
mais non, que n’a deixaría

por medo a que a profanaran,
facendo que o seu punteiro



en mans traidoras, ceibara,
en vez dos aires da Terra,

aires de terras estrañas.
Como me dá moita pena

vela así, esfarrapada,
inda hei facer un esforzo
pra novamente amañala;

pro, en vez de traxe de festa,
mercareille unha mortalla,

que, cando eu morra, comigo
quero que a metan na caixa.

Faustino Rei Romero 
(24/10/21-20/12/71)



     Gaiteiros







José Ramón Figueira Rodríguez (Cerqueiras, 1935 - 2018)

No ano 2008, José Ramón Figueira Rodríguez achegouse ao
colexio Xosé María Brea Segade para falármonos da súa vida
como gaiteiro profesional e o seu paso pola Banda de Música
de Padrón. Nesa entrevista confesounos que levaba máis de dez
anos sen tocar e que a súa gaita, con fol de pneumático, estaba
absolutamente  inutilizable.  Ofrecémoslle  tocar  cunha  das
nosas, negándose nun primeiro momento ao ver que o ronco
tendía  á  verticalidade.  A pesar  da  súa  extrema  modestia  e
economía  na  fala,  a  conversa  foinos  levando  a  unhas
evocacións  cargadas  de  paixón  e  emotividade  e,  por  iso
mesmo, a un desexo de querernos demostrar o belas que eran
aquelas súas tocatas. 
Con dificultade,  José cargou a gaita  ao lombo e comezou a
disparar  o  seu  repertorio,  en  efecto,  asombrosamente  belo  e
orixinal para nós. O concepto musical que transmitía, tal vez
polo seu carácter montañés, era ben diferente ao do resto dos
gaiteiros  que  coñecíamos  en  Rianxo.  Ramón  Carou,  Xosé
Romero e todos os seus seguidores presumían dun repertorio
fundamentalmente  destinado  a  acompañar  o  canto  e/ou  ao
lucimento  persoal;  as  súas  obras  son,  todas  elas,  moi
emblemáticas  e  identificadoras  da  vida  musical  do  noso
concello.  Porén,  o  repertorio  de  José  Figueira  era  unha
sucesión  de  bailables,  soltos  e  agarrados,  pezas  para  ser
escoitadas en movemento. Daquela xuntanza saíu un conxunto
de temas dos que escollemos seis para formar parte do CD Son
de Rianxo, gravado nos estudos da Radio Galega para o selo
Actus e coa produción do CEP Xosé María Brea Segade. Das
seis  pezas  escolleitas,  catro  foron  interpretadas  polo  propio
Xosé  Figueira,  con  aquela  gaita  que  tantos  problemas  lle
ocasionara.  Pode  que  ese  día  fose  o  da  última  tocata  do
Gaiteiro de Cerqueiras. 



Os Airiños de Cerqueiras. 1948
Pepe (bombo), José Ramón (gaita)  e Albino (tambor).

Arq. familiar de José Figueira.





Ramón Carou Romero (Asados, 1930)

En 2008, na mesma gravación na que recollemos o repertorio
para gaita de José Figueira, rexistramos media ducia de pezas
de Carou entre as que destacan as xotas, pasodobres e valses.
Gaiteiro de toque seguro e elegante, foi protagonista de moitos
dos  acontecementos  máis  sobranceiros  da  vida  musical
rianxeira da segunda metade do século XX. 
Xunto  a  Xosé  Romero,  o  Rosales,  creou  o  seu  primeiro
cuarteto, Aires da Nosa Terra, que de seguido pasou a ser un
grupo de referencia en toda a contorna rianxeira. 
Cando  nacen  as  primeiras  agrupacións  de  danza  do  noso
concello,  dirixidas  por  Carnero  Valenzuela  e  Maruchi
Fernández, Ramón e os seus compañeiros son reclamados para
poñerlles música,  acompañando as diferentes formacións nas
súas participacións en concursos e demais eventos folclóricos.
Alén do seu traballo como gaiteiro de alborada e  procesión,
Ramón  Carou  realizou  un  importante  labor  como  mestre,
transmitindo  os  seus  coñecementos  a  un  nutrido  grupo  de
mozos e mozas de Rianxo. Doas do mar permitiu a transmisión
dun  estilo  xenuinamente  rianxeiro  do  vello  mestre  aos  seus
discípulos e discípulas, a través da oralidade e da imitación,
fundamentos ambos da aprendizaxe tradicional.
Felizmente,  de  Ramón  Carou  temos  diversos  rexistros
fonográficos  que  aseguran  a  supervivencia  do  seu
extraordinario  repertorio  e  que  son  hoxe  de  imprescindible
escoita para os continuadores e continuadoras.

Coral  do Liceo  Marítimo Rianxeiro.  (1999) Son de  Rianxo. Pontevedra;
Producións Trebón. 

VV.AA. (2008) Son de Rianxo. Santiago de Compostela; Actus. Producido
polo CEP Xosé María Brea Segade.

Cebeiro Fernández, José María (2017)  Ramón Carou Romero : Aires da
Nosa Terra:  Cuarteto  Tradicional  de  Asados  Rianxo. A Coruña;  Creade
Impresión Digital.



Arq. Ramón Carou.

José Figueira, Sabela Rodríguez, Orjais, Ramón Carou e José Pimentel.
Museo do Pobo. Santiago de Compostela. 2008







Xosé Romero Suárez “O Rosales” (Asados, 1930 – 2021). 

Con certeza, Xosé Romero foi o primeiro gaiteiro de Rianxo
que transcendeu o ámbito puramente local. Algunhas das pezas
do seu repertorio son estándares interpretados por músicos de
todo  o  mundo,  como  a  popularísima  A Camposa.  Posuidor
dunha técnica asombrosa que conservou até o seu pasamento, o
seu nome situase a carón dos grandes solistas e creadores do
noso país, como Enrique Otero ou Ricardo Portela.
Liderando Os Rosales, gravou dous vinilos que son hoxe parte
do noso patrimonio musical. En 1981, para o selo Ruada, sae
Lembrando, onde  ademais  da  citada  A  Camposa podemos
encontrar títulos tan queridos para nós como  Río do Anxo ou
Amor  Rianxeiro.  Este  álbum  conta  ademais  cos  deseños  de
Xosé Comoxo,  un  texto  de  Xesús  Santos  e  está  adicado ao
Centro Cultural Simón Varela de Asados. Difícil encontrar un
produto máis noso.
O segundo dos seus discos, De foliada en San Pedro de Vilas,
achéganos, alén da mestría de Xosé Romero, a voz madura e
poderosa de Maruxa Miguéns, a súa compañeira. Ela é quen
pon  a  letra  a  todas  esas  pezas  que  canta  cun  forte  e
característico vibrato, cunha dinámica vigorosa que enche os
seus portamentos dunha vitalidade contaxiosa.
Neste  disco  podemos  escoitar  un  corte  de  singular  beleza,
Marcha Procesional de San Pedro de Vilas, composta polo fillo
de Xosé e Maruxa, Pepe Romero Miguéns. Esta peza supón o
adianto  dunha  estética  propia,  duns  recursos  compositivos  e
duns arranxos que Pepe Romero desenvolvería con mestría á
fronte  da  Banda  de  Gaitas  Ancoradoiro  de  Ribeira  e,  na
actualidade, na Suevia de Porto do Son.
Para facer parte deste cancioneiro escollemos a composición de
Xosé Romero Suárez, Río de Anxo, título que tamén dá nome á
actual formación creada polos seus alumnos de Asados.



Lembrando. Sonifolk. 1981

De foliada en San Pedro de Vilas. Sonifolk. 1996



     Os Nosos Clásicos















Están as nubes chorando
por un amor que morreu,

están as rúas molladas
de tanto como choveu.

Lela, Lela,
Leliña por quen eu morro,

quero mirarme
nas meniñas dos teus ollos.

Non me deixes
e ten compaixón de min,

sen ti non podo,
sen ti non podo vivir.

Dáme alento cas túas palabras,
dáme celme do teu corazón,

dáme  lume das túas miradas,
dáme vida co teu doce amor.



O 14 de agosto de 1941, no teatro Mayo de Bos Aires, tiña
lugar a estrea da peza  Os Vellos non deben de namorarse, de
Castelao.  Dividida  en  tres  lances  e  un epílogo,  conta  cunha
partitura  orixinal  conservada  no  Museo  de  Pontevedra,  un
conxunto  de  melodías  populares  e  tradicionais  que  veñen
reforzar todo aquilo que está a acontecer  en escena.  Así,  no
primeiro  lance  cántase  a  Cántiga  dos  boticarios,  a  Lela
primixenia;  no segundo  O vira,  na escena do portugués  e  a
Muiñeira dos espantallos, que danzan a redor de D. Ramón; o
terceiro lance ilústrase co fermoso Alalá do mozo, no que este
despreza a Pimpinela por casar cun vello. Infelizmente, á copia
do Museo de Pontevedra fáltanlle dúas melodías: a Cántiga do
telón,  da que só se conserva a portada, e a parte musical do
epílogo,  posiblemente  unha  muiñeira  na  que  os  esqueletos
executaban unha danza macabra.
A día de hoxe pensamos que todas as pezas foran escolleitas
polo  propio Castelao,  correspondendo os  arranxo para a  súa
interpretación  no  teatro  Mayo  ao  músico  e  poeta  coruñés
Emilio Pita. Efectivamente, o 30 de maio do 1941, uns meses
antes da estrea de Os Vellos en Bos Aires, o Cuarteto Ultreya,
dirixido  por  Pita,  inclúe  no  seu  repertorio  Lela  (serenata
compostelana),  música  pop.  arm. Neste  acto  celebrado  na
cidade  de  Rosario  estivo  presente  Castelao,  dando  unha
palestra titulada Visión de un aldeano gallego. Poida que fose
nese día cando o ilustre rianxeiro escoitou por primeira vez a
súa Lela.
A  melodía  da  Cántiga  de  boticarios foi  prestada  da
estudiantina  Triste  y  sola,  máis  coñecida  como  Fonseca.
Castelao procuraba que o que soase nesa escena fose “unha
caricatura de calquera obra de orfeón”. Ademais, debía evocar
o ambiente que o vello farmacéutico vivira nos seus tempos de
estudante  en  Compostela.  Fonseca,  que  Castelao  houbo  de
cantar moitas veces cando saía de tuno, cumpría á perfección o
papel evocatorio polo que fora escollida. 



Triste y sola, forma parte do repertorio das tunas desde a súa
fundación,  e  posiblemente  foi  composta  por  algún  dos  seus
primeiros  directores:  Valverde,  Dorado  ou  Curros.  Mais,  así
como a melodía resultaba perfecta, a letra había que mudala,
primeiro, porque estaba en castelán, e segundo, porque debía
ser un canto de amor a unha persoa en concreto,  é dicir,  de
amor a Lela.
Este proceso de conservar unha música e mudar a letra recibe o
nome de  contrafactum. É un fenómeno moi frecuente en todo
tipo de músicas, e mais aínda naquela de carácter popular, pola
reelaboración comunal que inevitablemente sofre. Un exemplo
claro de contrafactum é o proceso que conduce a Ondiñas da
nosa ría a  se  converter  en  A Rianxeira.  Sen ese cambio  de
letra,  a  composición  de  Anxo  Romero  posiblemente  non
lograría o grande éxito que finalmente acadou.
Con todo, a letra de Castelao ten elementos que nos lembran a
orixe da canción. Así, as palabras “las calles están mojadas y
parece que llovió” de Fonseca, tradúcense en Lela como “están
as rúas molladas, de tanto como choveu”.
Despois  da  estrea  bonaerense,  a  compañía  de  Maruxa
Villanueva viaxa a Montevideo, concretamente ao Teatro Solís,
onde  Os Vellos non deben de namorarse será estreada o 8 de
outubro de 1941. É nesta mesma cidade onde, anos máis tarde,
vai ser gravada por primeira vez a Lela que Castelao imaxinou.
Aconteceu tamén en outubro, mais do ano 1954. Os membros
do  Coro  Galego  de  Montevideo  entraron  nos  estudios  da
empresa Sondor para gravar  Lela,  serenata Compostelana e,
Moi  ben  capeal’o  vento,  curiosamente  a  mesma  peza  que
acompaña a Rianxeira no disco do coro Rosalía de Castro. 
A versión gravada polos uruguaios é dunha beleza arrepiante,
acompañadas as voces, desta vez, por un acordeón.    





Pola Punta da Fincheira,
ei veñen as nosas lanchas,
as mociñas de Rianxo,
cando van chegando,
cantan na Ribeira.

Corre rianxeira,
vente mariñeira,
que xa van chegare 
os nosos mociños
que veñen do mare.
Que veñen do mare,
que veñen do mare,
veñen pola ría,
mira como veñen 
cheos de sardiña.

Cando veño do axexo,
cando vou para a luzada,
quéroche ver rianxeira,
sempre na ribeira,
no muelle sentada.

Corre rianxeira...

Déixate querer rianxeira:
non te poñas anoxada,
dáme un bico Maruxiña,
anda lixeiriña
que vou pra luzada.

Corre rianxeira...



O 12 e 13 de novembro de 1954, a Peña Club del Aire organiza
unha velada musical a beneficio do Catecismo que terá lugar
no rianxeiro Cine Avenida. O cartel é do máis variado. O Cadro
Artístico porá en escena El Médico a Palos, baixo a dirección
de D. Benito Rial Fungueiriño. O quinteto musical que dirixía
Manuel Vicente  Chapí executará obras de Mozart, Schubert e
Luis  de  Araque.  Na  terceira  parte,  a  masa  coral  rexida  por
Marcial Barros Eiras, interpreta un repertorio na súa práctica
totalidade en galego, cunha peciña arranxada polos creadores
de  Ondiñas  da  Nosa  Ría,  Anxo  Romero  e  Xosé  Frieiro
Pinciñas. O tema escollido desta vez é De luzada, que remite á
ardora  que  a  lúa produce de noite  no lombo dos bancos de
peixe.
Non teño constancia de que esta peza se interpretase en Rianxo
con anterioridade, mais pode ser que o interese polas cancións
de  Romero  e  Pinciñas se  acrecentase  considerabelmente  na
nosa vila a raíz do éxito de A Rianxeira e a polémica sobre a
súa autoría, que chega á prensa xustamente por estes anos en
breves de Borobó, Ricardo F. Carreira ou Crisanto Sanmartín.
Nun  curioso,  e  algo  barroco,  artigo  titulado  “Pasará  la
pachanga” [La Noche, 09/09/1961], o mestre e músico Manuel
Dourado Deira, escribía:
«Cuando las áureas humbraradas de un solemne ocaso arden
tras las suaves, obscuras ondulaciones del Barbanza; cuando el
dosal de arrebolados tules del horizonte traza un camino de oro
sobre la bulliciosa superficie de las aguas desde “A Punta da
fincheira” a la calada de Bodión cuando una lanchiña a remos,
o a vela -¡qué pocas quedan!- cruza el dorado carreiriño, entre
inciertos fulgores de plata oxidada: y del barquichuelo emerge,
en el sosiego de un majestuoso anochecer rianxeiro, el gangueo
de una voz desquiciada que grita la “pachanga”, uno no puede
menos de añorar las dulces canciones de la agónica “Peña do
Aire” (sic):



Pola Punta da Fincheira, 
ei veñen as nosas lanchas...».
E continua o artigo con todas as estrofas que creara Pinciñas.
Parece  que  para  os  rianxeiros  De luzada  era  unha  obra  do
repertorio  da  Peña  Club  del  Aire,  cuxo  nome  aparece
galeguizado por Dourado. 
En canto á forma musical,  De luzada  segue un modelo moi
utilizado nas creacións dos coros galegos. A copla comeza polo
segundo verso da estrofa e o refrán está formado por versos
hexasílabos. Esta estrutura podemos observala en moitas jotas
peninsulares,  de  quen  se  tomou  o  modelo,  e  que  no  noso
folclore  foi  facéndose  un  sitio  a  principios  do  século  XX a
través, como dixemos, dos coros galegos. A peculiaridade que
ofrece De luzada é que a copla está formada por cinco versos;
tres de oito sílabas e dous de cinco. A súa rima tamén resulta
singular: -,a,b,b,a. O refrán está formado por dúas estrofas de
cinco versos con rima a,a,b,-,b.
Como datos curiosos arredor de  De luzada cabe dicir que en
1960, Pedro Echevarría Bravo recolle en Ferrol unha versión
desta peza á labradora Antonia Cachaza Faraldo,  que di tela
oído  a  uns  campesiños  da  aldea.  [Fonte:  Fondo  de  Música
Tradicional CSIC] 
Así  mesmo,  a  serie  documental  de  TVE,  Raíces,  abría  o
programa  titulado  Danzas  y  el  Mar  (22/11/73) ─gravado
parcialmente  en  Rianxo─ coa  peza  Pola  punta  da  Finxeira
(sic), cantada por un coro mixto con acompañamento de gaitas.





Mariñeiro de Rianxo,
sexas pobre, sexas rico, 
lévalle á Nosa Señora 
nun caraveliño un bico.

Apañei berberechos 
á beiriña do mar,
aseinos na lareira
e comeunos o can.

Unha cunca de viño
e un anaco de pan

foi a miña merenda
nunha tarde de vran.

A Virxe de Rianxo
quen a fixo moreniña?

Foi a raíña de sol
que entrou pola ventaíña.

Vente, ventiño do mar,
vente, ventiño mareiro;
vente, ventiño do mar,

e tráeme ao meu mariñeiro.



Mariñeiro  de  Rianxo aparece  nun  fermoso  libro  titulado
Cancioneiro  coral  galego.  Ir  Indo;  Vigo.  1995  escrito  en
parcería por Vicente Rodríguez Abeixón e J. Alves Barbosa. 
O primeiro que nos chamou a atención foi o refrán, o coñecido
Apañei berberechos/ na beiriña do mar/ aseinos na lareira/ ao
rescoldo do lar...  Este  fora xa utilizado por  Anxo Romero e
Xesús Frieiro na súa composición Ei, Rianxo. 
Pola súa forma estrófica, o refrán está composto por versos de
arte menor, de sete e cinco sílabas, de rima asonante – a – a.
Estariamos, pois, ante unha forma de seguidilla, moi utilizada
polos coros galegos. 
A respecto da copla que dá nome a esta peza, e que comeza co
verso  Sexas  pobre,  sexas  rico...  o  tema  resulta  moito  máis
complexo. En 1953, só un ano despois da gravación da  Virxe
de  Guadalupe  por  parte  do  coro  compostelán  Rosalía  de
Castro, sae do prelo o libro do profesor Benito Varela Jácome
titulado Poetas gallegos. Porto editora; Compostela. Na páxina
487,  baixo  o  epígrafe  “Cántigas  populares.  Rianxeira”,
aparecen todas as letras da  Virxe de Guadalupe,  entre elas a
que nos ocupa. O curioso é que nin na gravación de  Ondiñas
da  nosa  ría,  do  coro  Castelao,  nin  na  Rianxeira,  do  coro
Rosalía de Castro, se cantou a estrofa  Mariñeiro de Rianxo...
Como moitas outras veces, foi Xesús Santos quen nos deu a
chave  para  resolver  o  misterio.  En  8  de  setembro  de  1962,
Santos publicaba no xornal santiagués La Noche a súa triloxía
poética  Mareiras.  Como  encabezamento  a  esa  fermosísima
composición colocou a copla, que el entendía que era popular,
Mariñeiro de Rianxo. Tres días máis tarde, no mesmo xornal,
aparece  un  breve  asinado  por  Canto  Sei,  pensamos  que
pseudónimo de Crisanto Sanmartín, membro histórico do coro
Cantigas e Agarimos. Nel faille a Santos a seguinte aclaración:
«La  mencionada  cuarteta  fue  compuesta  ex  profeso  para
completar las tres de que constaba la versión de  A Virxe de
Guadalupe,  cuyo  arreglo  musical  es  del  finado  Maestro



Bernardo del Río y que dio a conocer por el año 1951 la coral
gallega Rosalía de Castro, hoy Cantigas e Agarimos. 
Su autor, un artesano santiagués que corresponde a las iniciales
M.T.E.  y  que  por  su  excesiva  modestia  no  me  atrevo  a
nombrar,  la  compuso a  instancia  del  Director  de  la  referida
Coral, señor del Río».
O investigador e editor Ramom Pinheiro suxeriunos o nome de
Manuel Trigo Escudero como o da persoa que estaba detrás das
abreviaturas  misteriosas.  Efectivamente,  Trigo  Escudero  foi
directivo  da  Asociación  de  Artesanos  compostelá,  vocal  de
Cantigas  e  Agarimos  e  autor  de  textos  en  galego  para  as
escenas que representaba esta coral.  Parece,  pois, que a este
respecto, fican poucas dúbidas.

Un último enigma a resolver é como chegou a peza, con esta
estrutura de copla e refrán, ao libro Cancioneiro Coral Galego,
da editorial Ir Indo. Segundo nos contou o seu autor, Vicente
Rodríguez  Abeixón,  a  el  ensinoulla,  xunto  con  outras,  o
organista e mestre de capela Antonio Uriz Superregui (1898-
01/11/1971), que na década dos sesenta ostentaba o cargo de
asesor  da  Sección  Femenina.  Abeixón  lembra  como  Uriz
dedicou algún tempo a facer recolla de campo axudado dunha
gravadora. En calquera caso,  Mariñeiro de Rianxo parece una
peza  construída  arredor  dos  anos  60,  poida  que  cunha
intervención decisiva por parte  do padre Uriz,  facendo unha
colaxe de motivos e textos preexistentes. A día de hoxe, tamén
nos inclinamos a pensar que  Mariñeiro de Rianxo tivo o seu
primeiro  acomodo  nas  agrupacións  da  rama  feminina  da
Falange Española e de Educación y Descanso. 





Fotocopia coa letra de Son de Rianxo usada polo coro do Liceo nos
tempos en que era director Prudencio Romo.

Arq. de Manuel Cespón



No ano 1989,  o  fundador dos  Tamara asume a dirección do
coro do Liceo, formado na altura por un conxunto de voces
mixtas e unha sección de gaitas e percusións galegas. O seu
maxisterio apenas durou algo máis dun ano, tempo suficiente
para que a peza  Son de Rianxo se convertese nun clásico do
repertorio rianxeiro.
A xénese de como pasou a formar parte da nosa historia común
poderíase resumir da seguinte maneira. 
En  1976,  o  coro  coruñés  Cántigas da  Terra  grava  para  a
discográfica Marfer o disco titulado  Galicia Enxebre. O coro
está dirixido por Edilberto Suárez Pedreira, e tal e como consta
nos créditos, a dirección artística corre a cargo de Prudencio
Romo. 
A cara  B  do  disco  de  Cántigas  trae  como  primeiro  corte  a
Foliada  de  Pontevedra,  a  melodía  orixinal  do  noso  Son de
Rianxo.
Moito antes desta peza entrar no repertorio do coro coruñés, a
Foliada  de  Pontevedra aparece  rexistrada  na  SGAE  por
Bernardo  del  Río  Parada,  nunha  harmonización  feita,
posiblemente, para a coral compostelá Rosalía de Castro. Non
podemos descartar que o propio Bernardo del Río fose o autor
da mesma.
En calquera caso, en 1989, Prudencio Romo toma a melodía
literal da Foliada de Pontevedra e cámbialle a letra; nun novo
exemplo de contrafactum ben sucedido. Por discrepancias con
parte do coro, o fundador dos Tamara abandona a agrupación
liceísta,  abríndose  a  continuación  un  compás  de  espera  que
conclúe coa chegada do novo director Manuel Tubío Fachado.
Baixo o seu maxisterio, o coro do Liceo vivirá a súa mellor
etapa, cun repertorio onde a música popular e mariñeira ten un
grande protagonismo.
En 1999, xa coa nova dirección de Beatriz Navia Rodríguez, o
Coro do Liceo grava un CD para a o  selo Trebón,  de Suso
Vaamonde, baixo o título xenérico de Son de Rianxo. Despois



desta  gravación efectuada na discoteca Regata de Tanxil,  co
grande Ramón Carou dirixindo os gaiteiros, esta peza termina
por ser definitivamente adoptada por todo o rianxeirismo.
Baseámonos nesta gravación para facer a nosa transcrición.

Portada de Son de Rianxo. Producións Trebón. 1999



     Cancións de Autor





Jesús	Faustino	Rañó	Rodríguez
Campaíñas	de	Brión
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Campaíñas de Brión
Melodía Galega

Cando marchei da terriña,
cando deixei o meu lar,

un xentil adeus me deron
as campás do meu lugar.

Din, dan, din, dan,
din, dan, din, don,

así dixéronme adeus.

Din, dan, din, dan,
din, dan, din, don,

as capaíñas de Brión.

Campaíñas, campaíñas,
campaíñas de Brión,
o voso repicar levo

dentro do meu corazón,

Din, dan, din, dan...
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En 1930, o neno de 11 anos Jesús Faustino Rañó Rodríguez
emigraba  ao  Uruguai  xunto  coa  súa  familia.  Nacera  en
Compostela o 02 de novembro de 1919, mais a súa infancia
transcorrera,  en  boa  parte,  na  aldea  de  Abuín,  parroquia
rianxeira de Leiro. O último que lembraba da súa terra era o
son  das  campás  da  igrexa,  como  unha  despedida  dos  seus
paisanos que ficou para sempre gravada na súa alma. 
Jesús  describe,  con  certa  tenrura  inocente,  o  instante  ─case
unha epifanía─ en que se converteu en compositor:

«En el año 1950 estaban jugando en Maracaná los equipos de
Uruguay  y  Brasil,  a  las  18  horas  de  esa  tarde,  yo  estaba
fretacho en mano reparando el  camino de entrada a casa,  de
pronto  escuché  por  la  radio  que  Uruguay  había  logrado  la
victoria  en  el  último  minuto  del  partido  y  en  ese  preciso
instante  surgió  en  mi  mente  una  música  de  marcha  que  me
encantó y que traté de no olvidar repitiéndola varias veces y
luego ir continuándola hasta lograr una primera parte. Al día
siguiente grabé la segunda parte en mi mente y ya no la olvidé.
Lo  titulé  “Mi  Uruguay”,  luego  llegó  otra  marcha  “Aguanta
Juan”.  Luego  un  pasodoble  “La  Sirena  Rosalía”.  El  último
tema lo dediqué a las “Campanitas de Brión” que muy gentiles
me dieron su adiós al marchar de mi querida tierra Galicia y de
mi aldea de Brión».  Cantares.  Itc;  Uruguai.  (Impresión bajo
demanda).

De formación practicamente autodidacta, estudou uns anos no
Conservatorio y Escuela de música de la Sociedad Uruguaya
de Músicos. Isto permitiulle aprender a escribir as cancións que
compoñía e interpretaba coa axuda do seu acordeón.
 Coñecemos da existencia de Campaíñas de Brión, como tantas
outras veces, grazas ao arquivo de Manuel Vicente Chapí que a
incluíu  no  seu  cancioneiro  Antoloxía  poético-musical,  Ilmo.
Concello de Rianxo; Rianxo. 1995. 



No Fondo Local de Música do Concello de Rianxo contamos
cunha nutrida colección de partituras remitidas por Jesús Rañó
desde Uruguai á atención do Sr. Alcalde. Un valioso tesouro
que representa o compromiso dun rianxeiro emigrado coa súa
terra e a súa cultura. 
Campaíñas de  Brión reviviu  nos  últimos anos nas  voces  do
alumnado  da  Aula  de  Cultura  Musical  da  Uned-Sénior  de
Rianxo. 

Fragmento da partitura manuscrita autógrafa de Campaíñas de Brión.
Fondo Local de Música do Concello de Rianxo.





Andan os tempos bastante mal,
outros peores pasaron xa;

sempre á noite segue o sol,
detrás do frío ven a calor.

Mentres tanto aproveitamos
un momento de pracer,

para saudar atentos
aos Pepes e Xosés.



En  Arcos Moldes,  mestre sen escola. Deputación da Coruña;
Coruña. 2016, os seus autores, Xesús Santos e Xosé Comoxo,
recollen  un  pequeno  fragmento  autobiográfico  de  don  Xosé
María:
“Fui también algo músico y poeta. Descabellado organizador
de  coros,  rondallas,  funciones  teatrales  y  aun  escribiendo
juguetes  como  Rianjo  en  cine,  para  que  lo  representara  la
simpática  Agrupación  Recreativa  “Los  13”,  como  así  lo
efectuó, con gran éxito y general aplauso”.
O efecto que o maxisterio de Arcos Moldes tivo na sociedade
rianxeira e no seu folclore musical está aínda por analizar en
profundidade,  mais,  a día de hoxe,  podemos afirmar que foi
significativo.  Acompañado  sempre  de  músicos  competentes
como Manuel Piñeiro ou José Ramón Nine, dinamizou a vida
musical rianxeira cun afán transformador, mesmo loitando por
acabar  con  prácticas  tradicionais  que  el  consideraba
incivilizadas. As súas comparsas urbanas, con violíns, guitarras
e  frautas  -instrumentos  inalcanzables  para  as  clases  máis
populares- substituíran as de canaveira e instrumentos pobres,
propios da farsa carnavalesca. Posiblemente, de ter sobrevivido
en  Rianxo  os  «xiringazos  con  augas  cheirentas,
enferruxamentos  con  betume,  exhibición  de  hastados  osos
bípedes  e  outros  denigrantes  espectáculos» (El Barbero
Municipal) que  a  el  tanto  lle  incomodaban,  hoxe  os
considerariamos prácticas do Entroido rianxeiro de alto valor
patrimonial.
Mais o certo é que foi un loitador incansable e desinteresado na
procura  do  progreso  da  veciñanza,  tanto  desde  o  aspecto
cultural  como o  económico.  A nivel  musical,  o  contacto  co
krausismo  e  a  vida  cultural  barcelonesa  fai  que  tome
conciencia do valor pedagóxico da música, do asociacionismo
como elemento imprescindible para difundir os seus conceptos
estéticos e da necesidade de intervención sobre as clases máis
desfavorecidas para educalas nuns principios librepensadores e



progresistas. Así naceron rondallas, masas corais, agrupacións
teatrais,  cun  contrapunto  laico,  e  nalgúns  casos
complementario, ao movemento católico antoniano.
Rondallas como  a  de  Los  Trece,  composta  polos  fillos  das
elites burguesas rianxeiras, son un claro exemplo deste proceso
de  cambio;  un  proceso  no  que  se  forma  a  aqueles  que  se
sospeita que un día estarán á fronte das institucións, con poder
real para mudar as cousas.
O 5 de xaneiro de 1985, Xesús Santos recolle a Alfonso Arcos
as letras das cancións compostas polo seu pai e cantadas en
Rianxo  desde  1894.  A pé  de  páxina  aclárase  que  «parte  da
música destas cancións son arranxos feitos por Arcos tomada
do  compositor  catalán  Mas  Bernar».  Infelizmente,  non
puidemos  identificar  a  este  compositor,  nin,  polo  tanto,
comparar  as  súas  obras  con  as  atribuídas  a  Arcos  Moldes.
Manuel  Vicente  Chapí,  transcritor  e  adaptador  das  cancións
interpretadas  polas  formacións  arcosianas,  incide  nesta
procedencia catalá dalgunha daquelas melodías:  «Así fixo de
mestre, creou sociedades culturais, fundou comparsas, grupos
corais, obras teatrais e operetas, dando a coñecer tamén bonitas
cancións de Cataluña con letras relacionadas con Rianxo. No
Entroido  causaban  admiración  aqueles  coros  que  cantaban
como seminaristas».  (Fragmento  dun  documento  conservado
no legado de Manuel Vicente Chapí no Fondo Local de Música
do Concello de Rianxo).







Entre  o  inmenso  caudal  de  partituras  do  Fondo  Local  de
Música do Concello de Rianxo, conservamos dous papeis, un
para requinto e outro para clarinete 2º, dunha marcha titulada
De Vigo  a  Lisboa.  Á dereita  do  título  podemos  ler:  Diana-
pasodoble por José Rodríguez.
Despois de procurar sen éxito este título en todas as bases de
datos  das  que  dispomos,  temos  o convencemento  de que  se
trata dunha obra da autoría de José Rodríguez González (1902-
1934), coñecido en Rianxo como Pepito o Requinto.  
No Fondo Local conservamos tamén unha lista dos alumnos
que asistían en 1917 á academia de José Benito Piñeiro. Entre
eles estaba o propio José Rodríguez, que chegaría a ser director
da Banda de Rianxo a partir do ano 1924. 
A nosa reconstrución foi feita para ser tocada con trío de gaitas,
conscientes da limitación a que nos condena non poder dispor
da obra completa.

Papel de Requinto de De Vigo a Lisboa.
Fondo Local de Música do Concello de Rianxo.



Regulamento da Orden dos Muiñeiros. 1974
Arq. Fondo Local de Música do Concello de Rianxo.

Selección de Canciones Populares Gallegas. 1997
Arq. Fondo Local de Música do Concello de Rianxo.



     Cancións con Tradición







O gaiteiro toca a gaita,
a muller o violín,

os fillos as castañetas,
na miña vida tal vin.

Ora pun, catapún, Maruxiña,
ora pun, catapún e máis ben,

nin o pai, nin a nai, nin a filla,
nin cantas Maruxas ten.

Haciendo música. ca. 1903-1908
Fundación Penzol.



“Me entré en cama y apagué la luz. Pero a los pocos minutos
empezó bajo mi ventana una serenata infernal de instrumentos
de boca.

Trombones: Carou y Rebelo.
Fiscorno: Manuel o Xastre.
Bajo: Cándido.
Bombardino: Xixí.
Redoblante: Justo Aguirre.
Caldereta: Latino.
Acordeón: Castelao.
Cantor: ¡Constante!
Risa y Batería: Sixto y Losada.
Director: Ínsua.

José  Ramón Nine,  la  única  persona de  gusto  musical  en  el
conjunto,  protestaba  en  vano.  Encendí  la  luz  y  callaron  por
ensalmo.  La  volví  a  apagar,  y,  despacito  los  trombones  y
bizarro el  fiscornio,  y en seguida los  demás,  acometieron la
pieza de lujo, que era el Vals de las Olas.”

El buscón poeta y su teatro.  J. Pueyo, impresor; Madrid. 1933

A relación  dos  escritores  rianxeiros  coa  música  é  intensa  e,
dunha ou outra maneira, esta deixou pegada tanto na súa obra
como  nas  lembranzas  transmitidas  por  aqueles  que  os
coñeceron.  Manuel  Antonio  comprou  un  violín  e  quixo
aprender  a  gaiteiro;  Dieste  era  un  bo  pianista;  Brea  Segade
tanxía unha belísima mandolina italiana; e Castelao tocaba na
guitarra  e  no  acordeón  de  botóns  cancións  folclóricas
arxentinas  e  galegas.  Nos  seus  escritos  podemos  encontrar
algunha referencia ao repertorio de tradición oral, ben en forma
de reflexións sobre a súa natureza e o seu perigo de extinción,
ou  ben  por  incluír  coplas  populares  para  ilustrar  poemas,
contos ou escenas teatrais.



Castelao, pese á súa pouca autoestima como músico, cantou e
tocou a guitarra na Tuna e formou parte da corda de baixos da
Polifónica  de  Pontevedra.  O  seu  paso  pola  estudiantina
compostelá foi seminal para termos a día de hoxe unha peza
tan  emblemática  como  Lela.  Na  Polifónica  coincidiu  con
persoas  dispares  ideoloxicamente  como  Alexandre  Bóveda,
Antón Losada, os Riestra e ata o verdugo membro da Guarda
Cívica, Víctor Lis Quibén. 
A cantiga O gaiteiro toca a gaita, non sabemos se foi aprendida
por Castelao en Rianxo ou en calquera outro lugar. O que si
sabemos  é  que  formaba  parte  do  seu  repertorio.  Na  nota
correspondente do  Cancionero gallego, A Coruña; Fundación
Barré de la Maza. 1973 de Bal y Gay e Martínez Torner dise o
que sigue:

“Del archivo del coro Cántigas da Terra, de La Coruña, donde
figura  como  “Pandeirada  de  Muxía”.  El  fa  sostenido  que
aparece tres veces en el estribillo es natural en una versión, por
lo demás idéntica a ésta, que nos cantó Alfonso R. Castelao.” p.
324

Esta muiñeira forma parte da Suite Rianjeira (2010), composta
sobre motivos tradicionais por Isabel Rei Samartim e estreada
no CEP Xosé  María  Brea  Segade  no  25  aniversario  da  súa
inauguración.





De  María Tubío conservamos unha valiosísima colección de
cantigas recollidas no ano 2017 no transcurso de dúas sesións.
Desde o mesmo instante en que a escoitamos cantar, soubemos
que o seu repertorio ía formar parte do noso material escolar, e
asumimos o compromiso de mantelo vivo a través das nosas
crianzas.
A historia  de María Tubío representa a herdanza do folclore
musical como un legado que se transmite de muller a muller.
Nacida na inmediata posguerra nunha parroquia de Lousame,
María Tubío apenas lembraba as actividades e acontecementos
onde o folclore musical era protagonista. Ou era moi pequena
para que a deixasen ir aos seráns e a cantar as prosas, ou, cando
xa  era  máis  mociña,  estas  actividades  desapareceran  no  seu
entorno. O seu home, que nacera no campamento mineiro de
San  Fins,  procurou  unha  profesión  que  o  afastara  da  mina,
sendo esta a de navegante. A continuación, decidiron ir vivir a
Taragoña, nunha bonita casa no lugar de Chorente.
Nos invernos, María estaba acompañada da súa avoa, á que ía
buscar á montaña de Lousame e que sentaba xunto a ela, ao pé
da cociña de ferro, sen parar de contarlle e cantarlle historias.
O fino oído da neta e a súa prodixiosa memoria fixo o resto.
O estilo de canto de María Tubío é unha lección de elegancia,
bo  gosto,  ornamentación  xusta  e  execución  eficaz...  O  seu
repertorio  é  tan  variado  e  fermoso  que  daría  el  só  para  un
destes nosos cancioneiros. Tal vez o próximo.



Mariquiña da Forneira,
hoxe túa mai coceu;

dáme un anaco de bola
pola mai que te pareu.



No Fondo de Música Tradicional do CSIC aparecen sete pezas
rianxeiras que foron recollidas en Rianxo ao mariñeiro Ramón
Rodríguez  Alcalde.  O  repertorio  que  nos  transmitiu  é
excepcional tanto polo seu valor etnomusicolóxico como pola
súa beleza e variedade.
As  recollas  foron  feitas  polo  músico  e  investigador  Pedro
Echevarría  Bravo  (1905-1990).  Cos  datos  que  achegan  as
fichas  das  transcricións  podemos  deducir  que  Ramón
Rodríguez Alcalde debeu nacer por volta de 1890. Sería, polo
tanto, coetáneo de Castelao e o seu repertorio similar ao que
podería escoitarse no Rianxo de principios do século XX. 
O traballo de Echevarría Bravo despertounos algunhas dúbidas.
Resulta curioso que en Rianxo tivese un único informante, ao
que  entrevistou  en  diferentes  anos  entre  1955  e  1960.
Parecería lóxico pensar que todas as recollas obedecen a unha
única misión, a do 56, e que despois o material foi usado nas
seguintes entregas. Así mesmo, nesta partitura en concreto, no
compaso 11 do orixinal  ─sobre a sílaba  te─ a nota  la ten un
becuadro,  que  nós  retiramos.  Pensamos  que  nese  instante  o
informante cantou un son microtonal que tal vez provocou que
Echevarría optara polo becuadro. En calquera caso, fica aberta
a interpretación de cada quen escoller unha ou outra opción.

Fonte: Andrea Puentes-Blanco, "Mariquiña da Forneira", 
Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas 
(accession date: 28 Nov 2021), 
https://musicatradicional.eu/piece/32347 





Recitado
Todo o mundo está pasmado

con Pepe o de Tomás,
nunca quixo ter mulleres

e agora ten un rapaz.

Cantado
O Ronco está malo,
o ronco está malo,
moi malo na cama,
chiriví, chirivaina,
moi malo na cama.

-Que quer señor tío,
que quer señor tío,
que tanto me llama,
chiriví, chirivaina,
que tanto me llama.

-Tengo mucha sed,
tengo mucha sed,

traime un poco de agua,
chiriví, chirivaina,

traime un poco de agua.

-No la hay en casa,
no la hay en casa,

en casa no hay agua,
chiriví, chirivaina,

en casa no hay agua.

-Coge el calderillo,
coge el calderillo,
y vete a buscarla,

chiriví, chirivaina,
y vete a buscarla.

Al llegar al pozo,
al llegar al pozo,

las ondas no alcanzan,
chiriví, chirivaina,

las ondas no alcanzan.

Al llegar al fondo,
al llegar al fondo,
la picó una rana,

chiriví, chirivaina,
la picó una rana.

Le picó con gusto,
le picó con gusto,
le picó con gana,

chiriví, chirivaina,
le picó con gana.

Porque ese ronco,
porque ese ronco,
nunca la picara,

chiriví, chirivaina,
nunca la picara.

Y a los siete meses,



y a los siete meses,
ya la criticaban,

chiriví, chirivaina,
ya la criticaban.

Y a los nueve meses,
y a los nueve meses,
Vicenta está en cama,

chiriví, chirivaina,
Vicenta está en cama.

Parió un niño tordo,
parió un niño tordo,
con calzas de lana,
chiriví, chirivaina,
con calzas de lana.

Llevarlo al hospicio,
llevarlo al hospicio,
no me da la gana,

chiriví, chirivaina,
no me da la gana.

Que lo he de criar,
que lo he de criar,

como moza honrada,
chiriví, chirivaina,

como moza honrada.

Que tengo dos pechos,
que tengo dos pechos,
como dos manzanas,
chiriví, chirivaina,

como dos manzanas.

Recitado
Aquí termina la historia 

que pasou alá en Pousada,
foi unha boa verdade,

mais non digades nada.



María Vázquez Rey (1913-2001) foi unha poeta popular, na
estela  de  mulleres  como  Nicolasa  Añón,  cunha  poesía
absolutamente estruturada na estética e na métrica tradicional,
mais moi persoal na temática. Nos seus poemas pasa de contar
os sentimentos máis íntimos a narrar, como unha cronista do
seu tempo, os sucedidos máis importantes da súa parroquia. 
A Señora María de Pousada, filla de José Antonio Vázquez e
Josefa Rey Segade, é recordada como unha fistora arredor da
cal sentaban os seus veciños e veciñas para escoitar poemas
nos que saían retratados, ás veces con gracia e picaresca, outras
con saudade e ata admiración.  
A obra de María, aínda por editar, ten un grande interese para
o Concello de Rianxo, non só polo que conta, tamén por como
o  conta.  Nun  tempo  no  que  a  lingua  galega  corre  grandes
perigos, encontrar textos onde unha muller escribía tal e como
falaba  é,  para  nós,  como  encontrar  a  nosa  fala  rianxeira
protexida, en certo modo, da erosión medioambiental.
O Ronco está malo transmítenos, a través dun texto tradicional,
unha historia real ao estilo dos grandes vates doutros tempos. O
público  coñece  a  identidade  da  persoa  a  quen  se  dedica  o
romance, porque o seu nome aparece xa na primeira copla. A
continuación,  o relato tradicional é como unha parábola dun
feito real, con imaxes poéticas cargadas de erotismo e linguaxe
metafórico. A última copla volve a pór as cousas no seu sitio.
Lembra aos espectadores que a historia, por máis que sexa un
tópico literario,  pasou en Pousada (O Araño),  con diferentes
personaxes, mais con idéntico resultado. 
Desde un punto de vista formal, resulta evidente que o romance
foi construído para ser recitado en público, ao estilo dos cegos
que acudían ás feiras e mercados da nosa contorna.
A  primeira  copla,  que  comeza  con  Todo  o  mundo  está
pasmado... funciona a modo de captatio benevolentiae. Nela, a
autora cóntanos brevemente de que vai o relato, quen é o seu
protagonista e o asombro -que non escándalo- que o acontecido



provocou na veciñanza. Aclarar que nos permitimos a licenza
de mudar o nome do protagonista na primeira copla para non
incomodar a ninguén. 
O  resto  do  romance  está  escrito  en  estilo  dramático,  coa
presenza dun narrador e de dúas personaxes, tío e sobriña, que
dialogan. Resulta doado saber cales son as partes compostas ou
retocadas por María e cales as tomadas da tradición. O novo
está en galego; o tradicional en castelán. 
O romance tradicional utilizado na composición é o coñecido
como  El  cura  está  malo.  Existen  infinidade  de  versións
recollidas  por  toda  a  Península  Ibérica,  mesmo  co  verso
repetido  chiriví,  chirivaina ou  a  variante  chirindón,
chirindaina.
Como  María  Vázquez  só  nos  deixou  poemas  escritos,  non
sabemos  se  ela  lembraría  a  música  coa  que  aprendeu  este
romance.  É  por  iso que nos  vimos obrigados  a  acomodar  o
texto a unha das  melodías coa que se acostuma a cantar  na
Galiza o romance de O cura está malo.

   

    E se algún vos pregunta
    quen escribiu esta historia,
    foi María Vázquez Rey
    que ten bastante memoria.

María Vázquez Rey.





Esta noite hai unha fía,
tamén hai unha espadela:
miña nai bóteme o caldo

que esta noite hei d’ir a ela.

Eu teño d’ir esta noite
moi cediño a unha fiada,
pra facer pra unha camisa
ca que levo está rachada.

Eu teño d’ir esta noite
a unha fiada de lan,

pra facer unhas cirolas
estrenalas polo vran.

Esta noite me colleron
nunha fiada de lan,

nos días da miña vida
noutra no me collerán.

«Cántigas populares e orixinais, axeitadas pra esta “Foliada”».
Aclaración de Fernández Amor.



No  verán  de  1919,  Vilagarcía  está  a  celebrar  unhas
interminables festas de San Roque que durarán desde o 15 de
agosto  ao  15  de  setembro.  Mais  é  concretamente  no  30  de
agosto,  cando en varios  automóbiles  chegan á  vila  os  coros
Toxos  e  Flores  de  Ferrol,  Cántigas  da  Terra  da  Coruña  e
Foliadas  e  Cantigas  de  Pontevedra.  As tres  agrupacións  van
participar en La Fiesta de los Coros Gallegos que se celebrará
no parque da Lomba. Despois da actuación, os coralistas foron
agasallados  polo  Marqués  de  Vilagarcía  nos  xardíns  do  seu
pazo  a  un  xantar  campestre.  Parece  que  nalgún  momento
recrutaron un “cego popular” que os acompañou ao refrixerio e
a quen recolleron ao ditado a Foliada, o Canto do Pandeiro e o
Alalá de Taragoña, ademais do Alalá do Araño.
O autor das transcricións foi o mestre Manuel Fernández Amor
que deixou a seguinte anotación na ficha da recolla:

«Foliada de Taragoña. Nº 15
Recollido por: “Cántigas da Terra”, na excursión celebrada a
Vilagarcía no agosto do 1919.
Doado ao coro: por un Cego popular no xantar dos “Coros”
que se celebrou na horta do Marqués de Vilagarcía, no mesmo
mes e ano do 1919».

Esta anotación é similar ás que acompañan o resto das pezas
rianxeiras.

Debaixo  de  cada  unha  das  partituras,  como se  pode  ver  na
imaxe que acompaña este texto, encontrámonos coa aclaración
seguinte:  «Esta “foliada” cántase acompañada de gaita». Non
sabemos se Fernández Amor se refire ao arranxo musical para
o  coro  ou  a  que  o  cego  cantou  a  peza  acompañado  deste
instrumento. En calquera caso, parece obvio que o informante
debía  de  ser  taragoñés,  xa  que  o  seu  repertorio  proviña
maioritariamente desta parroquia rianxeira. 



Fose  gaiteiro  ou  non,  este  cego  cantor  non  puido  ser  nin
Vicente Tembra,  gaiteiro cego de Taragoña, que na altura xa
morrera, nin o seu fillo Gerardo, que ficaría sen vista décadas
despois. 
Nas  nosas  lecturas  encontramos  outra  referencia  a  un  cego
informante natural da mesma parroquia rianxeira. Neste caso
foi citado por Bouza Brei en “Analogías gallego-portugueas en
el  Cancionero  Popular”.  Revista  de  Dialectología  y
Tradiciones  Populares.  Madrid.  V.  2  1946.  Neste  opúsculo
Bouza Brei recolle a seguinte copla de nadal:

Acabo de cantar
con muchísima alegría;

acabo de cantar...
¡Viva la Virgen María!

A pé de páxina completa a entrada coa seguinte nota: « Inédita.
De nuestra colección folklórica. Nos la cantó, en Villagarcía de
Arosa,  Ramón  el  Ciego,  de  Taragoña».  Infelizmente,  non
achega ningunha data. 

 

 

Foliada de Taragoña. Fragmento.
Arq. Cántigas da Terra.



Anotacións de campo da Foliada de Taragoña.
Arq. Cántigas da Terra.



     Tocadores de Cana





«Víspera de Reyes, varios jóvenes de la inmediata parroquia de
Asados  recorrieron  las  calles  de  nuestra  villa  cantando  la
clásica prosa, dirigidos por los simpáticos hermanos Martínez.
Muy bien José con la caña-castañuelas. 
Por  no  ser  menos,  dejónos  también  oir  los  tradicionales
villancicos  un  nutrido  coro  de  mozos  de  la  localidad,  no
habiendo que registrar el menor desagradable percance.
Así se hace.» El Barbero municipal 01/01/1913

O investigador e artesán rianxeiro Enrique García Moure foi o
primeiro en interesarse polos tocadores de canaveira no noso
concello e,  posiblemente,  o último en velos tocar.  Grazas ás
súas  pescudas  coñecemos o nome destas  persoas  que,  como
podemos  comprobar  no  artigo  de  El  Barbero  municipal,
tanxían  un instrumento  asociado principalmente ás  festas  do
Entroido e do Nadal de grande tradición en Rianxo.
O 10 de outubro do ano 2007, Enrique tivo o privilexio de ver a
Alfonso  Cao  Quintáns  (Noia,  24/06/1925  -  Rianxo,
25/03/2014)  alcumado  o  Chato,  construíndo  e  tocando  unha
cana nunha leira de millo que acababa de ser cortada. O mestre
tocador  tallou  o  seu  instrumento  en  poucos  minutos,  para  a
continuación facer unha demostración da súa arte que deixou
abraiado a  Enrique: «Repinicou coa cana de tal forma que ata
conseguía facer seisillos aguantando o repenique. Asombroso.
Ademais ensinoume a tanxela coa técnica que el empregaba». 
Outro  dos  tocadores  de  cana  entrevistados  por  Moure  foi  o
gaiteiro Marcial Rial Rodríguez (Buía, 05/05/1917 – Rianxo,
23/12/2007)  e   tivo  coñecemento  das  habilidades  con  este
instrumento  de  Abelardo  García  Miguéns  (Rianxo,  1906  –
1970), coñecido no noso concello como Herminio do Billuriso.
Desde un aspecto estritamente etnomusicolóxico, o traballo de
recuperación e documentación da canaveira en Rianxo feito por
Enrique García Moure resulta extraordinario. Agora é labor dos



centros de ensino, das asociacións folclóricas e das autoridades
competentes manter vivo este legado.

Alfonso Cao Quintáns Chato
Arq. Enrique G. Moure



     A  Morte da Bolboreta





Margarita	Viso	Soto
A	morte	da	bolboreta

Adicada,	con	admiración,	a	Helena	de	Alfonso

Faustino	Rey	Romero
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A morte da bolboreta.

Un encanto pra vista eran súas cores
─emborcárase o iris nas súas ás─

Iba decote dunha pola noutra,
voando e revoando. N’acougaba.

Era unha bolboreta irmán das brisas
por esa arela de voar non farta:

polas súas cores, das floriñas lindas
con que as camposas polo abril se engalan.

Percorreu polo día moitas flores;
pero, sempre de cor e luz á cata,
ollou, de noite, no xardín do ceo,
outras flores brillar dependuradas.

Botouse, entón, a doce bolboreta
pola noite a voar, sempre de cara
a aquelas flores do xardín celeste

que a ilusión non facía tan lonxana.

Polo fío de luz dunha estreliña
rubiu, rubiu, rubiu... até que, cansa,

pechou as ás, e caeu rolando
pola escada de luz da estrela da alba.
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Como remate a este segundo volume do Cancioneiro Escolar
Urxente,  publicamos  a  canción  de  concerto  A  morte  da
bolboreta, poema de Faustino Rei Romero e música da pianista
Margarita Viso Soto.
Dita obra foi estreada o 16 de outubro de 2021 na sala Arcos
Moldes do Auditorio de Rianxo, na gala organizada con motivo
do centenario do nacemento do poeta de Isorna. Foron as súas
intérpretes, Margarita Viso ao piano e Helena de Alfonso na
voz.
Faustino  é,  por  tanto,  pórtico  e  colofón  a  esta  pequena
colección dos versos e das melodías dos merlos cantores  de
Rianxo. Ninguén mellor ca el.





Arquivos

ARQUIVO DO CORO CÁNTIGAS DA TERRA.

ARQUIVO DO FONDO LOCAL DE MÚSICA DO CONCELLO DE

RIANXO.
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