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V Xornadas de Cultura Popular Galega 
A voz na música popular 

 

Data: sábado 28 de setembro 

Lugar: casa da Cultura do Concello de San Sadurniño 

 

En outubro de 2009, a A.F.C. Berros do Castro organiza as “I XORNADAS DE CULTURA POPULAR GALEGA, co 

obxectivo principal de promocionar, dinamizar e por en valor a cultura popular galega. 

 

Seguindo a estructura das anteriores edicións, as xornadas do 2013 divídense en 3 bloques culturais. O primeiro, de 

natureza expositiva, consiste nunha mostra de paneis con fotografías antigas sobre as xentes das parroquias 

pontesas de Ribadeume e Bermui e a súas relacións entorno a unha banda de música impulsada por un cura e un 

mestre a principios do século XX. O segundo dos bloques temáticos ten carácter didáctico, e incorpora un obradoiro 

sobre recursos interpretativos para canto e percusión tradicional, impartido polo afamado músico Xabier Díaz. No 

terceiro dos bloques inclúense concertos de XABIER DÍAZ, o grupo de pandereteiras ALGARABIA de Lago 

(Valdoviño),e o grupo de música tradicional OS MELIDAOS (Melide). 

 

A exposición... “Ribadeume e Bermui: dúas parroquias vencelladas á música 

popular a través dunha banda” 

Selección de fotografias antigas procedentes 

da exposición organizada no ano 2009 pola 

Asociación de Veciños Painceiras con motivo 

do centenario da “Banda de Música de 

Ribadeume”.  

En 1909, tres anos despois de chegar para 

facerse cargo das súas parroquias, o cura D. 

Juan Vázquez tiña en funcionamento a Banda 

de Música de Ribadeume. En 1928, e baixo a 

dirección do mestre D. Antonio Pico, a banda 

pasa a denominarse “Banda Municipal de Capela”. A formación deixou de funcionar durante a guerra civil, e 

finalizada a guerra, reorganizouse ata que no ano 1943 desaparece como banda de música. Algúns dos seus 

músicos chegaron a ser integrantes das máis afamadas orquestras galegas, como é o caso de Pedro Cupeiro ou 

Andrés Gómez. Dúas orquestras serían continuadoras directas da banda: “Los Rivadeumes” e a orquestra “RIVER”.  

A exposición fai un percorrido pola vida das parroquias pontesas de Ribadeume e Bermui entorno á súa banda e 

aos seus músicos (dias de festa, procesións de santos, bailes de salón, etc). 
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O obradoiro de música: "Canto e percusións de man na música galega" 

Baixo o título "Canto e percusións de man na música galega", Xabier Díaz impartirá un obradoiro no que 

abordará aspectos relacionados coas relacións escala-melodía no canto tradicional (modos).  

Contidos: 

- Métodos de estudo aplicado.  

- Repertorio.  

- Pandeiretas, adufes e pandeiras: estudo das diferentes técnicas tradicionais e novos recursos para o instrumento. 

 

Ademais das súas facetas como mestre de música tradicional, compositor, e investigador e compilador do folclore 

tradicional galego, na actualidade Xabier Díaz é cantante titular da compañía Nova Galega de Danza, integrante do 

grupo Berrogüetto, e director e copresentador do espazo radiofónico “Tres Peixes Voando” da Radio Galega. 

 

Inscricións  

Prazas esgotadas 

 

Os concertos... 

Horario: a partir das 20.00 h. Abertos e gratuitos. 

 

XABIER DÍAZ 

Xabier Díaz fará un concerto no que mostrará unha escolma do recursos 

aprendidos aos alumnos no obradoiro. Na súa actuación, Xabier executará o 

repertorio tradicional traballado no obradoiro e os distintos estilos e xeitos 

interpretativos de canto con acompañamento de percusión. 

 

Grupo de pandereteiras “ALGARABIA” 

Nesta quinta edición, continuamos apostando pola promoción de grupos de 

música tradicional noveis das comarcas de Ferrolterra. Como exemplo destes 

grupos, decidíuse convidar ao grupo de pandereteiras ALGARABIA, de 

Valdoviño. Algarabia nace no seno da A.VV. Santiago Apostol de Lago, 

entidade asociativa cunha longa traxectoria en actividades culturais relacionadas coa música tradicional galega. 

Este grupo novel de pandereteitas ven de gravar o seu primeiro traballo discográfico, un disco no que se recolle un 

variado repertorio de canto 

tradicional galego e que 

presentarán no concerto que 

ofrecerán nestas quintas 

xornadas. 

Por Pixelin Photo 
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“OS MELIDAOS” 

O grupo de música tradicional “Os Melidaos” naceu no 

ano 2001 en Melide. O seu repertorio nútrese de 

pezas do cancioneiro tradicional, dos arquivos dos 

Coros Históricos, de diferentes cuartetos ou 

agrupacións relevantes do noso país, de cancións 

recollidas por eles mesmos, así como doutras pezas 

de autoría propia. Os Melidaos gravaron no ano 2009 

o seu primeiro disco, titulado “Que ben baila, que ben 

baila” e, a finais de 2012, sacaron á luz o seu segundo 

traballo, que leva por nome “Axudádeme a cantar”, e 

no que incluíron, por vez primeira, as voces dos seus 

membros. 

Por Hugo Arias 

 

 

 

 
V XORNADA DE CULTURA POPULAR GALEGA 

A voz na música popular 
 

San Sadurniño, sábado 28 de setembro de2013 
 

 
 

Organiza 
AFC Berros do Castro 

A Pena, nº 4, Naraío 15.576   San Sadurniño 
https://www.facebook.com/berrosdocastro  berrosdocastro@gmail.com 

Tfnos. 669 795 418 626 140 798 
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