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PRÓLOGO

Natalia Balseiro

Estes pensamentos que aquí se recollen en forma de poe-
mas e escritos prodúcense por seis mulleres galegas con-
temporáneas: Ana Romaní, María Reimóndez, Andrea  
Nunes, Susana Sanches Arins, Mercedes Peón e Selina Ote-
ro. Todos eles emerxen do proxecto Somos Pandeireteiras, 
desenvolvido co apoio da Deputación da Coruña e do Conce-
llo de Carballo entre setembro e decembro de 2021. 

Somos Pandeireteiras é un proxecto cultural galego 
de carácter social. É o punto de partida do que agroma un 
espazo de articulación social pero tamén cultural das pan-
deireteiras e tocadoras en Galiza e, neste caso, na provincia 
da Coruña, a través da organización dunha serie de activida-
des que permitiron o intercambio entre elas, a conexión cos 
seus territorios e a difusión dos seus saberes.

Este proxecto abordou a revitalización da identidade 
desta comunidade artística informal a través da articulación 
e desenvolvemento de narrativas do ecosistema das pandei-
reteiras.  Con esta finalidade, deseñáronse unhas xornadas 
públicas con metodoloxías do encontro activas para acadar 
unha incidencia das propias mulleres pandeireteiras na pro-
dución dos seus propios relatos.
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Durante estas xornadas, a xornalista Selina Otero rea-
lizou un encontro interxeracional de tocadoras con Ermitas 
de Anxelo, Carmen de Lema e Icía do Manso, tocadoras e 
pandeireteiras que desenvolven unha narrativa de continui-
dade entre a transmisión oral e a formación e a transmisión 
contemporánea. 

Convídase tamén a catro escritoras galegas a que es-
criban e relaten os seus pensares, despois da súa participa-
ción activa nas mesas de traballo, que formarán parte desta 
publicación que pretende dar luz sobre ideas, debates, ex-
periencias, desexos e sucesos das mulleres pandeireteiras 
de Galicia. 

Estas son as catro mesas de traballo que se organizan 
no marco das xornadas de debate: 

«O rol da pandeireta e da voz no eido musical contem-
poráneo. Debate sobre a influencia das pandeireteiras e a 
súa forma de vida no contexto musical actual.» Esta mesa es-
tivo moderada por Gisela Sanmartín (Xirifeiras) e tivo de re-
latora a Ana Romaní.

«A función social das tocadoras e das pandeireteiras. 
Recuperación da mundanidade. Debate sobre a función so-
cial das mulleres pandeireteiras no s. XX e na actualidade.» 
Esta mesa estivo moderada por Mar Suárez (Raigañas) e 
tivo de relatora a Susana Arins.

«A representación social na transmisión da pandeireta 
e da voz. A función dos grupos e das asociacións no contex-
to actual. Conversa sobre a función das asociacións na trans-
misión da pandeireta e o canto.» Esta mesa estivo moderada 
por Ana Fernández (A. C. Rosalía de Castro) e tivo de relato-
ra a María Reimóndez.

«Por que non tocades todas? Unha análise de xénero 
no afastamento da centralidade das tocadoras no imaxinario 
actual.» Esta mesa estivo moderada por Mercedes Peón e 
tivo como relatora a Andrea Nunes.

Despois da súa participación nestas mesas, escriben 
os textos que están recollidos nesta publicación.
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SOMOS PANDEIRETEIRAS  
É UNHA AFIRMACIÓN

Mercedes Peón

Cando penso no que me trouxo ata aquí para propoñer este 
proxecto, teño que comezar polo principio, e ese principio 
foi o contacto coas mulleres que coa pandeireta na man eran 
libres. Libres de tocar, de berrar, de aloumiñar coa voz, de 
disociar e ornamentar mentres tiñan o seu transo en colec-
tividade, libres de facer a foliada, donas do serán e donas da 
palabra. A palabra que falaba cuns códigos musicais, pro-
sodias complexas, de repetición do coñecido e da pura im-
provisación. Improvisación que che falaba de calquera cou-
sa que lle viñese á cabeza, e as risas e a centralidade que iso 
provocaba.

Eu nacín nun contexto radicalmente distinto, con re-
gras dun marco que subalterniza as persoas denominadas 
muller. Isto fíxome pensar que precisabamos, e que tería 
que ser posible, crear un contexto onde as tocadoras puidé-
semos recoñecernos e ter un lugar onde a centralidade se-
xamos nosoutras.

Nos anos 80 houbo unha revolución que eu denomino 
«a revolución das tocadoras», logo foi esquecéndose e colo-
cando as chamadas «pandeireteiras» nun lugar novamente 
des-centrado. Claro está que houbo e hai, no eido do comer-
cial, mulleres que despuntaron, mais o que realmente me 
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preocupa é que ese legado de autoestima cultural para as to-
cadoras se desprace e sexa novamente atrapado por lóxicas 
fóra do que denomino non-mundo.

Estas reflexións, e outras máis, foron as que me trou-
xeron a propoñer Somos Pandeireteiras. Este proxecto 
construíuse desprazando os marcos do sistema de pensa-
mento androcéntrico para crear un marco/espazo que ope-
re con outras lóxicas, e que nese espazo diáfano poidamos 
construír o noso relato sen mediacións externas. Poder falar 
dos corpos prexénero, falarmos das tocadoras como centro 
da transmisión musical galega e afondar dentro dese marco 
fundamental nos conceptos de composición musical e trans-
misión da palabra.

Polo tanto, Somos Pandeireteiras é un espazo compar-
tido de pensamento, articulación cultural e social onde imos 
pensar as nosas formas de creación colectiva e individuais e 
favorecer o intercambio de coñecemento.

Con esta intención, Somos Pandeireteiras promove 
un proxecto de tocadoras que se dirixe especificamente ás 
tocadoras, coa firme intención de mudar o propio imaxina-
rio das representacións musicais e artellar formas de comu-
nicación coas novas xeracións para non afastalas de algo tan 
auténtico como é sermos tocadoras.

Pedinlles a catro poetas galegas que vivisen esta expe-
riencia con nós para recoller e multiplicar coas súas palabras 
a experiencia compartida.

A poesía xurdiu ela soa. Como escribira Olga Novo, 
«Tocar coma sachar nun pedregal milenario ata sacar chis-
pas de luz e entendemento».

Nosoutras que sabemos das «sabanas» de Carballo, 
que sabemos da improvisación da palabra. A beleza recoñé-
cese inmediatamente, brilla nas mans de quen a recolle e a 
sabe ver.
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Ana Romaní
Relatora
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A MIÑA VOZ SUMA  
COAS OUTRAS.  
A QUÍMICA DE 
CANTAR XUNTAS

Ana Romaní

A MIÑA VOZ SUMA 
COAS OUTRAS...

Escritora e xornalista. Autora dos libros  
de poemas Palabra de Mar (1987),  
Das últimas mareas (1994), Arden (1998), 
Love me tender. 24 Pezas mínimas  
para unha caixa de música (2005),  
Estremas (2010) e A desvértebra (2020). 
Creou e participou en distintos proxectos 
híbridos de expresión, entre eles  
Lob*s (1998), Estalactitas (2002),  
Catro poetas suicidas. Intervención poética 
contra a levidade (2002), 2 % un recital  
para esquecer (2019) ou a serie Audiografías 
da desvértebra (2021). Entre os anos 1990 
e 2018 dirixiu o o programa radiofónico 
Diario Cultural, polo que recibiu o Premio 
Nacional de Periodismo Cultural en 2018.
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Gisela Sanmartín
Moderadora
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Ana Romaní

Axúdame, compañeira, 
compañeiriña leale, 
axúdame, compañeira, 
non me deixes quedar male…

Ei, Anxos, e agora cal botamos?
Baila aquí, baila aquí, miña nena, 
baila aquí, que non hai po nin area…

E veñen as voces e prende no padal un sabor doce, un 
saber común, un río que nos sostén, e cantas ti e canta ela e 
cantamos todas, e hai quen libera da man o ritmo e peta no 
van e vai e vén e volve esa vaga que nos aperta, escuma de 
antiga forma, aquí, entre nós, tomando corpo, voz que nos 
leva e nos enlaza, e outra letra na letra subverte patróns, des-
crida…

… fun solteira e vin casada, 
máis valera que non fora…

Ese foi, nun tempo, un dos territorios máis esvara-
díos, espazo que expulsa, a linguaxe e o seu campo minado.  
As letras das cantigas, das coplas tradicionais, celebraban 
o rol e esas xa non eramos nosoutras, acaso nunca fora-
mos. Acaso nunca fora ese o lugar desde o que as mulleres  
cantaran.

Para cantar coma min, 
para cantar como eu canto, 
para cantar coma min, 
non abras a boca tanto.
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resonancias

Un mundo de resonancias patriarcais, pautas unha e outra 
vez repetidas, introducía distorsións, trazaba unha fronteira. 
A incomodidade coa voz, co texto, coa linguaxe, é o síntoma. 
Detecta a expulsión e a orde que a asenta. Nada se subtrae 
a ese dominio e a estratexia coa que opera: por absorción ou 
neutralización, a se estender en xerarquías.

Como che pille no prado 
como che pillei máis veces, 
heiche de meter no corpo 
herba para nove meses.

E aínda así, ou por iso mesmo, teimamos e termamos 
do pulo dunha centrífuga forza que nos conecte con aquelas 
que cantaron e bailaron para se manter no ar e erguer ou-
tro mundo na boca do corpo, esa que canta. Apértanos esa 
roda que xira e bate e baila. Apértanos coa intensidade do 
que está vivo e estende no suco do labio o eco dese rego, o 
seu cantar…

Teño unha casiña branca 
na Mariña entre loureiros, 
teño casa e teño amores, 
estou vivindo no ceo.

Mais que vive nesa intensidade? E como subtraerse 
á urda que somete aos seus códigos os corpos e os cantos? 
Como dar forma a unha forma que non ten forma, que de ser 
ha ser no colectivo virando e revirando pautas, ordes, esco-
las? Como pode o espazo acoutado apreixar o son das xestas 
a abalar no vento ou o estralar do lume nas ferreñas? Quen 
toca e canta e conta e danza e crea e recrea e inventa… que 
é? Non ten nome? Como soa na Historia maiúscula ese es-
curo silencio daquelas que cantan? Que voces son esas que 
mesmo así resoan na potencia única da expresión afirmada 
na escolla do goce, da festa, da comunidade, do encontro, da 
liberación dun corpo de traballo que toca e salta e sorrí? Que 
fica agora dese desexo de ar?
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«O máis importante é gozar do que facemos, que se vexa que 
cantamos e tocamos e bailamos polo pracer e o desfrute.»

«É a química de cantar xuntas.»

Isto que agora les é unha tentativa de relato. Apunta-
mentos e memoria apenas poderán poñer texto ao proceso 
en que concorren as experiencias e os saberes de nove mu-
lleres e a memoria de centos que no seu bater de mans po-
ñen ritmo á afirmación: «Somos Pandeireteiras». A convoca-
toria que xuntou no Pazo da Cultura de Carballo tocadoras, 
bailadoras e cantadoras non só propuña activar no encontro 
unha memoria, tamén pulsar unha realidade e pular pola his-
toria futura afirmada nesa constatación, asediada na invisibi-
lidade polas estratexias da urda, as formas de execución do 
capital e do patriarcado.

Poñer texto a esa química implica escollas. Temos que 
elixir un tipo de letra, un formato, a extensión da frase, can-
to de adxectivación e canto de documento, canto de rexis-
tro oral, canto de opinión e canto de persoal vai conformar 
ese escrito, este escrito. Propomos unha escolla: a da pala-
bra encarnada, a da palabra cun corpo e unha voz que nun-
ca colleu unha pandeireta, que nunca bailou na foliada, mais 
que si, que cantou e sentiu na reverberación deses cantares 
a vibración emocionada da memoria dun corpo resoante, a 
interna mutación das vísceras en órganos espléndidos e a in-
tensa ligazón emocional de cantar xuntas, coas amigas, iso 
que prende nos corpos e fai comunidade:

Fui à fonte beber água, 
achei um raminho verde. 
Quem o perdeu tinha amores, 
quem o perdeu tinha amores, 
quem o achou tinha sede…

E cantar e cantar e sorrir e lembrar e sorrir e volver 
cantar… (Elas saben de que falo.)

A escolla será tamén de formas textuais non someti-
das a un único rexistro. Podería ser que o discurso precipi-
te en evolucións imprevistas e disonancias. Mais todo será 
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co propósito principal de servir de ponte entre o que alí se 
falou e o que aquí se vai ler, trasladar desacougos e entu-
siasmos, experiencias e saberes, desexos, e ao tempo ser 
parte, formar parte. No que segue e no que antecede, as co-
miñas e outro tipo de letra evocan as palabras compartidas 
na mesa de traballo «O rol da pandeireta e da voz no eido 
musical contemporáneo», que coordinou Gisela Sanmartín. 
Mais tamén enfiadas e sen comiñas, outras preocupacións 
e lecturas expostas nese encontro, apuntamentos persoais, 
lecturas, cantigas, relatos e saberes doutras. A todas agrade-
zo a posición que toman, o lugar que afirman, a paixón coa 
que escarvan, reflexionan e nomean as sombras. Todo o que 
con elas aprendo.

a química das cociñas

«Na aldea da miña avoa todas as cociñas daban a un camiño 
estreito. E se unha botaba unha copla, contestaba outra en 
fronte e seguía a da casa de máis aló. Cantábase desde esa 
proximidade. Agora cantamos soas nas casas.»

A memoria do cantar delas soa a mans de labor e du-
ros traballos, tamén a formas de vida en sustento mutuo 
e a ledicia da festa. O cantar chega aquí coa forza libera-
da de quen se ceiba do peso nas costas e na pel avivaba o 
goce do encontro. Tocaban e cantaban para bailar, para mo-
ver os corpos. Corpos acaso menos sometidos que o relato  
que os coutou.

Voume por aquí abaixo, 
voume por aquí arriba, 
fiando na miña roca, 
gobernando a miña vida.

«He observado que en Galicia las mugeres no solo son 
Poetisas, sino también Músicas naturales (…). En la mayor 
parte de las coplas gallegas, hablan las mujeres con los hom-
bres; y es porque ellas son las que componen las coplas, sin 
artificio alguno; y ellas mismas inventan los tonos o ayres á 
que las han de cantar, sin tener idea del Arte Músico.»
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Ana Romaní

A observación de Martin Sarmiento (ano 1775) preci-
sou de moito tempo e outras lentes para se facer visible. Éo? 
Estudos, xornadas, traballos e «recollidas» veñen ilustrando 
e confirmando a percepción do frade hai case tres séculos. 
Porén, o papel das mulleres como creadoras e transmisoras 
de saberes, activas axentes da creación e conservación da 
tradición oral, apenas toma forma no apertado e masculini-
zado currículo dos planos de estudos e dos coñecementos 
regrados. Algo así como a historia que corre polos sucos do 
país, a que se escribe en minúscula, sen enfáticas sentenzas.

«A orixe (das pandeireteiras) está vinculada cos labores das 
mulleres e o rural. Ata non hai moito todo o vinculado co rural 
e co galego era completamente deostado.»

«A funcionalidade non é a de agora. Antes era funcional o 
canto e o baile, agora non. As coplas servían para contar o que 
pasaba.»

«todo o que tuvo un eco, unha voz...»

No prólogo de Cantares Gallegos, Rosalía de Castro escribe:
«… guiada solo por aqueles cantares, aquelas palabras cari-
ñosas e aqueles xiros nunca olvidados que tan docemente re-
soaron nos meus oídos desde a cuna, e que foran recollidos 
polo meu corazón como harencia propia, atrevinme á escribir 
estos cantares…».1

E máis adiante:
«Cantos, bágoas, queixas, sospiros, seráns, romerías, pai-
saxes, devesas, pinares, soidades, ribeiras, costumes, todo 
aquelo, en fin que pola súa forma e colorido é dino de ser can-
tado, todo o que tuvo un eco, unha voz, un runxido por leve que 
fose, con tal que chegase a conmoverme, todo esto me atrevin 
á cantar neste homilde libro…».

1 Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, en Obra Completa, 2019, Fun-
dación Rosalía de Castro, p. 579.
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E no primeiro poema, xa a ritmo de muiñeira, lemos:
Has de cantar, 
que che hei de dar zonchos; 
has de cantar, 
que che hei de dar moitos…

O diálogo coa tradición oral sustenta o libro publicado 
en 1863. Lonxe dos estudos do folclore que fundan centros e 
institucións na segunda metade do século XIX, a radical apos-
ta de Rosalía de Castro polas formas populares, como xa se 
ten estudado, ten máis que ver coa reivindicación dun pobo 
e unha cultura viva que afirma a súa voz que co rexistro mu-
sealizado de formas «nativas». A escolla dunha protagonista 
feminina para abrir unha obra que na súa polifonía acolle as 
voces das vidas anónimas que se erguen en suxeitos plenos 
de voz e matices segue a proxectarse hoxe como unha das 
máis significativas audacias da escritora. É a subversión que 
traslada aínda agora o seu discurso poético.

O libro crucial da literatura galega ten ritmo de mui-
ñeira, soa a cantar de pandeiro e foliada, tamén a alborada.  
O diálogo entre a poeta (con coñecementos musicais) e a 
tradición oral chega a nós coa claridade da memoria común. 
Augas nas que beben as formas poéticas na súa raíz, a ora-
lidade como expresión primeira do poema e do cantar. Tal-
vez é por iso que «… todo o que tuvo un eco, unha voz, un 
runxido, por leve que fose…» alimenta a memoria vibran-
te das vísceras, percute e activa sinapses de corpos que se  
tocan na onda que canta.

Á fin, a escritura procura o tacto dun son. Escribimos 
porque escoitamos. No trazo hai un eco, unha voz que son 
moitas. É esa amálgama a que vibra na evocación que do 
cantar fai o poema. Ese vínculo da vibración do texto, da ora-
lidade, prende e desprega a obra considerada o título funda-
cional da literatura galega. Un libro de cantares da gran poe-
ta que soubo escoitar. Nesa raíz oral érguese o magnífico 
pulso literario da escritora.
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… 

repinica 
n’alborada 
ben amada 
das meniñas, 
cantadeiras, 
bailadoras, 
rebuldeiras;2 

…

Precede ao silencio que logo nos abate.

a físgoa, a fenda, o gonzo

«Perdemos a nosa orixe. Desvirtúanse cousas que son moi ricas.  
Estamos perdendo a esencia delas.»

Cando nos anos 70 as Pandereiteiras de Mens subían ao pal-
co do Teatro Colón, ou ao do Teatro Castelao de Bos Aires, 
xa nos 80, posibelmente non sabían que nese movemento e 
no bater de mans estaban, ao tempo, a marcar unha fenda  
e abrir unha físgoa.

(a físgoa)
A físgoa deixaba ver a luz que emerxía do fondo do si-

lencio, o seu son vocal a ritmo de muiñeira empuñada era a 
música de «cando non había música», a que resistiu silandei-
ra ao boureo das balas, ao estremecido silencio dos corpos 
nas cunetas, ao afiado asubiar da represión nas cabezas ra-
padas das mulleres.

«A miña avoa tampouco quere lembrar.»

«Foron moi xenerosas. Eses recordos das súas cancións van 
ligados a situacións durísimas, as da guerra e da posguerra.»

«Nós estivemos silenciadas no franquismo mentres Lola 
Flores cantaba en Nova York.»

2 Ibídem, p. 634.



26 Somos Pandeireteiras
Carballo. 21/12/2021

Todas elas mantiveron a música no puño. A físgoa 
fíxoa soar.

(a fenda)
A fenda marcaba un antes e un despois. Entre o canto 

comunal, horizontal, de cóbado a cóbado, dun tocar prendi-
do das nais e das veciñas e o cantar ensaiado, conxuntado, 
harmonizado do escénico, segundo os códigos estéticos da 
época, con «oqai» (véxase o sentido do termo máis adiante).

«O paso do rural ao urbano implica a perda das formas de rela-
ción tradicional. Deixaron de cantar.»

Entre a físgoa e a fenda poñamos o gonzo.

(o gonzo)
Foi o que fixeron as de Mens e aquelas que ousaron 

subir aos escenarios estralando as costuras do «modelo de 
palco». Puxeron o gonzo a unha das moitas portas que co-
nectan as galerías da historia cultural do país.

Con elas abríase o tempo dos escenarios, subvertíase 
o relato, emerxía a voz que crebaba con zapatillas negras a 
estética uniformada da Sección Feminina, o adoutrinamen-
to de posturas e calidades dos corpos femininos e a hexemo-
nía instrumental da música tradicional interpretada maiori-
tariamente por homes. Con elas esa outra memoria musical, 
apenas perceptible, facíase ouvir. As mulleres cantaban, to-
caban, creaban, bailaban, subvertían a copla e dificilmen-
te encaixaban nos modelos que a ditadura despregaba nas 
súas campañas «aladas» de anxos do fogar. A historia das 
de Mens condensa a complexidade das formas culturais e 
os moitos vórtices que as cruzan e colapsan. A pescuda e in-
vestigación de Beatriz Busto Miramontes arredor daquelas 
mulleres que «(xunto coas de Buxán) supuxeron un antes e 
un despois na narrativa da representación musical do país»3 

3 Beatriz Busto Miramontes, Pandereteiras de Mens, 2021, aCentral 
Folque, p. 86.
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permite percorrer os moitos nós e entrecruzamentos que 
configuran a historia musical, os nesgos e as ousadías que a 
conforman.

Alghún día cantei benhe, 
alghún día ben canteie, 
alghún día cantei benhe 
e aghora xa me malveie.

vides vestidas?

Esa memoria estaba viva na mesa de traballo «O rol da pan-
deireta e da voz no eido musical contemporáneo» que nos 
xuntou en Carballo. Nela, enfiadas na vivencia, nos saberes, 
na formación e nas aprendizaxes, as voces construían o son 
dunha experiencia compartida na físgoa, na fenda, no gon-
zo. Un relato de modulacións diversas e amplitude de mati-
ces. A proposta partía de varios puntos para a reflexión e o 
debate: a influencia das pandeireteiras na música contempo-
ránea, o recoñecemento e a súa valoración (ou non) na mú-
sica actual, a súa supervivencia e o seu futuro. Para pechar, 
propostas, suxestións e ideas. E tirando dos fíos foi gandu-
xándose un relato policromado, colectivo, horizontal.

A inaccesibilidade das recollidas, do material de arqui-
vo; o papel das agrupacións folclóricas; o carácter homoxe-
neizador das aulas; a ausencia de coñecemento da historia 
musical e a ausencia de recoñecemento da música das pan-
deireteiras; a estética e as urxencias do espectáculo; a fideli-
dade e a innovación, o territorio da tradición e a delimitación 
dos seus marcos; a remuneración, os públicos masivos… 
son algúns dos itinerarios que foi trazando a conversa. En 
síntese: que pasa coas pandeireteiras cando soben a un es-
cenario? O relato acentúa interrogantes, dúbidas, incomo-
didades e tamén moitas certezas que perfilan, semella, un 
tempo de tránsito.
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dos estereotipos e do espectáculo:
A persistencia de lugares comúns, estereotipos e 

prexuízos respecto da música tradicional convive coa es-
pectacularización nas programacións musicais e coas de-
mandas que inscriben a industria e o capital nos corpos  
que cantan.

«As señoras non tocaban para vender. Non é unha música co-
mercial, é de subsistencia.»

«As mulleres ás que lles preguntas non lle dan valor nin 
importancia ao que fan.»

«Asóciase a tradición ao que fan determinados grupos. É o 
espectáculo do tradicional.»

«Mesmo agora a voz se converte na cuestión. Antes non era 
tan relevante.»

«De por si a música tradicional arrastra o autoodio. Os 
gaiteiros e as pandeireteiras son o comodín para cubrir o oco. 
E ademais, as mulleres, máis desvalorizadas.»

«E cando chaman e preguntan: “Vides vestidas?”.»

«E cando vas coa roupa tradicional e din: “Ai, vides de galegas!”.»

«Chaman coma se nos fixesen un favor: “Como vos gusta 
cantar…”.»

«Chaman para as vodas, pero para subir a un escenario e que 
te vexan 1500 persoas non.»

«Chaman para tocar nos magostos, pero nin sequera apareces 
nos carteis. Os grupos que tocan despois, si, eles si.»

Nunha aula de música:
—Alguén que faga música?
—Eu, son pandeireteira.
—Xa…, pero… Alguén que toque un instrumento?
—Eu, a pandeireta.
—Xa…, pero… Alguén que cante?
—Eu.
—…
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«Dentro do conservatorio non ten a mesma consideración 
quen estuda gaita ca quen estuda piano».

«O problema está dentro. A desvalorización é no país. Fóra 
percibes o aprecio e o recoñecemento».

da tradición e do contemporáneo:
A actividade das tocadoras e cantadoras ténsase entre 

a tradición, o desexo da orixe, o pracer da química e da liber-
dade das gorxas, e as esixencias, códigos e rigores dunha 
realidade e dunhas formas de vida sometidas á desmemoria, 
aos ritmos do mercado, á roda do capital.

«Que é tradición? A tradición ten que ser algo vivo. Eu quero 
facer coplas e sentilas. Quero ser tradición 2021. As coplas fala-
ban da vida cotiá. Quero falar da vida cotiá de hoxe.»

«A tradición ten que estar e ten que ser recoñecida. Se non 
é así, non hai continuidade. Hai que coñecer a orixe e que se 
manteña.»

«Se o que facemos todas son proxectos innovadores, pérdese 
a tradición.»

«É preocupante a deturpación do tradicional, mesmo nas 
foliadas, concíbese o tradicional como exhibición. Valórase o 
máis difícil, a competitividade, a destreza, son eses valores os 
que se impoñen máis que o goce de cantar xuntas.»

«Hoxe mesmo as foliadas son actuacións encubertas. Foliadas 
de exhibición.»

«As cancións son para acompañar o traballo. É música coral, 
non de solista.»

«Hai que contemporaneizar a musica tradicional? Hai que 
contemporaneizalo todo? É esa a única vía?»

«Como entendemos a tradición? A tradición non é inmutable. 
Hai cousas que servían hai cen anos e agora non. Falla 
recoñecemento porque entendemos a tradición ancorada no 
pasado.»

«A tradición hai que coñecela, empaparse e despois adaptarnos 
ao momento no que estamos. Repetir o que se fixo hai cen 
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anos, si, pero cal é o sentido de estar repetindo? A cultura ten 
que seguir. Dentro de cen anos hoxe será tradición.»

«A fórmula do museo ao mellor non é efectiva. O noso con- 
cepto é escénico. Vimos de clases regradas, todo é moi pouco 
orgánico. Non ten nada que ver coa experiencia.»

da invisibilidade, da síndrome dos chefs:
A experiencia nas agrupacións que prenden por todo 

o país —ou cando menos na visións compartidas nesta 
mesa— móvese, semella, entre o desexo e o goce de cantar 
xuntas, a ausencia de recoñecemento, a inercia das progra-
macións e a síndrome dos chefs.

«As mulleres cociñando toda a vida e logo os chefs son eles.»

«Cando se pasa a un contexto remunerado, as pandeireteiras 
desaparecen e aparecen os grupos masculinos.»

«En todas as asociacións hai agora un grupo de pandeireteiros. 
Elas levan toda a vida, e eles, que levan dez anos, teñen o 
protagonismo, como que locen máis.»

«Antes non nos deixaban ás mulleres sacar os puntos e agora 
mesmo eles sacan as coplas.»

«As pandeireteiras non son consideradas músicas, os que 
tocan o bombo si, mais elas, que crean, tocan e cantan, non.»

«Si, hai grupos, pero non recoñecen onde se inspiran. Sacan as 
pandeireteiras coma se fose algo novo.»

«Aparentemente hai un recoñecemento. Mais se ti, home, 
estás ocupando o espazo das mulleres, iso xa non é recoñece- 
mento.»

«Nos carteis dos festivais, as pandeireteiras en pequeno e 
os grupos en grande. Non aparecemos nos grandes festivais 
porque non vendemos.»

do goce, do apoderamento, da liberación 
 do «oqai»:

A conversa irradia a fortaleza e a intensidade da expe-
riencia. Emerxe nos labios a reivindicación apoderada e co-
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munal do espazo e da memoria propia e a conformación dun 
discurso que cuestiona as formas e os mecanismos de valo-
ración da industria, o desexo de afirmación con parámetros 
que se afastan da «orde establecida» (usamos o código Xela 
Arias).

«Esta é unha sociedade individualista. Prima o individuo. Pri-
ma o solista con nome propio. As pandeireteiras movémonos 
en grupo. O noso é un cantar coas outras. A miña voz suma 
coas outras.»

«Xuntarme coas miñas compañeiras a cantar, ese é o momento 
de apoderarme. É cando ten sentido. Máis que chegar a un 
público, máis que actuar. O que importa é gozar do momento 
de cantar xuntas e esquecernos do público.»

«Cando mellor o pasamos é cando esquecemos o “oqai” (o que 
hai que tocar).»

«O máis importante que podemos facer é desfrutar do que fa- 
cemos, que o facemos polo goce de cantar.»

«É a química de cantar xuntas.»

e agora que?

A memoria ten futuro. O tránsito son accións. A convocato-
ria é unha afirmación que se (re)constrúe: «Somos Pandei-
reteiras». Semella estralar no movemento, no ar que xunta 
pel con pel, man e pandeireta, voces dun tempo de aquí.

Algunhas das propostas que pecharon a mesa:
«Hai que bailar e cantar coas vellas e vellos. Recuperar esa 
emoción. Sacalos das casas, subilos aos palcos».

«A base está na educación. Non se coñece, polo tanto non se 
valora. As institucións teñen que poñer medios para poñer en 
valor o noso.»

«Por que non se imparten nos institutos obradoiros, aulas, 
sobre a cultura tradicional, sobre o valor do patrimonio 
musical?»
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«A música está en todo. Pode utilizarse en todas as materias. 
Tanto nas matemáticas coma na educación física. Habería que 
apostar pola transversalidade da música das pandeireteiras 
nas aulas.»

«Deberíase facilitar a visibilidade e o acceso aos arquivos. 
Non houbo acceso ás recollidas. Desde os oito aos vinte e 
oito anos non vin unha recollida. Aprendes algo distante. Hai 
que transmitir desde a visión e o coñecemento de todo ese 
material.»

«Apelar á sororidade. Ser máis indulxentes. Apoiarnos máis 
unhas ás outras.»

«Deberiamos facer contraconcursos. Aléntase a competición, a 
rivalidade, as guerras… Iso non pega coa tradición. Edúcanse 
as nenas e os nenos na competición.»

«Hai forma de que a tradición se poida vivir fóra das aulas? Ou 
só forma parte da estrutura das clases e agrupacións?»

«Temos que crear os nosos propios contidos.»

«Hai que atreverse máis. Atreverse a facer cousas.»

«E decidir tamén que non participamos diso.»

«Compartir e educar no goce.»

…

A memoria articula o discurso musical das tocadoras, 
e o discurso arredor desa memoria e do presente está mu-
dando. Que voces resoan nun corpo que canta?

Fui à fonte beber agua…



María Reimóndez
Relatora
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UNHA MAN SOA NON TOCA 
ஒரு கை ஓசை தராது 
/ORU KAI ŌCHAI TARĀTU/

María Reimóndez

UNHA MAN SOA 
NON TOCA...

Creadora, activista e investigadora,  
pon o foco na tradución e na interpretación 
dende a óptica feminista decolonial  
e interseccional. Interesada na hexemonía 
lingüística, na importancia crítica  
da mediación lingüística e cultural  
e na necesidade de afondar en enfoques 
verdadeiramente transformadores dun 
espazo caracterizado pola invisibilidade  
e o fluxo dos discursos de poder a todos  
os aspectos da vida das persoas.  
Esta ollada espállase tamén á súa análise  
da produción e circulación de produtos 
culturais, e en particular tende a centrarse 
no campo literario, onde analiza as escritas 
feministas, a representación das mulleres 
e da diversidade sexo-xenérica, o racismo 
e o discurso colonial na cultura galega.



Somos Pandeireteiras
Carballo. 21/12/2021

Ana Fernández
Moderadora
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Dun tempo a esta parte sinto con frecuencia a expresión «es-
coita activa» e non podo evitar pensar no oxímoro. Non en-
tendo cal podería ser a «escoita pasiva», pois a escoita, coma 
a lectura, é sempre activa. Implican ambas un peneirar por 
dentro da persoa aquilo que outras producen. Pasar o de 
fóra por dentro e o de dentro para fóra da membrana poro-
sa que, como argumentaría Judith Butler, somos. Todo isto 
para explicar que se por algún motivo me convidaron a So-
mos Pandeireteiras foi para escoitar. E escoitar, mesmo sen 
sacar son de ningún instrumento, é unha forma de tocar. Es-
coito e paso por min, toco no sentido sempre bidireccional 
de implicar a quen toca e a quen/que é tocade. A presenza é 
tamén poñer o corpo, facelo tanxible e visible, como se fai a 
través do baile.

Foi por iso que durante a miña participación na mesa 
«A representación social na transmisión da pandeireta e da 
voz. A función dos grupos e das asociacións no contexto ac-
tual», moderada por Ana Fernández, todo o que escoitei pa-
sou por min, tocoume e estableceu conexións comigo e con 
outras. Aínda que é unha frase que utilizo a miúdo, non pui-
den evitar que, de inmediato, ao fío das palabras das com-
pañeiras, abrollase en min o son do támil e a súa sabedo-
ría colectiva na frase que poderiamos traducir como «unha 
man soa non produce son» e que eu polo xeral traduzo 
como «non fai música». Neste caso, porén, decidinme por 
«non toca», porque, para o contexto en que estamos, tocar é 
tamén sinónimo de facer música. 
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En calquera caso, efectivamente, producir sons cunha 
soa man no sentido literal, pero aínda máis no sentido figu-
rado, resulta difícil, cando non un imposible. Se Somos Pan-
deireteiras representa para min algo, isto é precisamente o 
sentido do colectivo, dunha colectividade en feminino, pode-
rosa e complexa, onde o individual e o comunitario conviven 
de xeito aínda salvaxe mais con grandes perigos de domesti-
cación. Con todas estas cuestións en mente, e tamén dende 
o colectivo, escribo estas páxinas. Sempre dende un colecti-
vo pasado polas miñas mans, que desta volta tamén (procu-
ran) tocaren.

Mans soltas

Tocar, tanto no sentido musical como no do tacto, é sem-
pre un acto bidireccional. Non se pode tocar música sen que 
haxa contacto (o aire coas cordas vocais, os dedos na pandei-
reta, o pé no pedal, o cóbado no fol) ou unha pel, un obxecto, 
mesmo o aire, sen que eses dous espazos, esas dúas indivi-
dualidades, interactúen. Sen dúbida, é imposible facer pal-
mas só cunha man. Cando as mans non se tocan, cando fican 
descoordinadas, despistadas e perdidas polo aire, o son es-
vaécese e crea un aparente silencio.

Desas mans descoordinadas (por factores tanto inter-
nos como externos) falaron as compañeiras ao fío da repre-
sentación social e a transmisión da creación colectiva en xe-
ral e do traballo das pandeireteiras en particular. Na análise 
do contexto actual, diversos elementos sinalaban unha situa-
ción de partida adversa. 

Para abrir o serán, o baile, o tacto e o contacto, a mo-
deradora da mesa presentou os resultados do traballo previo 
realizado por algunhas integrantes de Somos Pandeiretei-
ras en varios institutos da provincia da Coruña. Destas inte-
raccións puideran tirar algunhas conclusións sobre a visión 
que a mocidade ten sobre a «música galega» en xeral e as 
pandeireteiras en concreto. Era esta unha visión carente de 
referentes, coa idea de algo alleo e «de vellas». Esta percep-
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ción tan xeral levaba a que mesmo a rapazada activa en aso-
ciacións ou grupos de «música tradicional» sentise a miúdo 
vergoña e ocultase esta cuestión no seu círculo de iguais. 

Ademais disto, na presentación inicial manifestouse a 
ausencia de espazos para o desenvolvemento «natural» de 
bailar e cantar en comunidade. A evolución social das comu-
nidades levara á desaparición daqueles espazos e prácticas 
en que antes se tocaba, cantaba e bailaba. Neste contexto de 
mans dispersas no cal é imposible facer música, producir 
son, comeza o debate.

A miña man abanea e pensa, porque as mans, cando 
tocan, pensan, na interacción do capitalismo, a masculinida-
de e a hexemonía lingüística neste contexto de mans descoordi-
nadas, sobre todo entre a xente nova. Mais sobre estes temas a 
miña man tocará máis logo. Se cadra agora xa o que máis a 
fai abanear e choutar é o uso despreocupado de «natural», pois 
sabemos neste momento que o «natural» é sempre construído 
pola nosa ollada. A miña man abanea no aire porque entende 
a que se refiren as participantes con esta palabra, pero é inca-
paz de utilizala como instrumento para analizar nada, carga-
da como está de violencias de todo tipo (os corpos «naturais», 
as condutas «naturais», as familias «naturais»). Así que en 
todo este texto utilizarei «salvaxe» para o que acontece fóra 
dun marco regulado institucionalmente, para as actividades 
que a colectividade e os corpos desenvolven dentro dunha certa 
espontaneidade ou lóxica comunitaria orgánica.

É tempo agora de que as mans analicen e reflexionen 
sobre estes e outros aspectos. Sen dúbida, un dos elemen-
tos deste contexto de mans soltas que máis se menciona ten 
que ver coa ruptura da transmisión do baile e da música de 
forma salvaxe. Evidentemente, houbo unha perda de formas 
de vida comunitarias onde estas prácticas se daban de xeito 
orgánico (o liño, a sega, os lavadoiros etc.). 

Mais é a resposta reproducir estes contextos como nun-
ha representación teatral, idealizalos? Esquecer as mans frías 
no río (eu aínda lavei nel tripas na matanza de pequena nos 
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Ancares, baldes de auga cheos delas e aquelas pinzas de moño 
para quitarlles ben a sucidade. Nostalxia? Ningunha)? Esque-
cer a fame e a necesidade? Como se fai cos cereais, debullar é 
unha tarefa de mans que tocan na complexidade dos detalles.

Mais por veces non é só o problema a inexistencia, se-
nón o uso que a hexemonía fai daqueles elementos que con-
sidera desbotables ou, mesmo, perigosos. Por iso, en moitos 
casos a estratexia é unha combinación de silenciamento e de 
escolla de certas representacións moi concretas (a lesbiana 
asasina?, a muller trans prostituída?, o marica divertido?, a 
galleguiña inculta?, a morriña?, o galego bruto?). No caso da 
música de creación colectiva e das pandeireteiras, semella 
este ser un problema maior. Menciónase en repetidas oca-
sións o Luar como exemplo de como a hexemonía produce 
certas imaxes para desanimar a transmisión xeracional.

A miña man toca «Adiós ríos, adiós fontes…», toca to-
das as veces que me falaron de Rosalía de Castro como unha 
muller relixiosa, triste e chea de saudade. Todo o contrario 
dun exemplo que inspire rebeldía. Unha desactivación como 
un veleno do que temos que desenvelenarnos aos poucos, con 
axuda doutras e indo ás fontes. No meu caso pasei moitos anos 
de rexeitamento ata que, grazas ás estudosas feministas dos 
anos 80, comecei a ler alén da «casiña» e do «lar». Se cadra 
é tempo de ler a creación colectiva alén das lecturas do Luar? 
U-las estudosas que axuden a poñer en valor sen facer haxio-
grafías? Seremos nós, somos nós pandeireteiras a crear ese 
novo pensamento para as nenas e mozas rebeldes que, coma 
min hai tempo, buscaban referentes xalundes cando os tiñan a ca-
rón da casa, hipervisibles pero malvisibles?

A representación de tipo Luar reforza a idea de que a 
creación colectiva é algo «de vellas e vellos», «de disfraces». 
Visibiliza sempre o mesmo perfil de persoa nunha reifica-
ción que, máis que dignificar, obxectualiza, nunha especie 
de antropoloxía que actúa coma un espello morriñento dos 
tempos d’antes, que, claro está, non conectan cos de agora. 
A idade é un eixo que percorre toda a idea da ruptura xera-
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cional. En tempos de TikTok e referentes de redes sociais e 
realities, se cadra a comunicación coas xeracións máis no-
vas ten que pasar por outras vías. Tamén está a necesidade 
de ir buscar a xente nova, de asumirmos nós que somos re-
ferentes en todos os papeis que desempeñamos na vida.

A miña man inqueda bule: que tipo de entrevistas face-
mos ás nosas maiores, ás nosas referentes?, cantas veces non 
as tratamos coma se non fosen persoas completas e con vida 
propia?, cantas veces no intento de amosar agradecemento ou 
respecto non as convertemos en repositorios idealizados do pa-
sado? A resposta vai sempre implícita na pregunta. Que pre-
guntamos ás mulleres que nos rodean? Son informantes ou 
compañeiras, amigas, mestras? Como se traza a liña entre 
agradecerlles ás nosas maiores o que fixeron e facer delas obxectos 
de museo desactivados de contido político?

Nese panorama, as asociacións tamén contribúen a 
certas representacións. E a asentar a idea da reprodución 
fronte á creación. Precisamente en continuidade con esa idea 
de «preservar o folclore» tan relacionada co franquismo e tan 
ben asumida polo capitalismo neoliberal, moitas asociacións 
asumiron que a «música tradicional» non era tanto unha 
creación colectiva e como tal viva, senón un obxecto mu-
seístico, un elemento para a competición (a deportivización  
que denomina Mercedes Peón). Un elemento que se desta-
ca fronte ao resto ten que ver coa fosilización do «traxe tradi-
cional», que acaba adquirindo nivel de disfrace e que arreda 
a xente nova, con vergoña desa visibilidade descontextuali-
zada. Fronte a bailar de xeito salvaxe con xente de todas as 
idades e sen normas máis ca aquelas que se aprenden por 
imitación de quen nos rodea, os xustillos da roupa son os 
xustillos dos corpos individuais e colectivos. A reprodución 
sen produción.

Cando empecei na escola e puiden escoller unha acti-
vidade extraescolar, no curso posiblemente 79-80, quixen ir a 
«baile gallego». Máis ca nada, porque me gustaba bailar (e a 
que pequena non lle gusta esa liberdade do corpo, a música, 
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choutar, moverse!). O meu choque ao comprobar que a clase 
consistía en repetir o mesmo unha vez e outra levou a que atu-
rase moi malamente ata a fin de curso e que dende eses cinco 
anos que tiña virase sobre os meus pés coma Dorothy e non vol-
vese achegarme a nada que tivese que ver co «baile gallego» 
nunca máis. E seguramente me pasaría o mesmo co ballet (ao 
cal sempre me neguei a achegarme, a pesar de certas insisten-
cias familiares, pola súa feminidade requintada, os seus cor-
pos para min estraños, as súas roupas rosas que eran o anta-
gónico do maroutallo que habita en min) ou calquera outra 
forma de baile «regrado», pero é significativo que algo que leva 
o nome de «baile» se desprendese de tal xeito da esencia salvaxe 
do que é bailar por motivos claramente de desactivación polí-
tica. Aínda estou tentando reconectar.

A isto engádenselle outros elementos, como a artifi-
cialidade do escenario, que tirou a espontaneidade das for-
mas, e tamén un afán permanente de competir, cunha men-
talidade escolar e «folclorista» que, se non se analiza de xeito 
crítico, acaba convertida en herdo e verdade, con todos os 
seus problemas engadidos. No fondo, xa non é a creación 
colectiva un espazo de expresión e de creación, senón un es-
pazo onde se aprenden «pezas» e non linguaxes e emocións, 
onde, basicamente, a xente de todas as idades pode divertir-
se. E sen gastar un peso necesariamente.

Que relación debe existir entre a escena e a creación co-
lectiva? Cal é o interese que subxace en deportivizar todo, en 
facer de todo unha competición? Hai unha contradición entre 
os valores básicos da creación colectiva e estas outras formas? 
Somos un pasado idealizado ou unha comunidade que quere 
definir xunta o seu futuro? Que significan os elementos mate-
riais? Son eles importantes ou a súa interpretación? A que in-
tereses responde? Para a miña man que abanea coas outras, 
cada vez está máis claro que os espazos que fican fóra do con-
sumo son obxectivo claro de destrución polo seu potencial de 
crear comunidade. Cando a xente toca e baila para pasalo 
ben, sen necesidade de que haxa un escenario, un bar, nin se-



43Unha man soa non toca...
María Reimóndez

quera profesionais, non se tira partido económico e, polo tan-
to, ese espazo compite, sen pretendelo, con todo aquilo que si o 
produce. É unha ameaza. Non hai nada máis atractivo, non 
hai un motivo maior para bater as nosas mans en harmonía 
ca seguir creando, dende as nosas propias raíces, eses espazos 
de non-hexemonía.

E en todo isto hai algo que fai vibrar todos os elemen-
tos e todas as voces: a lingua. A nosa. Aquela sen a cal non 
hai creación colectiva. O primeiro chanzo, o primeiro ele-
mento que está en perigo de extinción e, como tal, todo o 
que a ela se asocia é unha ameaza. A vergoña que se instila 
nas persoas galegofalantes transmítese por tantas vías que 
resulta ineludible. De pé, tamén lle facemos fronte coas pan-
deiretas e as mans alzadas, desafiantes, sacando punto.

Noutros lugares do mundo fálase do «trauma inter-
xeracional» para falar de formas de violencia, de xenocidio, 
da degradación da imaxe que quen coloniza constrúe sobre 
as súas outras, da destrución do medio, de formas de vida. 
E se ben en Galicia tiramos moito proveito do trauma in-
terxeracional doutras noutros lugares, as ferramentas que 
elas usan serían sen dúbida imprescindibles para compren-
der que, no caso da lingua galega, as falantes recibimos o 
trauma inscrito nos corpos das nosas mais e pais. Do meu, 
en quen batían na escola por non falar «correcto», que em-
pezou a traballar con catorce anos abrindo a porta do ban-
co porque alguén seguramente pensou que non valería para 
estudar. A baixa autoestima transmitida a golpe de vara, a 
diglosia introducida en vea, abandona o corpo individual e 
colectivo só con moito tempo e moitas outras experiencias.  
A latexar sempre como unha distorsión sonora contra a que to-
das loitamos cando queremos facer música e escoitar o son das 
nosas propias mans a bater.

Nese trazado destaca tamén a falla de apoio institu-
cional, o feito de que nas clases de música a música tradicio-
nal non se considere como tal, nin se imparta nin se lle dea 
valor. Dende un punto de vista social, tampouco se lles dá  



44 Somos Pandeireteiras
Carballo. 21/12/2021

valor ás prácticas tradicionais, mesmo ao contrario. Algo 
que, evidentemente, ten que ver coa posición de subalterni-
dade da lingua galega e toda a complexidade emocional que 
implica esa posición.

A miña man abanea de novo. Comprende as implica-
cións de non estar presente nos currículos, mais tamén pregun-
ta: queremos que as institucións se apropien do colectivo? Ou 
queremos que o colectivo mande nas institucións?

Hai, porén, outro aspecto da fosilización que se expli-
cita no debate, fóra destas cuestións que son patentes para 
todas, e que ten que ver co sexismo da «tradición» que se 
instaura e perpetúa. Aí, o gaiteiro sempre está no centro 
fronte ás pandeireteiras. Eles son os que salvan o día, eles 
son os que son convidados á festa mentres que a elas se lles 
permite tocar, os que falan en nome das mulleres, os que sen 
ir a un ensaio chegan a tocar dando instrucións a todas as 
demais. Aínda hoxe, nalgunhas asociacións, por moito que 
a base sexan mulleres, son eles os que ocupan cargos ou os 
que agardan que as demais se preguen ao que eles deciden. 
A presenza dos homes moitas veces non ten que ver tanto 
coas cifras coma co peso. Con que haxa un home nun grupo 
as dinámicas cambian de xeito radical.

No escenario, eles están no centro, eles teñen que fa-
cer probas de son (as pandeireteiras asúmese a miúdo que 
non). Asúmese que tocar a gaita é máis complicado ca tocar 
a pandeireta, o instrumento custa máis cartos…, todos in-
ventos do heteropatriarcado para subestimar un espazo cla-
ramente feminino que, seguramente, empezará a interesar 
os homes en canto comece a coller máis prestixio.

No debate debúllanse ideas que se contrapoñen e se 
complementan. Por exemplo, se un aspecto da presenza das 
mulleres nos espazos non ten que ver con introducir outros 
valores (o coidado, a comunicación); se ao tempo non é im-
portante non deixar que os espazos de toma de decisións 
os sigan ocupando eles… Tamén a necesidade de poñer en 
cuestión por que se seguen reproducindo letras machistas 
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simplemente porque é «tradición», por moito que incomo-
de as mulleres e disidentes de xénero (de antes e de agora).

Cultura é a miúdo outra palabra para patriarcado.

E a miña man engade as observacións sobre como a cul-
tura occidental hexemónica impuxo formas de masculinida-
de en que o baile é algo proscrito. «Os homes non choran» é 
tamén nesas culturas «os homes non bailan». E os que bailan 
son sempre profesionais e enxalzados coma deuses. O patriar-
cado pon xustillos aos corpos masculinos desposuíndoos do lú-
dico e compartido. Chama a atención a lixeireza coa que bai-
laban os meus dous avós e a negación absoluta a bailar do 
meu tío paterno (o máis penetrado polo franquismo e a hiper-
masculinización, cazador e macho) e o meu irmán, produto 
xa da modernidade. Os corpos dos homes son, nesas lóxicas, 
armas ao servizo dun patriarcado violento e militarizado. O 
seu pracer ensínase como extraído a través doutros corpos (de 
crianzas e mulleres, doutros homes), da observación e consu-
mo destes, mais non mediante o gozo colectivo compartido. 
Cando animamos os rapaces a unirse ao baile estamos abrin-
do unha porta potencial de exploración fóra do marco da mas-
culinidade hexemónica, sempre e cando non se repitan dentro 
deses espazos rutinas militares («brazos en alto!») ou xerár-
quicas (os homes que «sacan punto»).

O regreso ao salvaxe

No panorama de mans que non se encontran é máis impor-
tante ca nunca producir música, tocar(se). Ir cara a atrás é 
ir cara a adiante: regresar ao que nos definiu non é un exer-
cicio de preservación museística, senón de apropiarnos dos 
elementos que nos pertencen, que nos unen ao mundo, e 
crear a partir deles. Alén de traxes, formacións e principios 
estritos, cantar e bailar de xeito salvaxe é o que nos garan-
te seguir tendo relevancia na actualidade. Para que isto sexa 
posible, cómpre que saian dos espazos delimitados, que vol-
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van invadir o espazo público e privado, que volvan transmi-
tirse dende o lúdico e, sobre todo, que non só se reproduza, 
senón que se produza.

Cando ás pandeireteiras e tocadoras se lles di que non 
poden «innovar» e que só poden repetir o que xa hai, que quere 
dicir isto? Acaso non avanzamos na literatura dende as can-
tigas medievais? Non tratamos temas que nos tocan agora? 
Non xogamos intertextualmente co que xa había? Non é a lin-
gua xa elemento de unión con forza suficiente para darlle uni-
dade á nosa creación colectiva, aínda que toquemos pandeire-
tas ou bailemos doutros modos?

O canto e o baile son formas de reforzar a autoestima 
persoal e colectiva, e tamén espazos de convivencia comu-
nitaria fóra das lóxicas da competitividade. Cantar ou bailar 
son expresións humanas básicas en que o corpo toma cen-
tralidade. No noso caso, partimos dunha tradición que non 
contempla só corpos individuais, senón sempre corpos co-
lectivos. Precisamos disto máis ca nunca.

Só cando as mans se funden poden entender logo a súa 
individualidade.

Igualmente, é un espazo de convivencia entre xera-
cións, algo que resulta cada vez máis complexo nas estrutu-
ras sociais capitalistas. Aprender de quen nos rodea ten va-
lor en si. Para iso é fundamental deixar de entender a música 
e o baile como «actividades extraescolares» das que quedan 
excluídas todas as demais xeracións. Nada se transmite se 
non se implican todos os sectores sociais, e por iso cómpre 
conectar e dar valor, esteamos onde esteamos, na cidade ou 
no rural, na escola ou nas asociacións, na rúa, na televisión, 
na literatura ou na panadaría. E non perder de vista nunca 
que o encontro é sempre o máis importante.

A creación colectiva entronca con debates feministas ac-
tuais noutros lugares non hexemónicos, como a democratiza-
ción da cultura, o xénero hexemónico como algo construído 
e importado dende certos estratos sociais e poder, o feito de 
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aprender das outras, de transmitir, analizar e transformar sa-
beres, a relevancia dos corpos como espazos construídos. De-
mostra, sen dúbida ningunha, que o que somos é o que nos co-
necta co mundo e non a constante retórica de pensar que o 
«importante é o de fóra» (falar castelán, inglés, chinés e vivir 
en Madrid, Barcelona ou Nova York para ter relevancia no 
mundo). Somos relevantes por nós mesmas, non precisamos a 
validación desas hexemonías para contribuír ao mundo.

A nosa man a tocar con outras

Calquera que toque sabe que empezar dende abaixo é empe-
zar dende dentro. Pois non se pode tocar nin cantar nin bai-
lar sen expresar emoción e pensamento. Neste encontro, a 
emoción e o pensamento conducíronnos a buscar xeitos de 
poñer a nosa man a tocar con outras.

Para poder tocar novamente en colectividade, nun 
nós/outras conectado co mundo, cómpre recuperar os es-
pazos, okupalos e contextualizalos. Non só repetir, senón 
entender. Na nosa man está darlle valor a cada paso ao que 
facemos e ao que fixeron as que viñeron antes. Calquera es-
pazo é bo para esa xolda.

Cómpre coidar, sacar punto e peito, saír de xustillos, 
romper coa idea de que as pandeireteiras son algo do pasa-
do, do museo, do fosilizado. Algo irrelevante e mesmo com-
plicado, pois, a diferenza do que acontece co baile, tocar con 
quen non se aprendeu resulta difícil. O cal demostra que, 
ademais de ser unha expresión de emoción e pensamento, 
tocar é tamén unha habilidade complexa que debe ter o seu 
lugar de respecto nas áreas de coñecemento colectivo.

Igual que os dialectos non deben perderse mesmo se hai 
unha lingua estándar, eu sempre creo que a diversidade é máis 
importante ca a unificación. Saber de onde es por como can-
tas é unha riqueza que se valora cando se fala do Bronx fron-
te a Brooklyn, pero non entre Bergantiños e Os Ancares. Para 
min nesta xornada foi moi marcada esa distancia xeográfica. 
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Eu vin os meus avós cantar e bailar, mais as falas e as formas 
non se parecían en nada ao que vin nas xornadas de Somos 
Pandeireteiras. Imaxino que haberá a quen —en defensa do 
habitual pensamento único— isto incomode. A min provóca-
me curiosidade e afán por ampliar o meu ser individual no ser 
colectivo desas mulleres e dos seus xeitos de falar.

Son moitos os obstáculos que temos por diante can-
do traballamos dende espazos que fican fóra da hexemonía. 
Sabemos que as nosas crianzas entran en sistemas que as 
distancian da cultura na que deberían crecer e aprender a 
ser felices, a coidar do que as rodea, a abrirse ao mundo.  
O primeiro paso, claro está, pasa por lles arrebatar a lingua, 
mais tamén os referentes. E aí é fundamental entender que 
para poderen escoller nada primeiro deben ser expostas a 
diferentes cousas e ter competencia suficiente no que lles é 
propio. Fóra de debates falaces que nunca se terían coa obri-
gatoriedade de, por exemplo, estudar matemáticas (un co-
ñecemento para moitas obsoleto e inútil, pois na vida utiliza-
mos unha raíz cadrada, que de feito xa fan os ordenadores e 
calculadoras por nós).

As miñas mans que tocan pensan no debate ao que a 
miúdo nos enfrontamos as compañeiras que escribimos sobre 
as «lecturas obrigatorias» na escola. Pénsase que «impor» a 
lectura pode ser contraproducente e, sen dúbida, a lectura de-
bería presentarse como un espazo de descanso das pantallas, 
de coñecemento, introspección e aventura. Mais, como sempre 
lles digo ás crianzas e rapazada, se non fose polas lecturas da 
escola seguramente non chegarían a libros que, mesmo se non 
lles prestan, contribúen a formar a súa opinión sobre o mun-
do e a definir o seu gusto. Igual que pasa co canto e co baile, en 
moitos casos agárdase que as crianzas lean cando nas casas 
non se le, non hai libros nin nada que lles dea valor. Onde en 
moitos casos xa non hai nin a lingua e nos enfrontamos a esco-
las en que o alumnado non entende lingüisticamente o galego 
nin sabe construír frases básicas. Ante todo iso, tocar, tocar e 
non deixar de tocar.
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Tocamos diante do espello das que viñeron antes, 
mais sendo o espello para as que veñen despois. E poñerse 
diante implica arriscarse a que boten pedras sobre ese espe-
llo que somos, un espello de vida, de alegría e rebelde (toca-
mos, tocamos, tocamos) que se recompón cantas máis mans 
se unan á festa.

E aquí, ademais da expresión salvaxe, tamén cómpre to-
car coas que o fan como profesionais, nas que de repente poñen 
o foco nunha música privada (de apoios, de autoestima, de 
visibilización) no espazo público. Tocar con elas, darlles pal-
mas, é importante porque sabemos que as pedras van ser moi-
tas. Penso nas Tanxugueiras, que actúan dende a súa reinter-
pretación do que somos —unha de moitas— como un espello 
poderoso de autoestima, cos ollos do público de Eurovisión de 
repente en nós. Para as adolescentes e para as disidentes de xé-
nero en Galicia as Tanxugueiras poden ser o que para min fo-
ron as teóricas dos anos 80 redescubríndome Rosalía de Cas-
tro. As que obriguen a mirar para dentro das casas, para a 
lingua e as culturas propias, a quen antes só quería bailar co 
de fóra e en inglés. Deamos palmas igual que damos palmas 
cando Mercedes Peón bota raíces aéreas e abre escenarios no 
mundo todo coa súa singularidade colectiva, coa súa conexión 
coas músicas electrónicas e cos espazos sonoros. Porque dende 
a nosa creación colectiva tocamos coas mans do mundo todo.

Ao final, as mans dadas son as únicas que poden to-
car e facer música. Esta non é só emoción, autoestima e cor-
po, senón que tamén é pensamento. Un pensamento que ten 
a capacidade de tocarnos a todas, mais que precisa o seu 
espazo para poder evolucionar e existir. Ese espazo temos 
que ser cada unha de nós a tocar coas mans propias as mans 
alleas.
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TODAS, NÃO É  
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Susana Sanches Arins

SE NÃO TOCAMOS TODAS,NÃO  
É A NOSSA REVOLUÇÃO

Nace en Vilagarcía e dende moi nova 
reside na Estrada, contornas nas que  
non atopa espazo para a tradición, cantos 
ou danzas. Comeza a bailar de pequena  
no grupo Abrente do CEIP do Foxo  
e, xa adulta, asiste a clases de pandeireta 
con Lucía César, iniciativa que retoma nos 
últimos tempos na escola de Tamparrantán 
(Santo André de Vea, na Estrada).

É autora de textos de poesía e 
narrativa, entre os que destaca seique 
(A través Editora), na que moitas 
persoas ven o ritmo da xota e mesmo 
da muiñeira entre as súas liñas.



Mar Suárez
Moderadora
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Não pode ser desligado o canto da biografia.

* * * * *
Ou bem: não pode haver biografia sem referência ao canto.

* * * * *
Quando meninha incorporei-me a Abrente, agrupamen-
to folclórico que tínhamos na escola do Fojo. Aprendíamos 
moinheiras e jotas e dançávamos nas festas várias da redon-
da e nos eventos escolares. Fazíamo-lo ao ritmo de gaita e 
tamboril, que ainda as pandeiretas não reocuparam o seu lu-
gar. Lembro uma vez, no dia grande da nossa aldeia. Vejo-me 
no campo da festa com as companheiras, em um curro limi-
tado pola vizinhança a ver-nos dançar. Não lembro se nesse 
momento eu estava na fileira a fazer ponteados ou a vê-los 
fazer às grandes. Sei que escuitei fugir da boca de Lola da 
Malata uma única palavra:

—Pobrinhas!

* * * * *
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Passados os anos, a minha irmã incorporou-se ao grupo Te-
quexetéldere, da Estrada. Andava às voltas com a pandeire-
ta. Como dentro da casa não suportávamos tanto anacome-
pám-anacomepám nem tanto plátano-plátano-plátano, saía à 
horta para fazer as suas práticas. Um dia passou Virucha de 
Ferrim polo caminho de Melha. Alentou o passo. Apoiou-
se no valo e observou durante uns minutos, sem que Irene  
caísse na conta:

—Estás a agharrá-la mal. Assim nunca vás tocar bem.

* * * * *
As nossas vizinhas juraram, quando perguntamos, que nada 
sabiam nem de tocar pandeireta nem de cantar nem de  
beilar.

* * * * *
Na escola fazemos o jogo do telefone estropiado. Sentadas 
em roda, uma pessoa diz a quem tem à esquerda uma frase 
ao ouvido. A pessoa que recebe o mandado repete ao ouvido 
da seguinte e assim até o conto voltar a quem primeiro falou. 
Grandes são os risos ao compararmos a mensagem original 
e a final. Nada a ver!

Entre aquelas que tocavam no século XX e as que o 
fazemos no século XXI houve um telefone estropiado que de-
turpou a mensagem que devia correr clara e limpa. Ou pior, 
um fio que tronçou. A copla deixou de viajar. De munda a 
muda.

* * * * *
E aprendemos distinto?
Aprendemos
E isso é mau?
Nem tem por que.

* * * * *
Carmen de Lema e Ermitas de Anxelo nunca foram a au-
las de pandeireta. Aprenderam das avós, das mães, das ami-
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gas. Na cozinha, na foliada, no aro da peneira e na lata de pi-
mentão. O canto e a pandeireta era o que havia. Fome não  
passavam, mas vontade de cousas, uma cheia. Com o canto 
e a pandeireta passavam o tempo. Deixavam o tempo passar.

* * * * *
—Tanto tem como aprendades. Esses tempos nin-

guém os quer de volta.

* * * * *
E tinham o canto e a pandeireta. Riso e ritmos no corpo 
próprio, dança pobre com saias longas. A medida tomada. 
A distância justa para provocar sem arriscar. O verso bota-
do com segundas. A cumplicidade entre as moças. Era o que 
havia. E era o que não havia.

* * * * *
Cantava e arrejuntava tijolos para fazer a casa.
Com as suas mãos.
Cantava e ia ao percebe no cantil e entre as ondas.
Com as suas mãos.
Cantava e ia lavar ao rio e apanhar abrunhos entre picadas.
Com as suas mãos.
Cantava e alimentava filhos na farinha que amassava.
Com as suas mãos.
Percutir a vida.
Com as próprias mãos.

* * * * *
Se não sabe dançar, não é da minha revolução.

* * * * *
Não havia festa sem pandeireta.

* * * * *
Mas a festa mudou. E chegaram os salões de baile e os rit-
mos americanos e depois as discotecas e a música em lata 
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e mesmo o barulho todo das máquinas, dos automóveis.  
Do progresso.

* * * * *
Lupe Blanco, e não só, aprendeu a tocar por fora. Tinha to-
cadora na casa e tardou anos em saber. Telefone estropiado.

Fio que tronçou.

* * * * *
É raro na aldeia despertar com o silêncio ou só com o bar 
ulho da passarada. É fácil que esteja um vizinho a picar  
lenha com a motosserra, outra a passar a kärcher polo ver-
dulho das pedras, um outro com a roçadoira a eliminar  
silveiras, ninhos de pardais, amoras futuras. O alvorejar idí-
lico ao som da cotovia há décadas que ficou para versos de 
Shakespeare.

* * * * *
A nossa relação com o som e a música é outra.

* * * * *
Fala quem tem língua
tem silêncio quem cala
tem música quem a faz
com pandeireta e com palmas.

* * * * *
Na minha aldeia de agora, Arcos de Riba, havia um corno de 
todas. Rosa ainda lembra que funcionava quando ela chegou 
casada com Agapito. Perante uma emergência comunal, a 
traída sem água, um lume no monte, o gando fugido, soava 
o corno e todas se juntavam no lugar do castelo em assem-
bleia decisória.

—Se soasse hoje o corno, não ouviríamos. As vidas 
são outras, de portas fechadas e para dentro.

* * * * *
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Hoje não fazemos música. Escuitamo-la. Somos espetado-
ras num espetáculo que pagamos, bem com dinheiro, bem 
com pobreza. A festa fazem-na outras e nós miramo-la.  
O palco da Panorama como metáfora da mudança. Luzes, 
barulho, decibéis e o torreiro estático a apampar para o céu. 
Estatuetas de sal.

* * * * *
Onde a metáfora?

* * * * *
Nas estatuetas de sal que renegam da tradição.

* * * * *
E hoje, se queremos aprender, vamos a aulas. Na associação 
de vizinhas, na escola municipal, no grupo folclórico, na  
associação cultural, no grupo informal e de amigas. Temos 
o país rebentado de espaços onde aprendermos a tocar e a 
dançar.

* * * * *
Não há paróquia sem castro
sem futebol e sem igreja
Bem pobre é a paróquia
sem grupo para a festa.

* * * * *
Quando eu era meninha, na década de 80, dançávamos a rit-
mo de tamboril e gaita danças carimbadas pola Sección Fe-
menina. Alguma coreografia do Abrente do Fojo descobri-a, 
idêntica, em informações folclóricas do NO-DO. Assim Lola 
da Malata tinha pena de nós. Aquilo que nosoutras dançáva-
mos nada tinha a ver com o que ela dançara de moça. Telefo-
ne estropiado. Fio cortado.

* * * * *
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O canto e a pandeireta era o que havia.
Baile gallego era o que tínhamos as meninhas da EGB.

* * * * *
Porque a tradição não é uma foto-fixa. A tradição é dinâmi-
ca e muda e adapta-se a novos tempos e novos usos e no-
vas funções. Centradas no muito que se transformou o 
mundo entre o século XX e o XXI, no tão diferentes que são 
as nossas vidas das das nossas avós, é provável que não  
reparemos no muito que variou a maneira de aprendermos 
música e dança tradicional neste século tão novinho e ainda 
acabado de encetar.

* * * * *
E mudaria para bem?
É claro!

* * * * *
Aquelas meninhas da década de 80 aprendíamos para o pal-
co. Para a música estática e panorâmica —que continue a 
metáfora—. Nós atrizes. Trajadas com estranhas vestes en-
carnadas. Carapucinhas desorientadas a marcar o passo 
na direção errada. Adelante-adetrás-punta-tacón-plas. Nem 
sequer a galega era a língua da aprendizagem. Adelante- 
-adetrás-punta-tacón-plas. Língua deturpada, como a dança, 
como a ausência de vozes e cantos. Língua muda na ausên-
cia das tocadoras.

* * * * *
Adelante-adetrás-punta-tacón-plas.

* * * * *
Quando, anos depois, a minha irmã (eu não o fiz) retomou 
as aulas, andava o mundo a se recuperar do silêncio. Era a 
década de 90, os anos de Leilía e Mercedes Peón, o trabalho 
fino com o labor para amarrar os fios que antes tronçaram. 
E apareceram as pandeiretas e as coplas e as vozes acom-
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passadas. Apareceram os encontros com velhas de aldeias 
perdidas para aprender a tradição autêntica. Ir a um serão 
a Mondariz ou O Covelo. A Zobra. A uma foliada a Cambre.  
A Mens. Estudar as gravações e realizar a foto-fixa do canto, 
do toque, da dança.

* * * * *
Assim não é…

* * * * *
A procura da perfeição.
A procura da essência.
A procura da exatidão.
A procura da beleza.

* * * * *
Assim não é…

* * * * *
Eu comecei com a pandeireta na Arouça. Um grupo de mes-
tras arrejuntamo-nos com um grupo de mamãs e avós e pa-
gamos uma profa, Lucía César, que nos aprendesse a tocar. 
Tínhamos as aulas nas terças, ao acabar a escola. As avós 
e mamãs que vinham connosco apontaram-se polo horário: 
todas eram cuidadoras e juntar-nos às seis da tarde per-
mitia-lhes arranjar ceias e banhos e pelejas por deitar me-
ninhas ou velhas. A pandeireta era a nossa espiral espaço- 
temporal. O descanso das guerreiras. As esgotadas da escola,  
as esgotadas da casa, a percutir risos e contos.

* * * * *
Dicen que la Isla es fea
porque no tiene balcones,
pero tiene niñas guapas
que roban los corazones…
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Foi essa a nossa primeira música.

* * * * *
As aulas de pandeireta como espiral espaçotemporal. Uma 
pausa. Um loop.

* * * * *
O passar o tempo
das nossas avós.

* * * * *
—É o tango da Ilha de Ons.

—E o tango da Arouça, que aghora somos nosoutras 
a cantá-lo.

Apropriar-se do canto.
Fazer-se com o lugar.

* * * * *
Se não tocamos todas, não é a nossa revolução.

* * * * *
Porque há cousas que se mantêm, apesar das mudanças, 
apesar do mundo em dança. Nosoutras aprendemos com 
as avós, com as mães, com as amigas. Com elas e não de-
las. Não o fazemos na cozinha, mas na casa-escola, no tele-
clú. E fazemos o mesmo que Carmen de Lema e Ermitas de 
Anxelo: amizade, comunidade. Porque se algo é impensá-
vel é uma aula individual de pandeireta. Aprendemos jun-
tas. Umas com as outras. Aquelando as vozes, à procura do 
tom que ajude a todas. Apropriando-nos da seguridade das 
outras as tímidas, aprendendo a dar um passo atrás as bota-
das para adiante. Procurando a harmonia dos corpos num 
ritmo único.

A pausa. O loop.

* * * * *
Se não tocamos todas, não é a nossa revolução.

* * * * *
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Caminhar ao norte
ao ritmo que marca
o mesmo compasso.

* * * * *
Há algo que Carmen de Lema e Ermitas de Anxelo nos mos-
traram sem o pretender: a funda cumplicidade entre elas, 
produto duma amizade de anos. O fio que as une e que não 
tronça porque tocar juntas é o melhor dos adesivos.

* * * * *
A pandeireta como cola de contacto.

* * * * *
Ajuda-me, companheira,
a fazer a foliada,
porque se ti não me ajudas
eu soia não valgho nada.

* * * * *
Ou bem: a tradição como rio.

* * * * *
A água sempre procura o seu lugar. Voltar aonde era. Po-
demos dessecar, edificar diques, construir presas, levadas, 
canais, embalses, que sempre procura a água o seu lugar.  
O mesmo que a tradição.

* * * * *
O rio quando vai cheio
leva carvalhos e folhas,
também devera levare
as línguas marmuradoras.

* * * * *
E se a pandeireta era para a festa, para o prazer, para a ale-
gria, para mocear, para a diversão, só precisava ter tempo e 
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baixar do palco e voltar ao torreiro, ao riso, à dança, à ami-
zade. E fugir assim das línguas marmuradoras, das línguas 
agoiras, das línguas amortecedoras, das línguas dessecado-
ras para nos instalar na ledícia das línguas cantadoras.

* * * * *
Gosto de ir à romaria da Santa Ferrenha em Carvoeiro. Ade-
mais de ser um espaço de encontro, com gentes que ao me-
lhor não vejo o resto do ano (a amizade, eis a está), adoro 
dela ser uma festa sem palco. Juntam-se as músicas, mistu-
ram-se os instrumentos, aquelam-se as vozes, e emergem 
dançantes e dançarinas a picar ponteados e marcar rodas e 
filas. Elevo-me no céu como se drone fosse e consigo ima-
ginar as dúzias de curros organizados por entre os carva-
lhos, cada qual com a sua moinheira, a sua jota, a sua rumba 
agharrada. A água que volta ao seu lugar.

* * * * *
Não pode ser desligado o canto da biografia.

* * * * *
Muitas pessoas entre nós lamentam-se de não terem aldeia. 
Sentem-se urbanitas sem lugar de seu. Verbo defetivo. Vida 
que não se conjuga em todas as suas formas possíveis. Fal-
ta-lhes a avó que bote um refrão ao caso, uma tia a oferecer 
ovos da casa, a coirmã que as leve ao monte para lhes indicar 
onde os marcos, quais as leiras. A madrinha que pronuncie 
essa palavra que em Vigo nunca.

* * * * *
Quem diz Vigo, diz A Corunha, Vila Garcia, Carvalho, Meli-
de. Digo Vigo e quero dizer desmemória.

* * * * *
E essas pessoas mudam-se, por trabalho, por estudos, e dão 
o passo. Vou ir a aulas de pandeireta. Por ser de um lugar. 
Por ter um Lugar. Ou bem ficam no espaço da desmemória. 
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No deslugar. Mas acodem à associação, ao teleclú, ao local 
social. Vou ir a aulas de pandeireta. E escuitam a sua própria 
voz, e percebem a sua própria língua noutras línguas que 
lá cantam, e abanam a pandeireta na mão e entram no loop 
e quem percute a ritmo é o coração. Porque a água voltou  
ao seu.

* * * * *
Participar: fazer parte de algo.

* * * * *
E assim, nos inícios deste século XXI sentimos (e queremos 
seguir) uma corrente maravilhosa na maneira de aprender 
e fazer pandeireta, abaixada dos palcos e ligada, novamente, 
ao prazer, à dança, à comunidade. Porque tocadoras e baila-
doras devem ir das mãos.

Com as suas mãos.

* * * * *
Voltar às foliadas, aos serões, aos encontros porque sim, 
porque queremos gozar. Reivindicar a inutilidade do toque, 
do canto, da dança. A arte das pobres. E sim! A arte das po-
bres! Essa que nunca nos deu dinheiro, só um passar o tem-
po com um sorriso na face.

* * * * *
Arte povera e nostra
repercute na latinha
ressoa nos meus olhos
faz beilar esta carinha.

* * * * *
Isso queremos no século XXI e os que venham: aprender  
para a festa, para ser de um lugar, para fazer amizades, 
aprender para acompanhar a baila, para a provocar, para im-
provisar letras novas, para contar.

* * * * *
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Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão  
de vir.

* * * * *
E quando aprendes para a festa, queres festa. E queres es-
paços em que fazê-la. E se não os tens, terás que os inventar. 
E terá que haver mais santas ferrenhas: as nossas senhoras 
do aro, os santos cristos dos coiros, as patroas do pandeiro, 
que sei eu, o caso é fazer romaria. E haverá que entrar às ta-
bernas, e aos bares, e ao TikTok. E haverá que tomar a co-
missão das festas e rebentar os palcos e levar só tocadoras.

* * * * *
Missa cantada a ritmo de ribeirana.

* * * * *
E entre as águas, aquelas águas, estas águas, sempre as  
pontes.

* * * * *
Uma tarde do ano 99, lá no século passado, Pablo de Conchi-
ta veio buscar-nos à casa. Combinara no teleclú com Virucha 
de Ferrim e Carmem da Quenlha. O teleclú do Fojo era uma 
casinha com paredes de papel que naqueles tempos mal-ar-
ranjamos para ter como local próprio e juvenil. Que Virucha 
e Carmem foram ao teleclú era uma surpresa. E mais sur-
presa foi saber a razão: iam aprender-nos uns cantos de reis.

* * * * *
Se no Fojo ninguém sabia cantar nem tocar nem beilar…

* * * * *
Los pajarillos cantaban celebraban noche y día
cada uno con sus cantos viva José y María
La sagrada reina y salve y su esposo san José
encinta de nueve meses cogieron camino a pie.

* * * * *
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Carmen nascera em 1920 e lembrava quando em 1926, pon-
do as patacas na casa de Ventosela, passou um zepelim por 
cima da sua cabeça. Quando nos cantou os reis andava nos 
80 e não fazia mais que porfiar com Virucha sobre as pala-
vras dos versos ou a tonada das coplas. Carmen sempre gos-
tou da gente moça e não se me fazia estranha entre nós, mas 
Virucha… Não a lembro a sorrir ou fazer um carinho nun-
ca, e vê-la lá sentada, naquele sofá de skai, aceitando o con-
vite a café, semelhava brincadeira. Era muito mais nova que 
Carmen, de aí os trasacordos. Uma dizia que fora mais anos 
a cantar os reices e que sabia melhor as letras; a outra retru-
cava que era mais nova e tinha melhor memória…, mas fo-
ram cantando. Virucha contava-nos que ela participara nas 
últimas saídas a cantar. Depois dela já ninguém pedira agui-
naldos.

* * * * *
No Fojo estreamos século (não, discussões sobre o início de 
século, agora não) cantando os reices: a mocidade da aldeia 
acompanhada da velha de oitenta (Virucha não se animou), 
chamando de casa em casa e botando os três cantos que elas 
lembraram.

* * * * *
A ponte entre nosoutras, as velhas e as novas, reconstruiu-
-se. E assim deve de ser. Os locais sociais, os teleclús, as ca-
sas-escola, as associações têm que ser espaço de encontro, 
de diálogo, entre as vozes do século XX e as do XXI. A tradi-
ção não viaja através de cintas-cassete, nem devedês nem ví-
deos do Youtube. A tradição viaja através das pessoas. São 
pessoas quem nos aprendem os cantos, os toques, as dan-
ças. São pessoas com mãos que construíram vidas. E mere-
cem que as conheçamos e merecem gozar a festa como an-
tes a gozaram e como nós a gozamos.

* * * * *
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São as suas mãos que nos trouxeram até aqui.

* * * * *
[E]levadas no canto.

* * * * *
Não pode uma moça andar na pandeireta desde os sete anos 
e não conhecer uma tocadora do século XX. Amarremo-nos 
com fios novos. Conheçamo-nos. Liguemo-nos.

* * * * *
Não pode ser desligado o conto da biografia.

* * * * *
Quando descobri o trabalho imenso de Dorothé Schubarth, 
devorei os seus cancioneiros. Eu que sou poeta e nada músi-
ca adentrei-me nas letras, na contenção brutal de tantas co-
plas que recolheu, na concisão precisa dos versos, na varia-
ção mínima e enorme de uma recolhida a outra. No nomear 
exato de cada uma das informantas que tratou. E agrade-
ci profundamente que ela deixasse os seus arquivos à dis-
posição do público, e que todas os podamos gozar, estudar, 
aprender, imitar, parodiar, reinterpretar, criticar, cantar, to-
car e bailar.

* * * * *
Não sejas como Dorothé. Sé Dorothé.

* * * * *
Be water, my friend.

* * * * *
Deixa a água correr. Partilha as tuas gravações. Faz crescer 
uma ponte de melodias e tonadas entre o antes e o agora.

* * * * *
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Porque o nosso saber é comum. É do comum. Uma não 
aprende sozinha. Aprende, melhor que das outras, com as 
outras. O comum. Somos herdeiras à força de um saber co-
letivo. E temos a obriga do cuidado.

* * * * *
Quem cuida é a tribo.
Tribo de cuidadoras. Isso somos.
Isso devemos ser.

* * * * *
Atender às tocadoras que todo nos aprenderam. Atender às 
tocadoras que serão. Oferecer a umas e outras tempos e es-
paços que partilhar. Fazê-las sentir-se do lugar e do momen-
to. Do aqui e do agora. Que tenham onde sentar na foliada. 
Que tenham onde beilar. Que podam botar a voz ao mundo e 
que haja um mundo a escuitar.

* * * * *
Se não cantamos todas, não é a nossa revolução.

* * * * *
Mas também é verdade que a nossa sorte depende de onde 
caiamos. Porque há grupos, associações, escolas, teleclús, 
ainda instalados na foto-fixa, na beleza procurada em linhas 
retas, movimentos uniformes, passos marciais. Que rene-
gam daquela voz alta de mais, dessa mão artrítica que para 
isto não, destes meus pezinhos que saltitam sempre a con-
trapasso.

* * * * *
E toca criar escola.

* * * * *
E toca cuidar a escola.

* * * * *
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Toca tecer uma rede de tocadoras outras. De mestras cui-
dadoras. E partilhar nessa rede aprendizagens e maneiras 
de aprender. Isto funciona-me a mim com a rapaziada. Eu in-
ventei estoutro e vai-me bem. Eu provei isto e foi um horror. 
Ai, a mim também me aconteceu, mas resolvi assim. E co-
nhecer-se. E tocar juntas. E tocar todas.

* * * * *
Se não tocamos todas, não é a nossa revolução.

* * * * *
E toca cuidar a voz. E toca cuidar o cancioneiro. Que canta-
mos e por que?

* * * * *
Tinguelindim matou a mulher,
meteu-a num saco, levou-a a vender.
Todos diziam que era toucim
e era a mulher de Tinguelindim.

* * * * *
A tradição não é uma foto fixa. A tradição não é um caminho 
de direção única. Podemos escolher as coplas que quere-
mos cantar, podemos modificar o que não gostemos delas, 
mesmo podemos (em verdade, podemos!) fazer as nossas 
coplas e novas.

* * * * *
A tradição fazemo-la nosoutras.

* * * * *
Tinguelindim matou a mulhere
e a aldeia toda deu cabo dele,
corpo malhado sai ao camim,
é o cabrão do Tinguelindim.

* * * * *
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Se não estamos (todas) vivas, não é a nossa revolução.

* * * * *
Porque não pode ser desligado o canto da biografia.4

4 O 19 de dezembro participei, dentro do programa Somos  
Pandeireteiras, na mesa «A función social das tocadoras e das  
pandeireteiras. Recuperación da mundanidade. Debate sobre  
a función social das mulleres pandeireteiras no s. XX e na  
actualidade», que moderou Mar Suárez, de Raigañas. Éramos vinte 
pessoas, de idades e procedências diversas, todas tocadoras de  
pandeireta, com níveis e experiência musical diversas também. 
Levadas por Mar, falamos durante hora e meia. Falamos todas. 
Porque, se não falamos todas, não é a nossa revolução. O meu 
cometido no assunto era tomar notas do falado e elaborar um texto 
que convergisse as opiniões, conclusões, certezas e dúvidas lá 
expressadas. Só lamento não ter tomado nota dos nomes de todas 
as participantes, pois agora quiser citá-las aqui, pois este texto, da 
minha responsabilidade se não gostades, deve-lhe a cada uma das 
presentes nessa conversa boa parte das palavras que escolhi. Devo 
o pensamento, a reflexão e este resultado escrito a esse grupo de 
pessoas. Passadas as semanas, reflexionado o assunto cai na conta 
de uma questão que não quereria passar por alto, mas que não 
soube incluir neste texto que vides de ler: não houve referências na 
conversa à relação entre homens e mulheres nas associações,  
na aprendizagem, nos espaços pandeireteiros. Se há ou não  
conflito, como é que se ocupam ou repartem funções e espaços…  
E casualmente era a nossa mesa a única na que sim havia homens  
a participar. Inibindo a fala? Não sei, continuo a reflexionar.



Andrea Nunes Brións
Relatora
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POR QUE NON  
CANTADES TODAS? 
UNHA ANÁLISE DE XÉNERO 
NO AFASTAMENTO  
DA CENTRALIDADE  
DAS TOCADORAS  
NO IMAXINARIO ACTUAL

Andrea Nunes Brións

POR QUE NON 
CANTADES TODAS?

Activista transfeminista pola diversidade 
sexual e corporal. Os seus versos, 
publicados en numerosas revistas,  
xornais e volumes colectivos, están 
vinculados ao activismo feminista.  
Corrente de esquecemento (2007)  
e Todas as mulleres que fun (2011)  
son os seus primeiros libros.  
Con Diáspora do amor balea, escrito 
conxuntamente con María Rosendo, gaña  
o XII Premio de Poesía Erótica Illas 
Sisargas 2017. Pertence ao colectivo  
As Candongas do Quirombo e á plataforma 
de crítica literaria feminista A Sega. 
Nos últimos tempos coordina, canda 
Ánxela Lema, o volume Tecermos redes, 
crearmos comunidade. Estudos sobre a 
obra de María Reimóndez (Xerais, 2020).



Mercedes Peón
Moderadora
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Isto que vas ler podería ser un packword, unha escrita auto-
mática, unha chea de preguntas-respostas, un relato poético 
en forma de análise cualitativa, historias de vida ou simple-
mente unha transcrición, que queda curta, da mesa de traba-
llo «Por que non cantades todas?», moderada por Mercedes 
Peón na I Xornada Pública do Encontro Somos Pandeire-
teiras en Carballo, que eu vivín como unha convivencia en-
tre iguais, unha aprendizaxe colectiva, unha urda de voces a 
crear ao redor do acto de tocar ou, por que non?, unha ferra-
menta de autonomía e pracer. 

O comezo

Eramos case vinte, no centro da sala; unha mesa ovalada 
chea de bolígrafos, augas, papeis para anotar, mais cada 
unha entraba co seu bolígrafo, caderno en man, preparados 
os seus termos, e sobre todo, ben dispostas para o que viña.

Sentamos ao redor da mesa, riseiras, desexosas, ani-
madas… Viñamos de escoitar previamente as voces doutras 
compañeiras, de tomarmos un tempo para a reflexión, da 
pausa que nos dera azos para falar entre todas, para nos in-
tuír.

Algunhas coñeciámonos de vista, outras xa eramos 
aliadas da noite, das foliadas, outras eramos descoñecidas 
entre nós, pero algo xa nos unía: ESTABAMOS ALÍ. 



74 Somos Pandeireteiras
Carballo. 21/12/2021

Comezou Mercedes, a súa voz envolveunos, as súas 
reflexións e as preguntas que facía acenderon algo, ese es-
pazo era o centro e comezo de todo. Custou apenas segun-
dos que alguén de nós retomase a palabra e alá fomos.

Eu recollín estas notas para vós, que agora ledes, 
e a conversa foi, máis menos que máis, como agora vos  
transcribo:

1. Por que non tocades todas?5  
 Refinamento de xénero e lingua

Canta, que cadramos benhe, canta, que cadramos ben, 
moitas almas se condenan porque nos levamos ben, 
porque nos levamos ben, temos o mundo contrario, 
habémonos de levar, aínda que pasemos traballo.

A forma de estar no mundo, a forma que temos de sen-
tarnos, de movernos, as nosas vivencias, as nosas corporali-
dades, o que falamos… inflúe?

Ser tocadoras pode facernos mudar esta posición?  
A relación que temos coa pandeireta, a vibración, ceibar o 
corpo e a voz para relacionarnos desde outro lugar. 

Existe un refinamento de xénero? Ti refínaste ao tocar? 
O xeito que temos as mulleres e persoas disidentes 

de estar, de sentarnos, de berrar, de cantar, non está ben 
visto nesta sociedade cisheteropatriarcal onde aínda existen 
«normas» de xénero e se reproducen estereotipos ben no-
civos. 

«Tes que ser unha señorita, ben refinada, falando unha lingua 
de prestixio, non berrar, non abrir as pernas ao sentarte, non 
aturuxar/aghruar e non embravecerte tocando.»

«Cando eramos pequenas permitíasenos ser bravas só cando 
tocabamos… Velaí a desculpa.»

5  Faise alusión ao documental de Diana Touceda que se pode ver 
na rede aquí: <https://vimeo.com/163601092> (consultado o 22 de 
febreiro de 2022).
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Ao tocar/cantar, mudamos o corpo, a actitude muda. 
A vós tamén vos pasa?

Pasa, porque o corpo ten memoria. É coma coller un 
sacho, o xeito que tes de estar muda. Volvemos a el, aínda 
que non o colleses desde hai tempo. 

Eses códigos, o da pandeireta, o do sacho, o noso cor-
po lémbraos e volve a eles se xa os coñecías.

Tocar fainos máis libres, é o xermolo de todo o emo-
tivo, é natural. Así que cando tocamos rachamos con ese re-
finamento imposto, e sáenos a bravura. Sacamos a señora 
mala que levamos dentro. Non sorrimos cando cantamos. 
Somos guerreiras.

E non será igual que coa lingua?
É igual que coa nosa lingua, en que moitas das veces 

hai unha autocorrección (como refinar as nosas gheadas, os 
seseos), igual hai autocorrección de corpo tamén (pechar as 
pernas, os xestos dóciles). Podería ser?

Aquí non hai un «hai que ser». Aquí xustamente o que 
estamos facendo é mover o marco, a lugares onde non hai 
que ser nada. 

Ao mover o marco, hai unhas representacións, que 
marcan, que obrigan, son lugares que están moi ben acouta-
dos, e aí nacemos.

Aquí trátase de coller ese marco, botalo para alá, para 
acolá, e movelo para onde nós queiramos. 

E hai un marco porque estamos aquí sentadas, fala-
mos as tocadoras, non?

O marco existe, pero está diáfano. Non hai contido 
dentro, o contido vertémolo nosoutras. Non hai un «hai que 
ser…», é a nosa subxectividade a que o fai. 

Por que non tocades todas se pensades que hai unha 
relación entre refinamento de xénero e lingua? 

Volvendo ao que diciamos: abandonan antes as mulle-
res o galego. Pola cuestión da representación social como 
corpo de muller refinada, falando unha lingua refinada, nes-
te caso é o castelán. (En Cataluña sería diferente, pero ese é 
outro tema.)
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O proceso de socialización como mulleres ten unha 
relación directa coa lingua/xénero/tocar unha pandeireta. 

E por que a cativada non colle a pandeireta e se pon a 
tocar? 

E xórdenos algunha dúbida mais. Nas cidades, que? É 
todo mais artificial? 

Si, porque o capitalismo está máis presente. A cida-
de non é amable (nin coa lingua). Para algunhas, o noso  
achegamento ao tocar foi a través de escolas, non das toca-
doras. Iso cambia moito, non?

Gustaríanos saber se somos máis refinadas ca as do 
vello. Tareixa dos Cucos dinos que non ten nada que ver 
coas de agora. Que mudou todo moito. As terminoloxías, as 
formas, as coplas das que cantan.

Daquela alguén di: «Eu son cantadora, non cantante». 
(Cantante non era formal, era un tatarateiro.)
Todo isto que falamos faime pensar que tocar é moi-

to máis ca facer música, moito máis ca sacarlle un son, tocar 
é parte do que somos, é a nosa cosmovisión, a forma que te-
mos de ver o mundo. Tocar é atravesar o xénero. Tocar é a 
lingua. Tocar son creacións colectivas. Relacións estreitas, 
sororidade. 

Entón… estigmatízannos? Falta prestixio social para 
as mulleres? 

Que debe permanecer para que non se perda? E o 
máis importante: 

POR QUE NON TOCAMOS TODAS?
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2. Mundanidade e sororidade  
 (polo que si se toca)

Compañeiriña leale, compañeiriña leale, 
eu por ti poño esta vida, ai!, na punta dun puñale, 
ai!, na punta dun puñale, ai, ai, lalá, lalalá.

E a todas nos pasou, esa conexión ás dúas da mañá, 
nunha foliada, mirar para unha compañeira e pensar: «Ti e 
mais eu damos ben na foliada». 

É a maxia, o transo musical, o pracer conxunto que 
chega da man da sororidade, de «saír do regho». Este ben 
pode ser un dos motivos para que toquemos todas: os vence-
llos que se crean cunha pandeireta na man, ou cun baile im-
provisado.

É nese espazo de diálogo que a pandeireta se converte 
nunha «drogha», e esas relacións son conexións fundamen-
tais que nos fan ser. 

Polo que si se toca pode ser iso; esa mundanidade, esa 
sororidade, con quen te levas ben en cuestións de pracer, 
porque de pracer os teus desexos non están sometidos a nin-
gunha regra. 

Esa conexión tocando é empoderamento, é carraxe. 
É soster un espazo, só hai que escoitar as coplas (de 

denuncia, de escarnio, de sororidade). 
Os abrazos que se dan, os choros emocionados…, 

todo xorde aí, no espazo de tocar. A pesar do que se di: 
«Cada unha vai á feira co que ten», e, porén, unha máxima: 

«Eu quérote contenta», e «Quérovos contentas, toca-
doras!».

Aí o método de transmisión, saírmos das ditaduras im-
postas, recordar as vivencias que temos, procurar buscar-
nos, ir desde a apertura, a corpo aberto, procurando iso:

«Que alegre nos dea o cantar».
Poderiamos tocar todas, cantamos para entrelazar-

nos, ter un espazo cómodo de diálogo, edúcannos para o co-
lectivo, ser tocadoras servía para denunciar violacións, para 
reivindicar, para crear rede. 
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«Axúdame, miña compañeira, axúdame, miña leal, miña  
camarada»: mostra que ese tocar é colectivo, é plural.

A competitividade, ese cambio de lóxica, aprender 
a tocar para actuar, nas agrupacións folclóricas para gañar 
concursos, é o oposto á súa esencia. 

Só compartir, desfrutar a festa, partillar podería valer-
nos para que todas toquemos.

Certo, porque falamos os mesmos códigos, eu empe-
zo unha copla, e se non vai por aquí vai por alí, tes unha co-
nexión con alguén que non coñeces de nada, pero falamos a 
mesma lingua. 

A pesar das representacións sociais e do que signifi-
ca, resolvemos que temos unha responsabilidade no social. 
Nós, agora, somos as referentes. Temos unha responsabili-
dade. Haina que asumir. 

Debemos recuperar as foliadas como espazos de re-
ferencia. 

Outro dos temas para ter en conta é o pracer. O pra-
cer de tocar, de bailar, de cantar, pero o máis importante é un 
pracer diferente: é o pracer colectivo, plural.

É un pracer que se multiplica.
Daquela, a lectura que se pode facer de soster un es-

pazo onde unha outra tocadora ten uns códigos interioriza-
dos, e ti sabes como moverte neles. Escoitar as coplas: la-
cerantes, amorosas, irónicas, alegres, tristes, torrenciais. 
Cando tes tan interiorizado poder transmitilo, man a man 
coa túa compañeira, é bonitísimo, é un desfrute total. Un 
pracer incalculable.

Localizamos ese pracer que nos achega, imos poñer o 
foco aí, imos ir ás foliadas de agora en diante co foco posto aí. 
Imos facer ese exercicio. 

Que alegrías nos dá tocar conxunto? E algo máis:  
É DIFÍCIL DISPOÑERSE PARA O PRACER?
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3. Linguaxe musical-corpo involuntario  
 (a sorte de que a aprendizaxe  
 de ser tocadora estea fóra  
 da deportivización e da academia)

Para cantar coma min,  
para cantar como eu canto, 
para cantar coma min,  
ai, la, lelo, ai, la, la, 
non abras a boca tanto.

Por outra banda, algo importante e interesante onde 
nos parar agora (aínda que xa queda ben pouco tempo des-
ta mesa de debate) é a falta de codificación. A liberdade e a 
diversidade que achega a aprendizaxe natural, non regrada, 
fronte á rixidez e uniformidade da academia.

Podemos ter a sorte de aprender das tocadoras de an-
tes, por repetición, reproducindo e aprendendo naturalmen-
te delas, ou indo a clases e que te ensinen dun xeito máis or-
gánico (a forma de agarrar é natural, a técnica Alexander 
xa vén incorporada). Deste xeito, a maneira de agarrar non 
pasou por unhas excelencias para chegar a facer algo máis 
desnaturalizado, coma se cadra pode pasar con outros ins-
trumentos. 

Como se colle unha pandeireta? Só tes que abrir a 
man e pechala naturalmente.

Cal é esa maxia deste instrumento?
Se cadra é pola fisicalidade do instrumento e pola súa 

peculiaridade, o ritmo, a coordinación, que é un instrumen-
to pulsional, que latexa, que nos fai latexar. 

Inflúe que é música de raíz, ancestral, e hai unha par-
te de nós que se abre, cárnica, cando se toca. Unha linguaxe 
musical-corporal involuntaria? É esa falta de descodificación 
que crea a música desa linguaxe corporal, involuntaria, desa 
intensidade de movemento que nos libera de toda norma es-
trita, de toda función estipulada, de todo mandato e todo o 
imposto. Unha aprendizaxe que foxe da deportivización e 
da academia. 
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Sermos tocadoras libéranos da repetición dunha cla-
se, dunha partitura. 

É estar fóra dos parámetros que se impoñen? ESTAR 

FÓRA (OU DENTRO) DE ALGO MÁIS?

4. Representación nacional e tocadoras  
 (que isto sexa un dos motivos de  
 «por que non tocamos todas».  
 A escolla política da gaita)

Con esta miña gaitiña 
as nenas hei de enganar. 
Non sexan elas toliñas, 
non veñan ao meu tocar.

Que representación nacional temos? Que acontece 
coa representación que se fai de Galiza con respecto á nosa 
música? 

Cara a fóra, a representación nacional é a figura do 
gaiteiro. E isto non é algo casual, é algo que se decidiu cando 
se creou a idea de Nación. 

E quen crea a idea de Nación? 
Os homes, a burguesía que se creou no XIX, no Ro-

manticismo, conxuntamente coa idea de nacións celtas, paí-
ses europeos, e todo vai enlazado co poder. 

E o poder é aquilo que se asocia coa masculinidade.
Escolleuse a gaita porque era o instrumento que mos-

traba poder, mentres que a esfera máis privada era asociada 
ao feminino. O termo marcado. 

Naquel momento, todo estaba máis masculinizado 
porque era esfera pública e todo era gañar diñeiro, a produ-
tividade, todo o que se asocia ao masculino. 

O gaiteiro tiña prestixio social, ocupaba o espazo co 
son. Moitas pandeireteiras apurabámonos a «sacarlle outra 
rápido» para que eles non empezasen a tocar e se nos acaba-
se o conto a nosoutras. 

«Bah! Fóra as foliadas de ghaiteiros!»
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Hai unha falta de representación da tocadora como 
música, como instrumentista, porque… o certo é que toca-
mos! Pero ninguén o ve ou ninguén o quere ver? 

En Bergantiños, se cadra, si, a representación nacio-
nal pode ser a pandeireta, pero no resto do país é a gaita.

Pero por que non tocades todas? Por que non tocamos 
todas para a representación que se fai da música nacional?  
E por que pandeiretas e non gaiteiras ou tamborileiras?

Podería ser un punto para facer presión poñer en cues-
tionamento o que estamos poñendo agora a debate.

Que sexa unha autorrepresentación.
A que nós decidamos.
Nosoutras, con estes xuntoiros, poñemos en cuestio-

namento todo iso. 
E apostamos a que esa representación nacional a 

construamos nós, que non veña imposta cos parámetros 
desa masculinidade imposta. 

Que esa representación sexa unha autorrepresen- 
tación.

E que as «galegadas», e eses elementos folclóricos 
kitsch, só queden para coleccións de postais irónicas e para 
botarlle unhas risas co que nos querían vender, que nós non 
queremos ser iso. Somos todo isto que vimos de relatar, e 
moito moito máis.

E dito isto, compañeiras, fagámolas nós, e agora si:
TOQUEMOS TODAS!!!

O peche

Vou a dar a despedida, despedida vou a dare, 
vou a dar a despedida, e aghora vou acabare.

E o «por que non tocamos todas?» convértese agora 
nun: «Toquemos todas!». Velaquí a forza do colectivo, que 
nos empodera e nos acubilla. 

Saín da sala feliz por vivir esa experiencia, pola es-
coita-aprendizaxe, chea de forza, apalpada de moitas ideas. 
Pensei na pluralidade que nos apertaba alí dentro, que hai 
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quen toca desde o físico, desde o baile, mesmo desde o be-
rro, e hai quen toca desde outros lugares: desde a presen-
za, a escoita ou o estudo. Hai quen transmite, quen reco-
lle, quen regueifa e improvisa, e de súpeto imaxineime eu, 
que non son douta en ritmos, deixándome levar por esa for-
za plural e achegando a ese toque colectivo. E lembreime 
dun poema que escribín para o I Día das Galegas nas Letras,  
organizado pola plataforma de crítica literaria A Sega,  
dedicado a Dorothé Schubarth (quen ben valorou as toca-
doras galegas da década dos 80) e que rescato agora para  
todes vós. 

Eiquí o meu toque para a nosa foliada:

IR AO MUIÑO CON ELAS

Así, tralaralará, imos cantando. 
Así, tralaralará, imos facendo rede, 
e facendo e refacendo 
imos tras as súas voces.

Nas corredoiras escóitase o 
«Ana-come-pan-Ana-come-pan-Ana-come-pan» 
e a Ana que come o pan após repartir entre outras os anacos, 
Ana come ollando e escoitando —redonda, chouteira,  
     [ou golpe—, 
«tacataca, tacatá, tacatá» —ribeiranas e contrapasos—, 
«tacatacatám-tacatán-tan» no ritmo da xota galega.

E na alborada compás de 2x4 ou 6x8, 
mentres a muiñeira nova se acentúa: 
«tácata-tácata-tácata-tan». Tan… 
tan… tanto que saber desas voces 
sen nome, que cantan cantigas de ninguén 
e o tacatacatán, taca, tan, tan 
que nos ensinan, 
tacatacatán, taca, tan, tan, 
das cales bebemos.

O canto vello, adaptado de Lobeira, 
Antonia de Viveiro dálle á muiñeira de novo. 
Trán-si-to, trán-si-to, trán-si-tando os límites, 
transitando estamos, as vilas e aldeas todas da Galiza dos 80.
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Perduran os versos e agora soa un valse 
(como unha xota pero máis lento). 
«Párabarabam-párabarabam-párabaraban.» 
E xa imos dar a despedida, imos tocar a derradeira, 
agora muiñeira vella 
que di «papara, papara, papara, papara» 
e non para, 
«papara, papara, papara, papara». 
E non pares.
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Selina Otero
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CARMEN E ERMITAS: 
«CADA DOMINGO HABÍA 
FOLIADA EN CAMBRE, 
ERA UNHA MARABILLA!»

Selina Otero 

Carmen e Ermitas: «Cada 
domingo había foliada...

Xornalista especializada en Educación  
e Innovación. Empezou a tocar a pandeireta 
cando era unha nena na Escola de  
Baile e Música Tradicional de Malpica, 
a súa vila natal, onde tamén aprendeu 
baile galego e, posteriormente, gaita.

Cada ano, a través da escola municipal, 
participaba en actuacións e concursos 
de música, principalmente coas 
Pandeireteiras de Malpica. Tamén  
formou parte de varios grupos de música 
folk-tradicional da comarca de Bergantiños 
(Tarai, Atalora e Media Ducia) e participou 
na gravación de Ruta Folk Terra Galega 
(1998), de Atalora, Xiradela e Liorna; 
e A Escote, con Media Ducia (2011).
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Ermitas de Anxelo  
e Carmen de Lema
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Ermitas de Anxelo e Carmen de Lema son de Cambre (Mal-
pica de Bergantiños) e tocan a pandeireta e cantan dende 
nenas. Por unha cuestión de idade, cada vez quedan menos 
tocadoras «das de antes». Este proxecto, Somos Pandeire-
teiras, impulsado por Mercedes Peón (e as asociacións Rai-
gañas, de Cerqueda-Malpica; Xirifeiras, de Fene, e a Aso-
ciación Cultural Rosalía de Castro, de Padrón) foi quen de 
reunir e contar coa narración de Ermitas (86 anos) e Car-
men (84 anos). Elas foron protagonistas de foliadas e seráns 
en Bergantiños e son donas dun rico e incalculable legado 
inmaterial, de coplas, cancións e toques. Grazas ás tocado-
ras foi e é posible a transmisión, e nesta entrevista fan un re-
paso das súas vidas e lembran como eran as foliadas e que 
cantaban nelas. Nesta cadea de transmisión as máis novas 
continúan tocando, herdando das maiores. Neste caso, Icía 
Varela (Cerqueda-Malpica), de 21 anos, reflexiona neste en-
contro interxeracional sobre o que supón ser pandeireteira.
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Peón elixiu Bergantiños para iniciar este proxecto, 
que busca compartir e aprender unhas das outras, pola ri-
queza desta zona en tocadoras, cancións e bailes. É difícil 
que haxa no mundo outro sitio que teña tantas pandeiretei-
ras por metro cadrado, algo único que cómpre valorar e do 
que estar orgullosas. Pola miña parte, son xornalista, toca-
dora e bergantiñá e, cando eramos nenas, Mercedes Peón, o 
seu irmán Quique e outros mestres de música e baile dába-
nnos clases na nosa zona. Ensinábannos cancións e un xeito 
de cantar das nosas maiores que non apreciabamos previa-
mente. De feito, as tocadoras e transmisoras, cando lles pre-
guntas, nas recollidas, por exemplo, é habitual que contes-
ten: «Bueno, muller, eu que vos vou enseñar a vós, que o que 
eu sei non vale nada!». Moitas, a maioría, non son conscien-
tes do valor do que saben, dese patrimonio musical e cultu-
ral. Réstanlle mérito ou considérano tan normal nas súas vi-
das que non son quen de percibir a importancia do legado 
que nos deixan, co seu saber oral, musical, de identidade, de 
historia…

Esta entrevista foi realizada en directo o día 19 de de-
cembro pola mañá no «Encontro de Tocadoras» do proxec-
to Somos Pandeireteiras, celebrado no Pazo da Cultura de 
Carballo de Bergantiños. Nesta transcrición da entrevista 
oral mantense a expresividade das entrevistadas, con trazos 
dialectais do galego da zona, por respecto á fala das prota-
gonistas.

Como aprenderon a tocar e a cantar?
CARMEN (C). Ola, estou encantada de estar aquí con 

todas vós. Pois eu non fun a ningún sitio. A min enseñoume 
miña nai. Había foliada, alí en Cambre, na casa de Pilara e de 
Abel, e á miña nai leváballe moita idea cantar e bailar. E di-
cíame ela: «Carme, veña, teño aquí unha pandeireta, ti colle 
a pandeireta e eu toco cunha fuente de porcelana», ela toca-
ba anque fose cun plato. E todas as noites me enseñaba, ala, 
veña, fai así, fai andando…, e fun aprendendo. Había foliada. 
Nós tábamos na casa e miña nai dicíalle a meu pai: «Plácido, 
imos á foliada?». E dicíalle el: «Eu non vou, pero ti e mais a 
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filla ide, que vos ghusta moito tocar a pandeireta e bailar». 
Madre de Dios! Cheghábamos alí e había que dar unha pese-
ta. Que daquela para xuntar unha peseta había que facer nú-
meros! Había que xuntar unha peciña de dous reás e ghar-
dala. Outro día, ao mellor viña un irmán e dábache unha 
peseta. E dicías ti: «Ai, que sorte, que domingo xa teño o bai-
le pagho!». Porque había que paghar. Pilara tiña que paghar 
a lus, que 50 ou 60 persoas xuntábanse na foliada. Unhas 15 
ou 20 mulleres de Cambre, que de fóra non viñan. De fóra 
viñan mozos: de Cances, de Barizo, de Cerqueda, de Oza… 
Bueno, unha marabilla! 

Cando eran as foliadas?
C: O domingo e os festivos. E veña baile! Veu un fulano 

e díxonos: «Tía Deloriñas, tóqueme un baile, usté e mais a fi-
lla!». E veña: unha punteada, un maneo, un pasodoble, unha 
rumba… E bueno, facíase un polvo que che acababa co so-
brado! Porque a xente viña de fóra, cos pés cheos de lama, 
e veña a bailar. Aquelo era un milaghro, había que abrir as 
ventanas para que saíra o polvo para fóra, porque se non mo-
rríamos acoradas! Madre de Dios! (Risa do público.) Uns de 
zocos, outros sen zocos, de zapatillas, aquelo era unha ma-
rabilla!

E Ermitas como recorda os primeiros momen-
tos de tocar e de cantar?

ERMITAS (E): Aprendín da miña abuela, da miña tía 
e na foliada. Non tuven outra forma de aprender. E a bailar, 
vas para a foliada, e se tes interés aprendes os puntos, uns 
dos outros. 

C: Ai, Ermitas bailaba anque sea de zocos, eh! Bailaba, 
pero rachaba! (Risa do público.)

E: Así bailei todo antes, que agora non teño rodaghe 
para bailare! 

Os mozos ían vervos?
E: Os mozos viñan, si, de moitos sitios. 
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Pero tocábades vós…
C: Si, tocábamos nós todas, cando non bailábamos. 

Porque ás veces tocaban outras e nós bailábamos.

E eles?
C: Eles víñannos chamar ao baile e íbamos bailar. Se 

nos ghustaban, íbamos, e se non, dicíamoslles: «Eh! Para 
aí!». (Risa do público.)

Mocear?
C: Mocear, si.
E: Cando un vai ao baile vai para entreterse, non?

Os homes tamén bailaban.
C: Moito! Arrimábanse que era un milaghro! (Risa do 

público.) Había cousas que chamaban a atención, que non se 
poden contar. (Máis risa.)

Con que canción empezaban a foliada?
E: Pois mira, empezábase coa punteada, o maneo, o 

agharrado, a rumba, e así…
C: E o baile do Carrasquillo, tamén.

Como di a punteada?
(Carmen canta:)
«Por aquel que entrou agora, / por aquel que entrou 
agora, / tocareille a media noite, / tocareille a noite 
toda, / tocareille a noite toda, / ai, la, la, la, la, la, la…».
«Xa non ten ferreñas, / ferreñas non tenhe, / xa non 
ten ferreñas, / a mais toca benhe, / ai, la, la, la, la, 
la…» (Aplausos do público.)
«Viva Cambre anque muera, / viva Cambre anque 
muera, / quiero que corra la sona / de que Cambre 
es mi tierra, / ai, la, la, la, ai, la, la / ai, la, la, la, ai, la, 
la, la.»
«As de aló de riba, / correlas, correlas, / que as de 
aquí de abaixo / xa se corren elas.» (Risas e máis 
aplausos do público.)
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Xa vedes que, se temos que facer unha foliada 
un domingo pola mañá, faise unha foliada un domin-
go pola mañá… E cando se fiaba, tamén se cantaba?

E: Si. E cando se fiaba, a moza que tiña mozo, ao que el 
se fartaba de tar por alí, e ela non acababa de fiar o manelo, 
iba por detrás e plantáballe lume para que lle ardera a estopa 
e que acabara primeiro! 

Tamén tiñan que ir cos animais…
E: Si, cos animales xa era todos os días. Había que ir 

coas vacas, á aghra, ou chamar os bois ou cando se sachaba 
o millo…

Así que o día da foliada era festa!
E: O domingo, si, ou se había alghún festivo. Ou cando 

había feira en Xaviña, ou á Feira Nova (Leiloio). 

E ao Rosario, a Cerqueda?
C: Aí xa íbamos de campo.
E: Si, no campo estaban as compañeiras e bailábamos 

e cantábamos.

Carmen, que pasou un día que estaban co ghan-
do, que vos deron unha sorpresa?

C: Cando íbamos co ghando, que ben o pasábamos, 
macho! Teríamos once anos, ou así. Nós tíñamos cinco ove-
llas e na casa de Ermitas tiñan moita manada, ovellas, car-
neiros, castróns… Para onde imos mañán co ghando? Va-
mos para a Devesa de San Bartolomé. Pois vamos. Ghando 
abaixo!! Había unha pedriña que tiña como un altare e facía-
mos unha laradiña. De comer non levábamos, que non ha-
bía que. Alá, polo mar, viña un fulano, remando, o mar era 
un río aquel día, e dixemos: «Vamos para abaixo, para o por-
to», e fumos. E dixen eu: «Como lle chamaremos? Porque 
non lle sabemos o nome. Vámoslle chamar Anselmo». «An-
selmo, ven!» Ao fulano (un mariñeiro de Malpica) chamá-
moslle a atención e veu. E dixémoslle: «E ti queres un ma-
noxo de seda das cabras para enfiar os amocelos?». «Bueno 
—dixo el—, pero non teño nada que darvos hoxe… Vinde 



92 Somos Pandeireteiras
Carballo. 21/12/2021

mañán.» E ao día seghinte volvemos a ver se o fulano nos di-
cía verdá ou mentira. E alí estaba outra ves. E ese día tróuxo-
nos un anaco de broa da panadeira e unha maraghota limpa 
e fixemos unha cachela no campo e asamos aquela mara-
ghota que nos trouxo o pesco… «Mira —díxenlle eu a Er-
mitas—, hoxe si que tamos verdes, verdes de mantidas! Vá-
monos deitar no campo, deitámonos panza arriba, que mas 
dean todas!» O fulano marchou contento e nós contentas 
tamén: sabes a fame que tíñamos, che! Por favor… E des-
pois dixemos: «Vamos cara a arriba, que é noite». Ermitas: 
«Ghando arriba, ei!» (e o ghando xuntábase, é que nos com-
prendían). Cheghando aló arriba, taban os vellos por alí, e 
dixemos: «Imos cantare»:

«As de aló de arriba, cando van co ghando, / espetan 
a vara e bailan o tango, / e bailan o tango e a muiñei-
ra, / as de aló de arriba non hai quen as queira…, / ai, 
la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la…». (Aplauso do públi-
co, formado por preto de cen pandeireteiras de distintas 
zonas.)
E continuamos o camiño. Un pouco máis adiante ha-

bía un camiño de area e orballaba. E cantamos:
«Se chove, deixa chovere, / se orballa, deixa orballa-
re, / eu ben sei dun abrighiño / onde me hei de ir abri-
ghare, / ailalelo, aila, lelo…».

Outro aplauso para Carmen, que bonita histo-
ria e que ben a conta! E, Ermitas, como era o de fiar?

E: Era moito traballo. Primeiro sementábase, despois 
había que arrancalo, e despois poñelo en manoxos e levalo 
ó lagho, tiña que tar nove días, había que ir mirar que tive-
ra cuberto de augha e despois quitábase e estendíase nos 
prados. E despois había que botalo no forno, mentres que 
se quitaba a brea, botábase no forno para que quencera. Se-
cábase. Despois cascábase nun banco e de aí saía a estopa. 
Había que facer os manelos e despois é cando se iba fiar.  
A xente sentábase e había veces que se levaba ás casas.  
E nas casas había comida e baile.
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C: E boas borracheras de anís!… 
E: A quen lle ghustara o anís… habería…

E traballar a terra, Ermitas?
E: Cando non había arado tíñamos que sachar á man. 

Había que sachar o terreo co sacho. Pasar varias veces. Non 
había nada de ferro. E daba moito traballo preparar para se-
mentar o millo. Había que sementalo á man. Facer os re-
ghos. Todos os da casa. Uns chamando os bois, atrás semen-
tando, e outros coas vacas ghradando atrás… Eran días de 
moito traballo.

Que roupa levaban á foliada?
E: Había roupa de andar a diario e outra de ir á misa e 

á foliada. Eu acórdoo así.

E que pasou un día cuns zapatos, Carmen?
C: Eu era moi campadora. Miña nai, miña pobre, non 

tiña nada… Un día, tiña un ferradiño de fabas. E díxenlle: 
«Miña nai, tal día quería estrenar uns zapatos. Quero com-
prar uns zapatos». Eu marchei coas fabas para a feira de Car-
ballo. Comprei os zapatos e miña nai quedou sen as fabas, 
pero eu lucinme cos zapatos. Pobre nai, chica! Eu ghozaba 
campando! Moito!

Ghústanlles os traxes tradicionais cos que se 
baila?

C: A min ghústanme todas as modas.

Tiñan alghunha pañoleta ou mantón?
C: Non. Eu non. Tíñamos vestidos. Pantalón non ha-

bía. Eu tiven un cando casei, un pantalón e uns zapatos de 
tacón ancho de moito prognóstico! (Risa do público.) E coa 
miña permanente, que daquela poñer a permanente custaba 
corenta pesetas! Un día dixen na casa: «Quero poñer a per-
manente». E dixo meu pai: «Cando a poña a filla de non sei 
quen, pola ti tamén…». E falei co meu irmán, meus irmáns 
andaban ao mar en Malpica, uns meses ghanaban e outros 
non… E un día meu irmán doume 40 pesetas: «Toma, vai 
poñer a permanente». E vin a Carballo. Taba moi ghuapa, 
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ho! E despois miña nai xuntou a roupa de dous días e díxo-
me: «Carme, vas ir ao río (a lavar)…». E, claro, tiña que fa-
cer o molido e poñelo na cabeza para levar a bañera encima e 
dixen eu: «Ai, a miña permanente!!». (Risa do público.) Des-
pois houbo quen non tardou quince días en poñer a perma-
nente tamén…

Na foliada, xuntábanse todas e todos? Das casas 
acomodadas tamén?

C: Eu daquela tíñame pola máis rica do mundo e non 
tiña nada, pero en min non se poñían. Nada, nin en vestir, nin 
en bailar, nin nada. E íbamos para a feira nova… «Ese mozo 
vaime falar —dicía eu—, que me botou un vistazo.» Tocában-
che no ombro, chamaban á palabra, dicíamos así. «Tas com-
prometida hoxe?» «Non», díxenlle, ata me ghustaba. Aló fun, 
máis contenta… E despois díxenlle: «Ti ao teu e eu ao meu, 
que quero falar con outros mozos». E entramos no salón e 
había mozos na pila, e baile, tocaban uns de Cances… Qué-
roche dicir con esto que o pasábamos moi ben. Éramos feli-
ces. E a cabeza sempre para arriba.

Tamén había quen inventaba coplas?
E: Eu as coplas que sei aprendinas da xente maior.  

E elas tamén, dos seus antepasados.

Pode cantarnos alghunha, Ermitas?
E: A mente falla, pero…
«Vente vindo, vente andando, / que eu no camiño te 
espero, / conocer ben te conozo / polo refaixo mare-
lo…»
«Anda, miña nena, non sexas así, / que te alabe o mundo, 
/ non te alabes ti, / non te alabes ti, / non te alabes ti, / 
anda, miña nena, non sexas así.» (Aplauso.)

Coa pandeireta sería incluso mellor, esa empu-
ñada que tan ben tocan…

(Carmen e Ermitas collen as pandeiretas e cantan e tocan.)
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«Toca a miña pandeireta, / se non heite de rachare,  
/ que me custaches os cartos, / axúdamos a ghanare, 
/ ai, la, la, la, ai, la, la, la, la…»
«Mariñeiro non, / que vai e non vén, / un carpinteiri-
ño / que traballe ben, / que traballe ben, / que traba-
lle ben, / mariñeiro non, / que vai e non vén…»
«Aquí vin, aquí cheghei, / aquí me mandaron vir,  
/ aquí está mi corazón / se lo quieres recibire, / ai, la, 
la, la, la, ai, la, la, la, la…» 
«Canta, miña compañeira, / que eu a mais ti damos 
ben, / xa o mundo nos marmula / porque nos leva-
mos ben…»
«De día no voy, / de noche no puedo, / ay de mi more-
na, / que tanto le quiero.»
«Quen che digha mal de min / ou da miña compañei-
ra, / heille de cortar a lingua / coa punta da tixeira,  
/ ai, la, la, la, la, ai, la, la, la…»
«E ti telo, telo, / non o queres dare / e despois de vello 
/ halo de salare…»
«Casadiña de tres días, / onde che van os colores.  
/ Nin casada nin solteira, / nunca os tuven millores, 
/ ai, la, la, la, la, ai, la, la, la, ai, la, la, la, ai, la, la, la…»
(Aplausos do público.)
«Viva Cambre anque muera, / quiero que corra la 
sona / de que Cambre es mi tierra, / ai, la, la, la, ai, la, 
la, la, ai, la, la, la, ai, la, la, la…»
«Xa non ten ferreñas, / ferreñas non ten, / xa non ten 
ferreñas / a mais toca ben, / a mais toca ben, / a mais 
toca ben, / xa non ten ferreñas, / ferreñas non ten…»
«Miña nai en cas do pobre / crioume na boa vida, / se 
vén a morte e me leva, / miña nai queda perdida…, ai, 
la, la, la, ai, la, la, la / ai, la, la, la, ai, la, la, la…»
«A ruína, a ruína traina a ruada, / vinde, mozos e mo-
zas, á foliada, / á foliada, á foliada. / A ruína, a ruína 
traina a ruada…»
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«Eu queríame casare, / miña nai, non teño roupa.  
/ Casa, miña filla, casa, / que unha perna tapa a ou-
tra, / ai, la, la, la, ai, la, la, la / ai, la, la, la, ai, la, la, la…»
(Aplausos do público.)

Asistimos todas, coas palabras de Carmen e de 
Ermitas, ao que era, de onde veñen, de onde vimos, 
de onde vén o que nós tocamos… Saben o importante 
que son para toda esta xente?

C/E: Ghracias, ghracias.

Ghústalles que a xente nova toque e baile?
C/E: Si, si, ghústanos.

Ghracias por contarnos todas estas cousas, po-
diamos falar máis tempo, pero… Outro día, e así Er-
mitas cóntanos alghunha cousiña máis, que falou 
máis Carmen desta ves…

C: Eu son o demo… (Risa.) E Ermitas sabe moitas 
cousas, é certo. 

E: Do que sabemos contámolo, do que nos vén á me-
moria, claro. Con oitenta e seis anos…

C: Para que dis os anos, Ermitas?! (Risa das entrevista-
das e do público.)

Ghracias por estar aquí.
C/E: A vós.

Icía: «Estou na aldea sempre que podo»

Temos tamén hoxe a Icía Varela (21 anos), filóloga (rema-
tando estudos universitarios), pandeireteira e tamén con for-
mación de canto e instrumento no conservatorio. 

Cóntanos: como aprendiches ti, Icía?
ICÍA (I): Pois non me acordo. Eu xa estaba na barriga 

dunha pandeireteira, así que todo o que me rodeaba desde 
que nacín eran pandeiretas e cantar… Supoño que algo no 
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sangre o levo… Non sei exactamente con cantos anos empe-
cei a ir á clase, pero creo que con dous ou tres anos. Empe-
cei a ir a Raigañas. Pero, antes, estaba en todas as xuntanzas 
que facían por aí para tocar: Susana, Noelia, Sofía, Rosario, 
madriña (Mar), a miña nai (Begoña) e moita outra xente… 
Pois aí estaba eu, de infiltrada, convivín moitas horas con 
elas e foron as miñas instrutoras.

Que significa para ti ser pandeireteira?
I: Todo. As miñas amighas, que son coruñesas, sem-

pre me din por que non saímos a un pub ou sala de música, e 
eu: «Hoxe non podo, que quedei para ir a unha foliada». 

É raro iso na túa idade e no teu ambiente?
I: Si, é raro. Agora xa teño o meu grupo de foliada. 

Pero ao convivir sempre con xente de cidade (ao vivir na Co-
ruña durante a semana)…, neste caso sempre fun a rara. An-
tepoño a pandeireta e o baile, no meu caso máis a pandeireta. 

Unha nena de Cerqueda, a túa aldea, que che 
tira moito, e durante a semana na Coruña. Como levas 
esa convivencia aldea-cidade?

I: Eu creo que positivamente. Porque eu teño un ca-
rácter moi definitorio. Sempre souben o que me ghustou e 
nunca me deixei levar por outras cousas, porque algo debo 
levar no sanghre que fai que eu estea na aldea sempre que 
podo. Non houbo nada que ghanara a eso. E ao mellor nou-
tra xente si pasou. Pero no meu caso tiven a sorte de que 
non pase… e por iso hoxe son pandeireteira. 

Houbo situacións en que te sentises mal polo 
xeito de falar, por exemplo?

I: Si, sempre hai. Creo que lle pasa a todo o mundo 
que convive nun ambiente que está 100 % castelanizado. Pois 
recordo que para moitos compañeiros era a pailana da clase, 
e é moi triste que pensen así. Como podes chamarlle paila-
na á túa compañeira por ser dunha aldea ou por falar galego? 
Non o entendo. Pero sempre tirei cara a diante. Esquivando 
todo eso. Pero creo que nunha cidade sempre vai pasar. Ou 
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dixéronme: «Ay, chica, con lo guapa que eres y lo bien que 
vistes, abres la boca y lo pierdes todo!». E supoño que coma 
a min a moita xente que está hoxe aquí e que non está.

No ambiente musical. Como conseguiches com-
binar a parte tradicional (tocar a pandeireta e cantar) 
coa parte lírica? Creo que tes unha experiencia boni-
ta para contar.

I: A primeira cousa que me dixeron cando aprobei 
as probas de canto foi: «Tes que deixar de tocar e cantar».  
E eu dixen: «Pois mira, síntocho moito, pero non o vou fa-
cer». Traballo e esforzo, aquí está Mónica (de Nut, entre o 
público) e sabe do que falo… A voz madura, e chega un pun-
to, unha idade, na que si que tiven problemas á hora de sa-
ber impostar para cantar tradicional ou como impostar para 
cantar lírico. Entón, acudín a unha persoa profesional que 
me axudou a encamiñarme e conseguino.

Conseguiches facer as dúas cousas sen problema?
I: Si, atopar un método para impostar tradicionalmen-

te igual que antes pero sen dañar a miña voz. E cantar lírico, 
e impostar en lírico, sen daño tampouco. Porque chegou un 
punto no que o meu corpo non sabía como traballar nin para 
un lado nin para o outro. Atopei ese punto intermedio.

É interesante! O lírico tamén require esforzo e 
técnica…

I: Cada corpo é un mundo e traballa dun xeito diferen-
te. Daquela ti tes que coñecerte ti, saber como o teu corpo 
traballa, e a partir de aí saber como podes facer e como non. 
Apostar por onde che vén ben. 

Pola túa experiencia, ambos son totalmente 
compatibles… Que visión percibiches ti por parte das 
e dos profesionais do lírico?

I: Creo que no conservatorio, en xeral, se percibe que 
a maneira de impostar dunha pandeireteira é todo de gar-
ganta e que non saben respirar. Ademais, non hai estudos 
sobre eso. Claro, a primeira reacción é: «Tes que deixar de 
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cantar así porque podes quedar sen voz». Pero esa é unha vi-
sión que hai que traballar. No meu caso intentei buscar fór-
mulas que me permitiran coidar a garganta e os estilos sen 
ter que deixar de tocar.

Cres que pode existir un factor de prestixio de 
estilos?

I: Quero pensar que non. Igual nalgún caso pode exis-
tir, pero eu creo que é principalmente por descoñecemento, 
coma todo. Un día a profesora (de lírico) veume ver tocar a 
pandeireta e cantar e comprobou que non respiraba mal, nin 
forzaba. 

Sobre a transmisión da música tradicional na 
xente máis nova, nótase un momento moi bo, con pro-
postas coma Tanxugueiras e a potencia das tecno-
loxías e as redes sociais. Tes esa percepción?

I: Creo que as redes sociais son fundamentais á hora 
de chegar. Pero aínda hai moito que facer. Os cativos e as ca-
tivas andan a moitas cousas e ao final non saben que elixir. 
Creo que hai moito traballo que facer. Por exemplo, hai un 
grupo de rapaces que abriron un TikTok bailando. Poñen 
música tradicional e chaman a xente para que siga a cadea. 
As redes están moi ben para espallar todo isto, é que agora 
vivimos case nelas. Son moi importantes.

Podes cantar?
I: Vai o Canto de Cerqueda (sen pandeireta):
«Entrei na C’ruña cantando, / preghuntáronme de 
onde era. / Ai, da parroquia de Cerqueda, / daque-
la bendita terra. / Ai, da parroquia de Cerqueda, / da-
quela bendita terra, / ai, la, la, la, la, ai, la, la, la». 
(Aturuxo do público e aplausos.)

As xeracións van mellorando!! Bravo! Que su-
pón cantar cunha nai?

I: Ás veces non é fácil. Vou ser totalmente sincera. 
Cada ves que temos que cantar discutimos. Porque así non 
é, así millor… Eu sempre digho que teño dúas mamás: unha 
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é a miña madriña (Mar da Bouzas) e outra miña nai (Bego-
ña do Manso). Entón, claro, compartir con elas é marabillo-
so. Para min foron as miñas profesoras que me axudaron, 
que me axudan e que me axudarán. Eu que vou dicir! É que 
hoxe estamos sensibles! (Emociónanse a entrevistada e mais 
o público.)

Tes moitas compañeiras que canten e toquen?
I: Ana Pose e mais eu. Da miña xeración somos as 

dúas, que estamos aghuantando e tremendo. 

Na Coruña tes compañeiros e compañeiras que 
bailan e cantan, de asociacións?

I: Si, teño. Imos xuntos ás foliadas.

Tamén dás clase aos pequenos. Que pretendes 
transmitir?

I: Que lles ghuste tanto coma a min. Teño nenos de 
tres, catro, cinco anos ata quince, dezaseis… En Cerqueda, 
Corme, As Encrobas, aínda que neste último sitio enséñan-
me máis elas a min que eu a elas, doulles clase a xente que é 
patrimonio. Pero no caso da xuventude, quero que lles ghus-
te máis que a min. E sei que pasa.

Por que cres que é importante tocar, cantar e 
bailar?

I: Pois porque creo que mentalmente é moi positivo. 
Nos días tristes, canto. Nos días felices, canto…

C: É certo, nena…
I: Eu síntome identificada co canto, pero imaxino que 

ás persoas que bailan lles pasará igual. Bailar, como forma 
de expresión. De sentirse a gusto, de expresarse. 

Por toda a túa traxectoria en asociacións, tes ido 
a outras comunidades e países a actuar… Como vi-
ches/ves a túa cultura no mundo?

I: Alí moito mellor que aquí. Recordo ir a Francia e a 
xente quedaba mirando e preguntaba cousas. Por exemplo, 
se nos poñemos a cantar e a bailar nunha rúa dunha cidade 
calquera, de aquí, ti que cres que pasaría? Quedarían miran-
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do tanto? Achegaríanse a preguntarche? Eu teño as miñas 
dudas. Alí moita xente achegábase e preguntábache sobre 
a procedencia, sobre a pandeireta, ou como es quen de can-
tar e tocar á vez…

Que valores cres que che dá a ti ser dunha aldea?
I: Compañeirismo. Na cidade vivimos moito máis in-

dividualizados… Tamén respecto pola natureza, polo sitio 
onde vivimos, pola xente… Humildade…

No teu caso cres que é positiva a experiencia de 
vivir en dúas contornas distintas?

I: Si, suma. Pero aprendín que a aldea é mellor. Esa 
sensación de coidado, de mirar uns polos outros… E na pan-
demia sóubeno perfectamente. Se teño que estar encerrada 
nun piso…!

Que esperas do futuro da tradición? 
I: Que siga, espero que siga. Eu falo de Raigañas  

porque é onde vivo. E penso que á xente nova que vén detrás 
que si que se lles están inculcando eses mesmos valores que 
se me inculcaron a min.

Podías tocar coa pandeireta?
I: Xa, pero eu son eu soa, e Carmen e Ermitas son 

dúas…

Toco eu tamén, se queres… 
I: Vale. «Seaia»? 
«Seaia»… (Dúas bailadoras de Raigañas saen a bailar.)
«Bailador, baila ligero / bailador, baila ligero, / baila, 
querido del alma, / baila, que por ti me muero. / Bai-
la, querido del alma, / baila, que por ti me muero…»
«Vai bailar, vai bailar, baila aghora, / vai bailar coa túa 
señora. / Vai bailar, vai bailar, Manuele, / vai bailar 
coa túa mullere…»
«Para cantar veño eue; / para bailar, meu irmanhe.  
/ Para cantar veño eue, / para tocar o pandeiro, / viva 
quen o ten na manhe…»
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«E túa nai, e túa nai ten a sona / de borracha e pelexa 
ladrona, / e teu pai, e teu pai tamén ten / de borracho 
e pelexo tamén…»
«Costureiriña bonita, / dáme unha aghulla de prata,  
/ costureiriña bonita, / para sacar esta espiña / do co-
razón que me mata…»
(Aturuxo do público.)
«Vai bailar, vai bailar, baila aghora, / vai bailar coa túa 
señora. / Vai bailar, vai bailar, Manuele, / vai bailar 
coa túa mullere…»
«Velaí vai o remate, / velaí vai o remate, / velaí vai o 
remate. / Non é por cousa ninghunha, / é por descan-
sar a manhe…»
«E túa nai, e túa nai ten a sona / de borracha e pelexa 
ladrona, / e teu pai, e teu pai tamén ten / de borracho 
e pelexo tamén…»
C: Viva Malpica!! 

Ghustouvos?
C/E : Moito!

Espero que vos prestase esta viaxe no tempo, porque 
elas, cando falan, son quen de levarte a outro mundo, e can-
do tocan, se cerramos os ollos, case parece que estás na fo-
liada, trasládante alí, ao sobrado… E a vós, Carmen e Ermi-
tas, ghracias por contarnos e transmitirnos, e que toda esta 
xente poida acceder a vós e coñecervos. E, con mozas coma 
Icía, continúa a transmisión. Agradecementos á organiza-
ción e a todas vós, no público, por vir.



Icía Varela









Somos Pandeireteiras quixo abrir un espazo para  
a reflexión centrándonos nas tocadoras. Ese espazo  

encheuse de contido grazas a Ermitas de Ánxelo,  
Carmen de Lema, Mar Suárez, Gisela Sanmartín,   
Mercedes Peón, Icía do Manso,  Ana Fernández,  

Selina Otero, Ana Romaní, María Reimóndez, Susana Sanches 
Aríns, Andrea Nunes e Natalia Balseiro e todas e cada  

unha das mulleres pandeireteiras participantes nas  
xornadas públicas realizadas no Pazo da Cultura de Carballo  

o 19 de decembro de 2021. Xuntas xeramos un «espazo diáfano» 
(Peón, 2021) onde pousar a cabeza.  Un espazo que terá a súa 
continuidade a través dunha asociación sen ánimo de lucro.
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Estes pensamentos que aquí se recollen 
en forma de poemas e escritos prodúcense 
por seis mulleres galegas contemporáneas: 
Ana Romaní, María Reimóndez, Andrea 
Nunes, Susana Sanches Arins, Mercedes 
Peón e Selina Otero. Todos eles emerxen 
do proxecto Somos Pandeireteiras, 
desenvolvido co apoio da Deputación 
da Coruña e do Concello de Carballo 
entre setembro e decembro de 2021. 




