
 
 

Memoria: "Traspés De Varanda" 

Asociación Cultural Traspés 



 
 
 
 
 

 

QUEN SOMOS? 

 
O Grupo de Música e Baile Tradicional da Asociación Cultural Traspés está composto por 

un corpo de baile de 10 parellas mixtas, pandereteiras, pandereteiros e grupo de música 

tradicional (charanga); e ten como misión fundamental a recuperación, investigación, 

conservación e difusión do folclore tradicional galego. Nesta tarefa búscase a maior pureza e 

semellanza coa realidade e pretende ser unha ferramenta de transmisión da arte popular de 

Galicia. Para levar a cabo tal fin, realízanse espectáculos de grande magnitude que se 

representan tanto na nosa comunidade, Estado, así como no estranxeiro, a través dos 

festivais internacionais onde participa. 

 

 
QUE É "TRASPÉS DE VARANDA"? 

 
“Traspés De Varanda” é a II Mostra de Música e Baile Tradicional levada a cabo   pola  

Asociación Cultural Traspés da man da Deputación de Pontevedra. De 90 minutos de 

duración aproximada, e que achega ao público pinceladas do noso patrimonio inmaterial (en 

moitos casos xa esquecido da vida cotiá dos galegos e galegas), dando vida a usos e 

costumes que noutro tempo adoitaban rematar dunha maneira festiva. Traspés tenta 

recrear aqueles momentos, espertar no público todo tipo de sensacións (nostalxia, ledicia, 

morriña… quizais nos maiores) e abrir unha nova fiestra ao público máis novo, posuidor dun 

xeito de vida totalmente afastado do que se pretende amosar. 

 
Esta II Mostra é o resultado do traballo do corpo de baile, pandereteiras, pandereteiros e 

charanga ao longo dos anos 2014-2015. Con ela faremos posible unha viaxe virtual por toda 

a xeografía galega, de norte a sur e de leste a oeste. Escoitaremos músicas das catro 

provincias e coñeceremos características dos seus bailes, ritmos, xeitos de tocar e cantar, 

etc. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 

Ir “De Varanda”, ou ir de troula ou festa, é o termo que da nome a esta II Mostra de 

Música e Baile Tradicional, onde Traspés interpretará Foliadas, Polavilas, Seráns, 

Pandeiretadas, Rondas, Ruadas, Fiadas… entre outros, máis xeitos de entendela festa e a 

troula noutros tempos xa pasados pero nos esquecidos polos seus informantes. 

 
 

Infraestrutura: 
 

Neste mostra participan 45 persoas que integran o grupo artístico Traspés (10 parellas 

mixtas de baile, 8 voces masculinas, 10 voces femininas e 8 músicos que integran a 

charanga). 

 
Ademáis precísanse os seguintes medios técnicos: 

 

 Escenario de 8 metros de fondo por 10 metros de ancho.  

 Micrófonos de ambiente para 10 voces con percusión. 

 Micrófonos de ambiente para charanga (saxo, clarinete, dúas gaitas, 
tambor,bombo con pratos e pandeireta). 

 

 Dous micrófonos de ambiente a pé de escenario para pezas solistas. 

 Un micrófono unidireccional para as presentacións. 

 Iluminación necesaria para ambientar o escenario. 

 Técnicos de luz e son propios do recinto. 

 10 cadeiras sen brazos. 

 Vestiarios amplos para 45 persoas.



 


