Por qué Traspés?
Unha das principias metas que o equipo directivo da Asociación Cultural Traspés
se marcou desde un principio, foi a da creación de eventos encamiñados á promoción e
difusión da cultura tradicional e popular de Galicia. É por isto, que desde Traspés tentamos
axudar a espertar o interese polas nosas tradicións.

A principal ferramenta coa que contamos é o noso grupo artístico: O Grupo de Música
e Baile Tradicional Traspés é unha entidade dedicada á recuperación, investigación,
conservación e difusión do folclore, e está formada por catro sección: grupo de baile, grupo de
pandereteiras, grupo de pandereteiros e grupo de música tradicional.

Fundada a finais do ano 2009 en Vigo por un grupo de amigos cunha importante
traxectoria no eido do mundo tradicional, Traspés ten como finalidade amosar ao
público unha realidade cultural que nos resistimos a esquecer. A través dos traballos de
recollida de campo por toda a xeografía galega, poñemos o acento en diversos aspectos
relacionados coa etnografía da nosa comunidade, tentando ser fieis e non desvirtuar ningún
dos seus detalles. Así, na posta en escena, e grazas á información debidamente contrastada
acerca da indumentaria, xoiería, bailes, músicas, cantares, instrumentacións, etc. podemos
ver e sentir momentos da forma de vida dunha época e lugar determinados, facendo
posible unha fotografía en vivo de tempos pasados.
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Por qué este espectáculo?
Como mencionamos antes, Traspés organiza regularmente, actos e eventos
relacionados co folclore de Galicia, propoñéndose estes obxectivos:
•

Promocionar a realización de actividades relacionadas coa cultura galega.

•

Proporcionar coñecemento sobre a historia, o folclore e o patrimonio inmaterial de
Galicia, a través da creación artística.

•

Motivar ao público xeral e en especial aos máis novos no achegamento á riqueza
cultural e patrimonial a través do emprego de medios audiovisuais e outras
novas tecnolóxicas.

•

Promover actitudes sociais que encamiñen á valoración do patrimonio artístico, como
factor de desenvolvemento, e potenciar as que contribúan ao seu estudio e
coñecemento.

•

Trasladar a un escenario parte do noso patrimonio inmaterial, mostrando unha gran
variedade de bailes, músicas e cantares de diversas zonas da nosa comunidade.

•

Entreter, emocionar e experimentar sensacións de nostalxia, ledicia, tristeza...
conectando un xeito de vida pasado e case esquecido cunha acualidade rompedora e
contestataria.
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Por qué “PONTEVEDRA”?
“PONTEVEDRA”, II Espectáculo de Música e Baile tradicional, é a ferramenta a través
da cal o grupo artístico da Asociación Cultural Traspés quere achegar ao público parte do
traballo desenvolvido polos seus integrantes ao longo destes anos. Desde Traspés tentamos
amosar parte do patrimonio inmaterial de Galicia, sendo rigorosos cos traballos de
campo realizados, e tratando de que a comunicación co público sexa directa, doada e
lúdica.
Nesta ocasión centramos o foco na provincia de Pontevedra. Son moitos os concellos,
as parroquias ou os lugares que contan con informantes que lembran con moito detalle como
facían aquelas festas, como soaban aquelas gaitas e pandeiretas.
Traspés vai un paso máis alá con este espectáculo, engadindo a narración oral da man
de Vero Rilo ao que xa viña facendo desde a súa fundación. Á música e ao baile, engadimos en
PONTEVEDRA historias de vida dos galegos. Así pois, as músicas, os bailes, os cantares, as
historias de Pontevedra, engárzanse neste espectáculo a modo dos de Varietés de principios
do século XX, para achegar ao público sensacións evocadoras da cultura popular desta parte
sur de Galicia.
Herdeiros pois daquelas fontes teatrais denominadas opereta, ópera cómica ou
comedia musical, Donas e Cabaleiros, pasen e vexan, escoiten, sintan.Traspés presenta
PONTEVEDRA.
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“PONTEVEDRA” contén as seguintes escenas:
1. Alalá de Pontevedra do repertorio do Coro Aires da Terra.
2. Valse, jota e muiñeira de Pazos de Borbén (Pazos de Borbén).
3. Manuela Lores (conto oral).
4. Serán de Moscoso (Pazos de Borbén).
5. Danza de castañetas. Rancho de reis de Guláns (Ponteareas).
6. Danza de arcos. Rancho de reis de Pazos de Borbén (Pazos de Borbén).
7. Serán de O Cabalo (Amoedo – Pazos de Borbén).
8. Xosé de Amoedo (conto oral).
9. Danza e muiñeira de madamas e galáns de Cobres (Cobres -Vilaboa).
10. Añas e jota de Lordelo (Toutón – Mondariz).
11. Jalisco no te rajes (Letra: Ernesto Cortázar/ Música: Manuel Esperón)
12. A burra do tío Manolo (conto oral).
13. Jota e muiñeira de Lira (Salvaterra de Miño)
14. Canto da entrada do Serán de Laxoso (Pontecaldelas).
15. Jota e muiñeira de Zobra (Lalín).
16. Popurrí Galego (melodías populares / arr.:Ángel Viro / arr.: Traspés).
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FICHA ARTÍSTICA
Pontevedra conta cun total de 40 artistas no escenario (unha narradora oral, seis voces
femininas, nove voces masculinas, unha charanga tradicional con nove músicos e oito parellas
mixtas de baile).
O Grupo de Música e Baile Tradicional Traspés 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.

DIRECCIÓN
Fran Sieira
(director artístico e director do grupo de baile)
Bailador dende os oito anos (ano 1990) na escola do
Grupo de baile e música tradicional Tahúme de Riveira (A
Coruña). A partir do ano 1997 comeza a súa andaina como
bailador titular deste mesmo grupo, e xa no ano 2003 consolida
a súa formación como bailador dentro do grupo para a
recuperación de bailes, músicas e cantares tradicionais da
A.C.F. O Fiadeiro de Vigo.
No ano 2003 asume a dirección artística do grupo de baile e música tradicional
Tahúme e do ano 2004 ao 2009 pasa a formar parte do equipo de monitores da escola da
A.C.F. O Fiadeiro como mestre de baile tradicional. Xa no ano 2009 funda xunto cun grupo de
amigos, tod@s el@s cunha importante traxectoria dentro do baile e música tradicional, a
Asociación Cultural Traspés asumindo a súa dirección artística.
Dentro da súa experiencia artística cabe destacar a de bailador do espectáculo
“Isolma” da compañía GS21 no ano 2007; a de bailador dos espectáculos “Alén da Croa” e
“Amizade” da compañía Quique Peón e Cía nos anos 2011 e 2012 respectivamente; e a de
bailador no espectáculo “Son” da compañía Nova Galega de Danza dende o ano 2016.
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Diego Docabo
(director dos grupos de pandereteiras e pandereteiros)

É fundador da Asociación Cultural Traspés, onde dirixe
o grupo de pandereteiros e o grupo de pandereteiras.
Comeza a súa andaina no mundo do folclore galego
alá por setembro de 1996 na Asociación Folclórica Airiños da
Lagoa (Baíña – Baiona), e dous anos máis tarde comeza a
impartir aulas de canto e pandeireta, así como tamén de
percusión tradicional. A partir do ano 2002 entra a formar
parte do Grupo para a Recuperación de Bailes, Músicas e
Cantares Tradicionais O Fiadeiro; é entón, cando comeza co
seu traballo de recopilación e investigación da etnografía polas distintas aldeas de Galicia,
traballo que segue a desempeñar hoxe en día.
Impartiu aulas de iniciación e perfeccionamento na A.C.F. O Fiadeiro, chegando a
dirixir o grupo titular de pandereteiros da asociación. Exerceu de mestre, ademais, en
multitude de cursos de iniciación e perfeccionamento de canto e pandeireta e de percusións
tradicionais, en distintas asociacións, xornadas e para a Deputación de Pontevedra, así como
tamén ten feito de xurado en concursos de música tradicional e colaborado cun sinfín de
artistas e grupos folclóricos entre os que cabe destacar o cantautor Luis de Portugal, Mulheres
do Minho ou Judith R. Cohen.
Na actualidade, ademais de ser o director dos pandereteiros e das pandereteiras do
Grupo de Música e Baile Tradicional Traspés, e impartir as aulas de canto e pandeireta da
mesma asociación, dirixe máis dunha ducia de grupos de baile e pandereteiras repartidos en
distintas asociacións do sur da provincia de Pontevedra.
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Rebeca Carrera Argibay
(directora do grupo de música tradicional)

Comezou na música con 7 anos, cando recibiu as súas
primeiras clases de piano. Entrou no Conservatorio de Vigo
decantándose pola gaita galega e rematando os estudos oficiais
no ano 1990. A continuación comeza os estudos de frauta
traveseira, obtendo o título de profesora superior no ano 2003
e en 2013 remata os estudos de Mestre en Educación Musical
no campus de Pontevedra da Universidade de Vigo. Tamén en
2013 remata os estudos de Grao Mestre na especialidade de
zanfona na escola de música tradicional e folk de Vigo, E-trad.
Como gaiteira recibiu clases de Xaime Estévez, J. M.
Budiño, J. L. Le Moign, Patrick Molard, etc. e como zanfonista de Anxo Pintos, Germán Díaz,
Patrick Bouffard e Gilles Chabenat.
Paralelamente á súa formación académica, como gaiteira e frautista formou parte de
diferentes bandas de gaitas (Banda de Gaitas do Conservatorio de Vigo, Askaulos de Vigo),
grupos de música folk-rock (Citaradagh, Otro Juego de Té), participou en festivais (Womad de
Cáceres, Lorient, Évora, etc.) e dirixiu varios grupos de música tradicional (Nautilius de San
Andrés de Comesaña, Monte da Mina de Castrelos, etc.). Como pandereteira formou parte dos
grupos Loaira e Urdime, ambos de Vigo, e como zanfonista formou parte dos grupos
Arroutadas, Alboroque, e Proxecto Florencio, este último dirixido por Germán Díaz.
Na actualidade dirixe o departamento de Instrumentos da Música Tradicional e
Popular do Conservatorio Superior de Música de Vigo, dirixe a Charanga Traspés e forma parte
do grupo de Pandereteiras Traspés dirixido por Diego Docabo.
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GRUPO DE BAILE
O corpo de baile do grupo artístico Traspés está composto por 11 parellas mixtas,
encargadas de interpretar aquelas danzas recollidas pola agrupación durante a súa traxectoria.
Desenvolven un labor etnográfico de recompilación e recuperación, acudindo a exemplos e
relatos de persoas que aínda gardan viva na súa memoria o facer doutro contexto e
momento histórico. Este traballo desenvólvese regularmente por toda Galicia, visitando os
lugares onde viven os informantes, documentando mediante audio e vídeo toda a
información recollida para o seu estudo e posterior reinterpretación, tentando ser o máis fieis
posible á tradición de partida.

GRUPO DE PANDERETEIROS
Formado por dez voces masculinas, dedícanse á interpretación de cantos de
tradición oral acompañados de percusión. Estes cantos son recollidos directamente dos
informantes por toda a xeografía galega, respectando sempre as características propias de
cada zona: xeitos de emisión, técnica de acompañamento, tipos de instrumentos empregados,
repertorio e estilo. A posta en escena pretende transmitir a forza dunha tradición musical
do rural galego, e axudar ao mesmo tempo a mantela viva.

GRUPO DE PANDERETEIRAS
Igual que a sección anterior, pero neste caso con voces femininas, o grupo de
pandereteiras Traspés traballa tamén na recuperación e divulgación da música vogal en
Galicia. Son dez as mulleres que integran esta sección, recollendo o testigo de moitas outras
mulleres antes principais intérpretes e transmisoras do canto popular galego, presente en
moitos momentos da vida dos nosos devanceiros.

GRUPO DE MÚSICA TRADICIONAL
A charanga da agrupación está formada actualmente por dúas gaitas, dous clarinetes,
saxo alto,saxo tenor,acordeón,caixa, bombo con pratos e pandeireta. O seu repertorio baséase
fundamentalmente en músicas bailables, recollendo o testemuño doutras formacións
instrumentais anteriores, nas que a gaita estaba presente como instrumento principal, e á
que se foron engadindo ademais de percusión, outros instrumentos de vento. A función
lúdica das charangas non cambiou demasiado, sendo habituais nas amenizacións de
festas e celebracións ou conmemoracións, igual que no pasado chegaban incluso a
desenvolver o papel das bandas de música.
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TRAXECTORIA
Dende o seu comezo, polo mes de outubro de 2009, o grupo artístico desta asociación
participou en diferentes eventos, entre os que cabe destacar:
•

1º Premio no II Concurso de Pandeireta e Canto Tradicional organizado pola Asociación
Fogo Fatuo de Rianxo (2009).

•

2º Premio nas X Xornadas de Danza e Música Tradicionais Galegas do Concello de Vigo
(2009).

•

3º Premio no X Concurso de Baile tradicional Galego Azaloira (Bandeira-Pontevedra)
(2010).

•

1º Premio no IX Concurso de Baile Tradicional de Vilagarcía (2010).

•

2º Premio no XXXI Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina (2010).

•

Participación nas Xornadas de Folclore Galego de Santiago de Compostela (2010).

•

Participación no II Festival Beltaine Avilés Intercélticu (2010).

•

1º Premio nas XI Xornadas de Danza e Música Tradicionais Galegas do Concello de Vigo
(2010).

•

2º Premio no XI Concurso de Baile Tradicional Galego Azaloira (Bandeira – Silleda)
(2011).

•

Premio ao mellor grupo de acompañamento no XI Concurso de Baile Tradicional
Galego Azaloira (Bandeira – Silleda) (2011).

•

1º Premio nas XII Xornadas de Danza e Música Tradicionais Galegas do Concello De
Vigo (2011).

•

Premio ao mellor acompañamento nas XII Xornadas de Danza e Música Tradicionais
Galegas do Concello de Vigo (2011).

•

3º Premio no XII Concurso de Baile Tradicional Galego Azaloira (Bandeira – Silleda)
(2012).

•

1º Premio nas XIII Xornadas de danza e Música Tradicionais Galegas do Concello de
Vigo (2012).

•

Premio ao mellor acompañamento nas XIII Xornadas de Danza e Música Tradicionais
Galegas do Concello de Vigo (2012).
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•

Premio ao mellor vestiario nas XIII Xornadas de Danza e Música Tradicionais Galegas
do Concello de Vigo (2012).

•

2º Premio no XIII Concurso de Baile Tradicional Galego Azaloira (Bandeira-Silleda)
(2013)

•

Participación no XLIII Festival Interceltique de Lorient (Lorient · Francia) (2013).

•

1º Premio no I Certame de Gaitas, Homenaxe a Pepe Temprano, do Concello de
Bergondo (A Coruña) (2016).

VERO RILO (Narradora Oral)
Medrei mecida polo mar, ao saber dunha lareira, nunha desas casas do rural de mesa
corrida de patrón, partida de baralla cada tarde e historias a cada momento. Unha desas casas
matriarcais cheas de xente. Éramos dez: mamá, avoa, a bisavoa, a tía, a curmá, o tío , o bisavó,
avó, papá e eu, unha nena calada. Logo estaban os demais.
Medrei escoitando o que contaban as veciñas, as batallas do avó, o calar do bisavó, as
historias da guerra da bisa e os contos duns e doutros que ían e viñan.
Xa medrada o rodar da vida levoume á odcencia, eu que tantos mestres tivera, e o
conto acompañoume. Descubrín o amor pola literatura infantil e comecei... comecei a contar,
a contar coas mans, coa boca aberta, coa boca pechada, a contar cos ollos e coas palabras.
Agora son eu quen conta o que leo nos libros, o que sinto nalgún lugar do ser, o que
contaban as veciñas, o que xa non se conta na casa, as batallas do avó e da bisa as historias. E
as cousas, duns e doutros que seguen vindo e indo.
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Ficha técnica
“Pontevedra” conta co seguinte persoal técnico: un técnico de son, un técnico de
iluminción, un auxiliar técnico e un rexidor.
E das seguintes necesidades técnicas:
-

Escenario de 8metros de boca por 8 metros de fondo (mínimo).

-

Telón.

-

Ciclorama.

-

Linoleo.

-

Tapón xusto diante do ciclorama e no centro do mesmo o cartaz de Pontevedra,
colgado nunha bara, en luces de bombillas transparentes (0,80m * 5,35m.).

-

2 plataformas de 3m. * 2m. (6 tarimas de 2m. * 1m.).

-

Máquina de fume.

-

6 cenitais: un en cada cuadrante do escenario (os de boca máis abertos, e os de fondo
máis no centro) e outros dous nas dúas tarimas para músicos e voces.

-

Iluminación para ambientar as distintas escenas.

-

Microfonía de ambiente aérea colgada das varas para recoller as voces, ou micros de
ambiente na plataforma das voces.

-

Microfonía para a charanga na súa plataforma: 2 clarinetes, saxo, saxo tenor ou gaita
(vai alternando según a peza), gaita, acordeón, caixa, tambor, bombo-chis, pandeireta.

-

Micros de ambiente no pé do escenario para pezas solistas e para recoller o son das
castañolas e dos zocos (se hai micros de ambiente colgados das varas xa non faría
falla).

-

Micro de diadema para a contacontos.

-

Retornos nas plataformas e escenario.
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Tempo de montaxe e persoal
•
•

5 horas de montaxe.
4 persoas para montaxe.

Tempo de desmontaxe e persoal
•
•

2 horas de desmontaxe.
2 persoas para desmontaxe.

ASOCIACIÓN CULTURAL TRASPÉS
Teléfono de contacto: 886 116 033
traspes@traspes.com
www.traspes.com
Facebook Traspés // YouTube Traspés
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