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Aínda que a Asociación Cultural 
Xarandeira naceu oficialmente no 
ano 2003, as inquedanzas polos 
costumes e o folc galegos xa se 
deixaban sentir en terras cesure-
ñas moito tempo atrás. De feito, 
foi en 1999 cando un grupo de 
pandereteiras da zona comezou 
a reunirse para ensaiar e, sobre 
todo, para gozar dos sons e os 
bailes tradicionais galegos, pero 
sen constituírse formalmente en 
asociación. 
Co tempo o grupo iría medrando 
tanto en compoñentes como en 
ilusións. Xa co novo século incor-
poráronse os gaiteiros e chegaron 
as primeiras grandes actuacións, 
algunhas mesmo fóra das frontei-
ras galegas. Así, en 2001, parti-
cipou no Certame Folclórico 'Un 
Serán' en Mondariz e, en 2002, 
no Concurso 'Xiradela' de Arteixo 
e no Festival Folclórico de Lugo-
nes, en Asturias, polo que as bases 
para a constitución oficial do gru-
po, ao ano seguinte, non podían 

ser máis sólidas.
Pero non foi ata finais de 2004 
cando, debido ao número de par-
ticipantes e a cantidade e calidade 
das pezas ensaiadas, a Asociación 
Cultural Xarandeira decidiu que 
estaba preparada para empezar 
a actuar en público, tanto nos 
festivais da zona, como facendo 
intercambios en eventos doutras 
comunidades.
Así, ao longo dos últimos sete anos 
xa puideron gozar da súa arte en  
numerosos lugares. En 2005, ac-
tuou en Columbrianos (Ponferra-
da) e Cubillos del Sil (El Bierzo); 
en 2006, en San Lorenzo de As-
torga e Santa Marta de Portuzelo 
(Portugal) e, en 2007, en Etreros 
(Segovia) e Penacova (Portugal).
As actuacións en terras galegas 
son incontables: o festival folcló-
rico das festas de Caldas de Reis, 
a Festa do Escalo de Couso, o I En-
contro Galego-Saharauí celebrado 
en agosto de 2008 en Calo (Teo), 
a V Foliada da Mariña organizada 

polo grupo Saíñas da cidade lu-
guesa en xullo de 2009, as festas 
da Devesa, a que celebra na honra 
de San Antonio Abad a parroquia 
de Setecoros (Valga) ou  a V edi-
ción da 'Feira do Automóbil Clási-
co', celebrada en Pontecesures os 
pasados 2 e 3 de abril, son só unha 
pequena mostra dos eventos nos 
que ten participado.
Nesta lista ocupa un lugar de ex-
cepción o tradicional Festival das 
Letras Galegas de Pontecesures, 
que este ano se celebrará o 14 de 
maio e no que, un ano máis, par-
ticipará a Asociación Cultural Xa-
randeira. Ao día seguinte actuará 
tamén no festival de Vila de Cru-
ces  e o 20 de agosto en Cabezón 
de la Sal (Cantabria).

O grupo|Na actualidade, a Aso-
ciación Cultural Xarandeira está 
formada por unha escola de baile 
e unha escola instrumental. Na 
primeira, integrada por 16 nenos 
e nenas, alumnos desde tres anos 

Érase unha vez unhas pandereteiras
[repOrtaxe] A Asociación Cultural Xarandeira, 
hoxe integrada por 43 persoas, naceu formalmente 
en 2003, aínda que o seu pasado é máis lonxano
[escribe Marta Balo| fotografía ACX| DP]

Aquel grupo de mulleres que hai 18 anos se empezou a reunir para gozar da música e dos bailes tradicionais galegos converteuse formal-
mente en 2003 na Asocicación Cultural Xarandeira. Hoxe, un colectivo formado por preto de 43 persoas de todas as idades unidas polo seu 
amor aos sons e ás danzas galegas. Xuntos, desde os máis pequenos, con apenas tres anos, ata a máis veterana, Rosa Couceiro, presidenta 
e socia fundadora da agrupación cesureña, fan posible que divertimento e cultura bailen collidos da man.

Sobre estas liñas, algúns dos membros de Xarandeira durante as festas de San Roque do Porto, en Pontecesures.
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