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labor de investigación

Coa finalidade de estudar e difun-
dir o folclore galego, a Asociación 
Cultural Xarandeira adica unha 
parcela á investigación do mesmo. 
Para iso, membros da asociación 
percorreron distintos lugares de 
Galicia recompilando material mu-

sical e vocal que despois adaptaron 
e incorporaron ao seu repertorio, 
evitando así a súa perda.
Entre este material destacan, entre 
outras, as seguintes pezas: Muiñei-
ra de Avión (Ourense), Muiñeira de 
Seceda (Piñeira do Courel–Lugo), 

Coruña), Ribeira de Tontón (Pon-
tevedra), Ronda e Ruada de Oroso 
(A Coruña), Jota de Soutomaior, 
Pasodoble de Mato de Santa Sabina 
(Santa Comba–A Coruña) e Cantar 
dos camiños de Moscoso (Pazos de 
Borbén).

Jota de Seceda (Piñeira do Courel 
–Lugo), Muiñeira do Pino (A Co-
ruña), Valse de Troáns (Cuntis), 
Muiñeira de Berdoias (A Coruña), 
Muiñeira Ribeirana (Val do Du-
bra), Danza das Pereiras (A Cañi-
za ), Muiñeira Riscada (Silván–A 

Desde os tres anos dos rapaces 
máis pequenos ata os 65 de Rosa 
Couceiro, vicepresidenta e, para 
todos, un dos pilares do grupo, pa-
sando polos 20 de Francisco Par-
dal, que, ademais de tocar e bailar, 
é membro da directiva, e os 31 de 
Luis Sanmarco, mestre de gaita, 
baile e percusión. "Se algo define 
á Asociación Cultural Xarandeira 
é a variedade", asegura Sanmarco. 
"No só nas idades dos compoñen-
tes, tamén no repertorio.  Sempre 
tentamos ofrecer algo variado 
para non aburrir", engade.
E abofé que non aburren porque a 
súa presencia é cada vez máis de-
mandada, tanto en Galicia coma 
no exterior. A clave do seu éxito 
non é outra que o amor pola mú-
sica e as tradicións galegas que 
senten todos os seus compoñen-
tes, con Rosa á cabeza. Tanto é así 
que desde que colleu a pandeireta 
por primeira vez, a fundadora de 
Xarandeira non foi quen de deixa-

la. "Sempre me gustou cantar e 
bailar, pero nunca tocara. Empe-
zamos un día de broma e aí segui-
mos. Nunca pensei en deixalo, nin 
sequera cando cumprín os 65. Na 
miña familia todos me animan e 
agora ata teño dúas netas no gru-
po. Ademais, do máis grande ao 
máis pequeno, aquí todos me tra-
tan moi ben", conta.
Coa mesma paixón que Rosa, 
tras 12 anos en Xarandeira, tam-
pouco Francisco pensou nunca 
en abandonar, nin sequera cos 
problemas de axenda que supón 
estudar Enxeñería en Lugo. "Con-
sigo compaxinalo todo. Ao grupo 
dedícolle a fin de semana. Aínda 
que por riba de todo é unha afec-
ción, sempre que se poida tentarei 
seguir", sinala.
"A xente que empeza é porque lle 
gusta, por iso non o deixan", expli-
ca Luis, que, ademais de mestre, é 
luthier de gaitas. "Nós temos unha 
canteira de nenos pequenos e ta-

Xarandeira por moitos anos

mén de xente maior. O futuro está 
asegurado por toda a xente nova 
que está entrando", precisa.
Grazas ao labor dos mestres e a 
entrega dos alumnos que, como 
recalca Rosa, acuden "con gusto" 
ás clases e ensaios, a Asociación 
Cultural Xarandeira  nunca lle fal-
tan os aplausos alá onde van. "En 
todos os sitios acóllennos de ma-
rabilla", afirma a vicepresidenta. 
"Aínda que non deixamos de ser 
unha de tantas agrupacións -ma-
tiza Luis con modestia-, o certo é 
que ao longo do ano temos moitas 
actuacións aseguradas".

Dificultades|Iso non significa 
que todo sexa coser e cantar. Así, 
para o mestre o máis difícil do seu 
labor é "o traballo de campo que 
se fai". Ademais, na súa opinión, 
"poderían estar máis apoiados po-
las institucións". Precisamente, a 
falta de apoios nótase agora máis 
que nunca porque, precisa, "coa 

Sobre estas liñas, os compoñentes de Xarandeira durante as festas de San Roque do Porto, en Pontecesures.

en diante comezan a tomar con-
tacto co folclore galego a través do 
baile tradicional, constituíndo a 
canteira fundamental para que o 
grupo siga a medrar.  Non menos 
importante é a escola instrumen-
tal, na que 27 alumnos se forman 
no manexo de instrumentos como 
a pandeireta, a gaita, o tambor ou 
o bombo. 
Da unión destas escolas xorde, 
pois, a Asociación Cultural Xa-
randeira de hoxe en día: un grupo 
folclórico formado por 43 persoas 
de todas as idades, unidas polo 
seu amor aos sons e as danzas 
galegas. 
Todos eles -gaiteiros, pandere-
teiras e cantareiras, o grupo de 
baile de maiores e o grupo in-
fantil de baile e pandeireta-  coa 
inestimable axuda dos mestres, 
Montse (cantareiras, panderetei-
ras e grupo de baile) e Luis Miguel 
Sanmarco Janeiro (gaita, baile e 
percusión) e da directiva, formada 
polos pais dos alumnos e os mem-
bros maiores de idade, axudan a 
garantir o propósito co que naceu  
a Asociación Cultural Xarandeira 
hai sete anos: recopilar, investigar, 
fomentar e difundir o folclore tra-
dicional galego.n

Xarandeira comeza 
a súa andaina en 
Pontecesures no ano 
1999 como Grupo de 
Pandereteiras

En 2003 nace 
formalmente, 
constituíndose 
como Asociación 
Cultural 

A finais de 2004 
comeza a realizar 
actuaciones como 
grupo folclórico 

A formación 
cesureña é unha das 
máis relevantes da 
comarca 

Ten participado en 
numerosos festivais 
dentro e fóra de 
Galicia 

crise hai un rollo apocalíptico e a 
cultura é a primeira damnificada". 
Se alguén sabe de dificultades eco-
nómicas esa é Rosa: "Unha vez ti-
ñamos un intercambio, non había 
cartos e puxemos do noso peto", 
lembra sen darlle moita importan-
cia ao feito.
Malia todo, as vantaxes de formar 
parte dunha agrupación como 
Xarandeira son moitas máis cós 
inconvenientes. "Pasámolo moi 
ben, imos por aí adiante e todos 
somos unha piña. Haberá grupos 
mellores, pero eu creo que como 
o noso non hai ningún", salienta 
Rosa. "Ves mundo, coñeces a xen-
te e contribuímos a transmitir a 
nosa cultura, que é o fundamen-
tal", apunta, pola súa banda, Fran-
cisco. "O fin último é gozar. Somos 
un grupo de xente que o pasa ben", 
resalta Luis. 
A vicepresidenta conclúe cun des-
exo: "Que Xarandeira siga durante 
moitos anos".n

Tres destacados membros do grupo analizan as claves do seu éxito


