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As foliadas son selva e son chan. 
Son selva porque son desordenadas, 

xorden segundo a necesidade do entorno e
das persoas que están alí desfrutándoa e creándoa

e sobre todo ocupa espazo; ocupa o espazo que é seu
neste caso, o espazo público, reaprópiase da rúa. 

E son chan porque é territorio e é comunidade.
 É un espazo no que a xente que non se sinte quen

de corresponder a un estatus de palco
se sinte quen de desfrutar, de bailar e de tocar

nun espazo de chan, nun espazo de terra,
porque realmente a cultura popular é iso: é chan. 

26 anos, veciña de Santiago de Compostela 15 de agosto do 2022  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1. DEFINICIÓN ETIC E XUSTIFICACIÓN DA DECLARACIÓN 

A foliada é a manifestación musical, festiva, popular específica de Galicia e dos galegos e 
galegas. Caracterízase por ser unha manifestación social participativa, comunitaria, cun alto 
grao de improvisación e esponteaneidade tanto formal como musical, na que se producen 
simultaneamente o canto, o baile e a práctica instrumental da música tradicional galega, 
entendida esta como o resultado, aberto e en constante dinamismo dos diversos e numerosos 
procesos de transmisión, creación, selección e incorporación dos saberes e patrimonios 
musicais relacionados co ben.  

Desenvólvese a partir da práctica e desfrute social do repertorio musical galego e do baile que 
lle é propio dispoñendo dunha serie de características específicas e identitarias que o fan 
recoñecible para a súa comunidade: ritmos, compases e acentuacións; escalas ou modos de 
uso; elementos vocais, instrumentais, organolóxicos e tímbricos; características lingüísticas, 
fonéticas, literarias e poéticas; movementos, dinámicas espaciais e bailes específicos; 
coñecementos e técnicas artesanais e de luthería; mestres e mestras, creadores e creadoras, 
intérpretes, bailadoras e bailadores e portadores e portadoras da memoria e práctica deses 
saberes. Tense alimentado e enriquecido ao longo do tempo, nun proceso constante de 
creación colectiva que tamén se ten visto influenciado polas características culturais e 
musicais dos diversos territorios nos que se ten asentado e asenta a comunidade galega e que 
ten escollido como propias, incorporándoas ao seu patrimonio musical.  

Ten de específico que nela se produce o baile en parella (entendida esta dun xeito amplo e 
non necesariamente baixo a fórmula binaria home/muller), e dende a parella pode trasladarse 
ao resto de bailadores e bailadoras producindo, en moitos casos, grupos de maior tamaño, 
convertendo a foliada no baile sociocomunitario máis característico de Galicia. Os bailes que 
se poden dar son coñecidos popularmente como “soltos” e “agarrados”. Os “soltos” son 
muiñeiras e xotas principalmente e ambos xéneros están enormemente estendidos por toda a 
xeografía cultural galega (dispoñendo de variantes múltiples) e aínda que o seu sentido 
principal é a comunicación e desfrute coa parella e co grupo, tamén poden ter unha 
compoñente e expresión e lucimento individual. Os chamados “agarrados” son un grupo 
formado por un abano heteroxéneo de xéneros musicais de procedencias diversas, que se 
foron incorporando ao patrimonio musical galego por ser bailables (pasodobres, valses, 
mazurkas, polkas, rumbas e outros). Debido ao feito imprescindible do baile, o repertorio 
musical que se interpreta na foliada –sexa baixo formas vocais, instrumentais ou ambas– é 
principalmente repertorio “de baile” aínda que este tamén se pode ver intercalado por algúns 
cantos populares para entoar en colectividade. Trátase dun repertorio musical e de baile 
representativo da identidade musical, cultural e lingüística galega que está aberto, en 
constante dinamismo e en diálogo co pasado, presente e futuro.  
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As foliadas están amplamente estendidas por toda a xeografía galega aínda que as súas 
denominacións son variables dependendo do territorio –tal e como se recolle no Anexo 2– así 
como algunhas das súas características máis específicas. Son abertas á participación 
comunitaria en todos os planos mencionados –práctica vocal, instrumental e do baile–, son 
lugares de encontro e de socialización, responden a prácticas dinámicas cun alto grao de 
improvisación e plasticidade e son espazos identitarios de enculturación na aprendizaxe, 
desfrute e transmisión da música, lingua e patrimonio cultural galego.  

A autoxestión directa por parte das propias comunidades locais na organización das múltiples 
foliadas existentes despunta como un valor engadido do propio ben e causa/efecto do notable 
rexurdimento das foliadas na actualidade como espazos de ocio e desfrute popular, 
posibilitando a súa propia continuidade, a súa salvagarda e a transmisión dos saberes 
musicais e culturais que se ven relacionados con ela. Deste xeito, a interrupción das canles de 
transmisión que se deu a partir da segunda metade do século XX na oralidade estase a ver 
revertida no contexto dunha práctica viva, dinámica e participativa do amplo repertorio de 
prácticas e saberes tradicionais, cuxo valor patrimonial é recoñecido e auto asumido pola 
comunidade de xeito crecente.  

Poden producirse en múltiples territorios do país, a través de citas regulares organizadas por 
colectivos interesados en celebralas nas súas comarcas como son as escolas, colectivos 
culturais, asociacións veciñais, grupos de música e baile, concellos etc., coincidindo ou non 
con outras festividades. Tamén –as máis numerosas– poden suceder de xeito espontáneo, en 
contextos máis pequenos como poden ser os familiares, na aldea ou parroquia, en barrios, 
prazas, rúas, bares etc.; foliadas máis pequenas pero de gran significación e dinamización 
para os círculos sociais e afectivos nos que se insiren.  

A foliada non só promove a participación popular do patrimonio inmaterial, senón que tamén 
alimenta os procesos de creación e adaptación destes repertorios ao mundo contemporáneo 
pois posibilita o nacemento de novos grupos, bandas e proxectos; a integración de novos 
instrumentos, novos intérpretes e novo repertorio; a exploración musical de arranxos musicais 
en diálogo con outros estilos e culturas musicais e inclusive a creación poética e lírica de 
repertorio literario. Así mesmo, dende o punto de vista social, a foliada preséntase como un 
espazo de intercambio, de aprendizaxe, de sociabilidade, de diálogo e inclusive de conflito no 
que se constrúen, deconstrúen e reconstrúen prácticas, dinámicas, corporalidades, roles de 
xénero e diversidades que son reflexo dos debates contemporáneos da sociedade galega, pois 
son eventos festivos interxeracionais nos que as novas xeracións dialogan con outras á vez 
que se reapropian dos modelos musicais patrimoniais para convertelos en espazos de apertura 
aos demais, nos que cada quen pode intervir en liberdade, a partir da súa propia 
subxectividade.  
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Por último, a existencia da foliada permite e posibilita o mantemento da cultura galega a 
través da inmersión musical e lingüística, e preséntase como un espazo de resistencia á 
estandarización da cultura e aos modelos hexemónicos de reprodución cultural. A foliada é un 
lugar privilexiado para a perpetuación do patrimonio cultural inmaterial galego por ser un 
fenómeno vivo, diverso e participativo, máis do que un lugar no que practicar a 
espectacularidade dos modelos folclorísticos e elitizados da música e do baile. Así, a foliada 
axuda a manter e enriquecer a cultura galega e, dende aí, a diversidade cultural do mundo que 
habitamos, permitindo que a creatividade humana floreza.  

Por todo o indicado, considérase a foliada como un espazo de enculturación no que se dan 
múltiples e diversos métodos, técnicas, prácticas, dinámicas e saberes musicais, culturais e 
sociais de gran relevancia para a sociedade galega que xustifica a súa declaración como Ben 
de Interese Cultural, en coherencia:  

• coa Convención para a Salvagarda do patrimonio cultural da Organización das Nacións 
Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura - UNESCO (París, 2003) ratificada por 
España no ano 2006 (BOE núm. 31, do 5 de febreiro de 2006) e vixente dende o 14 de 
abril de 2015, que define o patrimonio inmaterial como os usos, representacións, 
expresións, coñecementos e técnicas –xunto cos instrumentos, obxectos, artefactos e 
espazos culturais que son inherentes a eles– que as comunidades, os grupos e, nalgúns 
casos, os individuos recoñezan como parte integrante do seu patrimonio cultural, 
transmitido de xeración en xeración, recreado constantemente polas comunidades e 
grupos en función do seu ambiente, da súa interacción coa natureza e da súa historia, 
alimentando un sentimento de identidade e continuidade e contribuíndo, deste xeito, ao 
respecto da diversidade cultural e á creatividade humana.  

• co Plan Nacional de Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial, que ten por obxecto 
coordinar e colaborar na implementación do desenvolvemento da devandita convención 
da UNESCO e que afonda na importancia de valorizar o protagonismo das 
comunidades, grupos e individuos, posuidores e titulares das iniciativas e actuacións 
encamiñadas á investigación, documentación, promoción, transmisión, formación e 
difusión das manifestacións inmateriais da cultura.  

• coa Constitución Española, pois esta garante a protección dos pobos de España no 
exercicio da súa cultura e promove o seu progreso; facilita a participación da cidadanía 
na vida cultural e o seu acceso; e dentro das obrigas dos poderes públicos está a de 
garantiren a conservación e promoveren o enriquecemento do seu patrimonio cultural, 
cuxo fomento pode corresponder ás comunidades autónomas en función do seu artigo 
148.1.17, que polo exercicio das competencias exclusivas en materia de fomento da 
cultura e da investigación en Galicia e a defensa e promoción dos valores culturais do 
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pobo galego, establecidas no Estatuto de autonomía de Galicia nos artigos 27.19 e 32, 
son asumidas pola Comunidade Autónoma.  

• e coa Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, que establece:  

a)  no seu artigo 1.2., que o patrimonio cultural de Galicia está constituído polos bens 
mobles, inmobles ou manifestacións inmateriais que, polo seu valor artístico, 
histórico, arquitectónico, arqueolóxico, paleontolóxico, etnolóxico, antropolóxico, 
industrial, científico e técnico, documental ou bibliográfico e que estes deben ser 
considerados como de interese para a permanencia, recoñecemento e identidade da 
cultura galega a través do tempo, e tamén por aqueles bens ou manifestacións 
inmateriais de interese para Galicia en que concorran algún dos devanditos valores e 
que se atopen en Galicia, con independencia do lugar en que se creasen.  

b)  no seu artigo 8.2, que terán a consideración de bens de interese cultural aqueles 
bens e manifestacións inmateriais que, polo seu carácter máis sobranceiro no ámbito 
da Comunidade Autónoma, sexan declarados como tales por ministerio da lei ou 
mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería 
competente en materia de patrimonio cultural.  

c)  no seu artigo 91, que integran o patrimonio etnolóxico de Galicia os lugares, bens 
mobles ou inmobles, as expresións así como as crenzas, coñecementos, actividades e 
técnicas transmitidas por tradición que se consideren relevantes ou expresión 
testemuñal significativa da identidade, a cultura e as formas de vida do pobo galego 
ao longo da historia.  

• Tendo en conta todo o exposto e o contido da documentación e anexos do expediente, 
en exercicio das competencias que atribúe o artigo 13.1.d) do Decreto 4/2013, do 10 de 
xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria (DOG núm. 13, do 18 de xaneiro) e, en virtude 
do que dispón o artigo 16. Incoación do procedemento de declaración, da Lei 5/2016, 
do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia [COMPLETAR XUNTA]  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2. DATOS HISTÓRICOS E FONTES DOCUMENTAIS 

A dimensión histórica da foliada pode estudarse grazas á súa presencia na literatura 
etnográfica histórica e máis ás testemuñas directas das portadoras patrimoniais. Neste 
sentido, foron moitos os autores que dende finais do século XIX se achegaron ao estudo da 
foliada como unha das expresións culturais de maior importancia na vida rural galega. Obras 
como os ensaios etnográficos de Vicente Risco, monografías como Galicia  Máxica  ou La 
Galicia  insólita.  Tradiciones  Gallegas  de Antón Fraguas ou os traballos de Eladio Portela 
seguen a ser referencias importantes para entender como eran as foliadas na Galicia do 
primeiro terzo e de mediados do século XX. A estes traballos podemos sumar, entre outros, as 
contribucións de Xaquín Lorenzo no eido da etnografía. En décadas máis recentes, e dende a 
antropoloxía, as investigacións de Manuel Mandianes, Carmelo Lisón Tolosana ou Xosé 
Ramón Mariño Ferro, entre moitos outros, son importantes achegas ao estudo das foliadas, 
fiadeiros, seráns ou ruadas. Non podemos esquecer, os traballos de etnógrafos como 
González Reboredo, Xosé Chao e Clodio González Pérez. Por tanto, nesta sección realizarase 
un baleirado bibliográfico das fontes arriba citadas á vez que, coa intención de discutir e 
diversificar o coñecemento hexemonicamente academicista, positivista e tradicionalmente 
patriarcal, incorporaranse ao texto testemuñas tomadas de portadoras patrimoniais e 
vivenciais da foliada, feito que aportará unha visión o máis completa posible da dimensión 
histórica do ben.

A continuación transcribimos algúns dos apuntamentos que nos deixaron etnógrafos e 
portadoras do ben cultural, que certifican a antigüidade e a importancia que tivo, e ten, a 
foliada na cultura galega e o arraigado desta tradición cultural viva hoxe en día. Valiosos 
testemuños, todos eles, que veñen a reforzar os argumentos que avalan a candidatura da 
foliada como BIC na categoría de patrimonio inmaterial galego. Da bibliografía etnográfica e 
máis dos datos etnográficos recollidos durante o traballo de campo podemos extraer os datos 
definitorios do que era unha foliada ou serán ata, aproximadamente, os anos 60 do pasado 
século. A continuación explicaremos cada un destes elementos constituíntes segundo o 
recollido na bibliografía ao respecto.  

A foliada, termo máis estendido en Galicia para denominar este tipo de xuntanza, recibe 
tamén os nomes de fiadeiro, fía, filandón, serán, ruada, polavila, troulada, trullada, bullada 
entre moitos outros que se recollen no informe –Anexo 2–. O nome de pode proceder das 
xuntanzas que se facían á tardiña, ao caer o día, é dicir, ao serán. O termo fiadeiro procede 
das xuntanzas que tiñan que ver co labor de fiar: 

Las fiestas a que dedicamos las presentes notas se designan de antiguo con los nombres de 
fiadeiro, serán, rua, ruada, foliada, troulada y trullada, siendo los más estendidos los tres 
primeros (Fraguas, 1991: 68). 
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La fiesta recibe el nombre de foliada, denominación muy extendida por toda Galicia en 
alternativa nominal sin distinción de nueva modalidad. [...] El nombre de trullada era con el que 
se conocía la fiesta de pandero en varias localidades de la provincia de Orense. La palabra 
troula tiene también significado de fiesta en el sentido de canto y baile, así lo decían los mozos 
(Fraguas, 1991: 75-77). 

El nombre de fiadeiro es familiar en toda Galicia, y los mozos señalaban con su cantar la senda 
de diversión. [...] En el Cebrero se llama filandón, [...] filandones o polavías (Fraguas, 1991: 
70).  

Normalmente organizábanse no tempo de inverno, entre o mes de outubro e o Entroido, 
constituíndo esta festividade o remate do tempo de foliadas. Tradicionalmente o fiadeiro 
comezaba o día de Todos os Santos e remataba co Martes de Entroido. Os días de celebración 
variaban dunha tempada a outra e dunhas zonas a outras de Galicia. Estas xuntanzas 
corresponden co tempo do ano non que, xeralmente, non se celebraban as festas patronais e, 
xa que logo, non había verbenas. Polo que os seráns constituían un xeito de se xuntar e gozar 
da música e o baile, unha alternativa á monotonía diaria de duro traballo propia da sociedade 
agraria, unha oportunidade, en definitiva, para divertirse e socializar no tempo da invernía no 
que as relacións sociais vense limitadas. Respecto do tempo no que se celebran as foliadas 
nos diferentes lugares de Galicia, Fraguas di: 

El calendario de la ruada es comarcal [...]. En Cotobad se inicia la fiesta el día de Todos los 
Santos para terminar el martes de Carnaval [...] (1991: 83). 

En la comarca de Deza tenía el comienzo más tarde, en general a partir de Navidad, tomando 
como inicial la fiesta de la aldea. En Zobra, límite con la provincia de Orense, empiezan el 
primero de enero con la fiesta de San Manuel y en Barcia, el 14 de enero con la de San Mauro 
[...]. En los alrededores de Santiago no hay fecha fija. En Portomouro (Buján-Coruña) y en Zás 
(Negreira- Coruña) se celebran domingos y días festivos, dando principio al concluir los 
trabajos de recolección y siembre. En Brión es época de fiesta de gaita y pandereta todo el 
invierno [...]. La fecha final para todas las fiestas de ruada es el martes de carnaval, excepto en 
muy contadas aldeas donde se celebra la piñata (1991: 83-84). 

Un último apuntamento fáinolo o antropólogo Manuel Mandianes: 

Os fiadeiros son outras desas reunións que tiñan os mozos e as mozas nas cortes, espacio 
doméstico interior e quente, propio de mulleres. En realidade foi sempre unha reunión de 
mulleres para fiar liño ou la. En Cotobade, as festas de fiadeiro empezaban polo Nadal e en 
Lourenses tiñan un lugar de decembro a xaneiro e interrompíanse dende o Nadal ó catorce de 
xaneiro, período dedicado ás matanzas (1998: 81). 

A pesar da presuposta informalidade deste tipo de festas si existía unha organización ben 
definida. Normalmente eran as mozas as responsables de organizar a foliada. Elas preparaban 
o sitio onde facelas, conseguían o carburo para a iluminación e tamén eran as responsables da 
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música. Así o relata Lola Fernández Rivas “da Coruñesa”, veciña da aldea do Barral 
(Gargamala, Mondariz), nada no 1941: 

Para facer o serán tiñamos unha linterna de carburo e claro, cada unha tiña que alumbrar no seu 
día que lle tocaba. Por ejemplo: tócame a min hoxe, pasado mañá tócalle a María e despois 
tócalle a Placeres, a Herminda a nai de Lola... e así hasta a fin de semana. Con parodia tódolos 
días. Cuando lle tocaba tiña que alumbrar, tiña que ir empezar a cantar no serán, botar ese 
cantar que cantamos aí, limpiar a casa por dentro e tamén había que preparala un pouquiño, non 
sabes? (Feixoo e Ignacio, 2017: 22).  

As foliadas podían celebrarse nun terreño ou torreiro, nunha eira, nunha pendella, alpendre, 
corte ou en calquera outro local que era cedida por un veciño para desfrute da veciñanza e 
que fose o suficientemente grande como para acoller aos que acoden á festa. Adoitábase 
colocar bancos ao redor da estancia, onde sentaban as mozas. A señora Consuelo Iglesias 
Rodríguez, conta que na parroquia de Doade a rúa se facía: 

Nunha cuadra, nunhas casas aí un pouquiño máis arriba porque daquela así en calquera casa 
non. Porque era unha vida así algo desordenada. Non faltabas ao respeto, non se faltaba ao 
respeto pero a xente nova xunta, claro. E se cadra así en calquera casa... a casa do Pireira, a casa 
de tal ou aí na de Mareque ou, buscaban así uns sitios que eran así de moito humor. Entonces 
facían así naquela cuadra ou nun corral, facíase así de noite e daquela era o que había,porque 
aquí outra diversión non a había (Quintía, 2021). 

Estas xuntanzas desempeñaban un importante labor sociocultural, pois servían para favorecer 
as relacións sociais dos veciños e sobre todo dos máis novos que atopaban nos seráns unha 
oportunidade de se coñecer, de mocear ou, simplemente, de bailar e de estar xuntos. 
Asemade, era un xeito de manter vivo e de transmitir o noso patrimonio musical, as nosas 
tradicións e a nosa literatura oral. Como di Fraguas: “Las ruadas eran lo talleres de creación y 
perfeccionamiento del cancionero popular” (Fraguas, 1991: 88-89). 

Tamén o antropólogo Mariño Ferro en Cultura  Popular  destaca a importancia destas 
xuntanzas como espazos de socialización e o seu valor cultural no eido da tradición oral e do 
patrimonio inmaterial: “O fiadeiro aparécesenos, logo, como unha verdadeira xoia cultural na 
que se xunta traballo, música, baile, xogo, cantigas, conversas, relacións amorosas e 
solidariedade comunal” (1991: 38). 

Vicente Risco quixo subliñar un aspecto importante deste tipo de xuntanzas, que el asociou 
aos distintos xeitos de cortexar que teñen os diferentes pobos. Para Risco as rondas, roldas ou 
ruadas —tradicións relacionadas con estes fiadeiros, como veremos— eran un xeito de 
cortexo colectivo, como el di: o amor por grupos, non dun mozo e unha moza, senón dos 
mozos e mozas. Así describe esta tradición hoxe xa esquecida: 

Ir de ruada, de tuna ou de ronda consiste en ir de noite polas casas despois da cea, cando os 
casados e a xente vella están na cama, polos rueiros adiante, polos camiños e aldeas de afora, un 
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fato de mozos cantando cantigas de namorar, que cada un adica á moza tras da que anda, ou á 
noiva (Risco, 1994: 436). 

Este tipo de rondas, como sinala Risco, remataban moitas veces, polo tempo, nas fiadas ou 
fiadeiros nas que se xuntaban as mozas e as vellas, normalmente nunha corte da casa ou nun 
alpendre, para fiar. Achegamos unha última nota tirada de La  aldea  gallega, de Nicolás 
Tenorio na que fala do fiadeiro como ese espazo de lecer, baile, canto, xogos e “mentidero” 
da aldea: 

El domingo, aun cuando asisten al hilandero, no es día de hilar, van a pasar la noche 
divertidos, juegan a las prendas, dicen parrafeos, relatan cuentos o bailan al son del 
pandero cuadrado de piel amarilla o ennegrecida por el humo y de los conchos, balbas 
de moluscos que frotan unas contra otras, produciendo un ruido monótono y 
desagradable. Con los atoruxos de los mozos termina la reunión, marchando cada cual a 
su casa. El hilandar es el mentidero de la aldea, todo se habla y todo se comenta y 
discute, respetándose en mucho la opinión de los más ancianos (Tenorio, 1914: 183).  

En xeral comézase a tocar polos soltos para pasar logo aos agarrados. Deste xeito os 
bailadores xa sabían que bailes tocaban, estipulándose moitas veces a obriga de botar coa 
mesma parella os catro. Fraguas, na súa obra Galicia  Máxica, achéganos a seguinte 
descrición do vencello que existe entre o canto e o baile na foliada: “Canto y baile se 
hermanaron desde tiempo inmemorial para servir de alegre entretenimiento en días de 
festividad, allí donde la juventud del pueblo se reunía con el decidido propósito de divertirse” 
(1991: 67). 

A música podía correr ben a cargo das mozas locais, que adoitaban tocar a pandeireta, ou ben 
contratando a un gaiteiro ou acordeonista. Aparte dos apeiros propios para o traballo a 
realizar, cítese: a roca, o fuso, un tallo, etc., as mozas adoitaban levar consigo un pandeiro, 
cunchas, unha tixola ou calquera outra ferramenta ou utensilio instrumentalizado, co aquel de 
poder improvisar a música cando se terzara, normalmente cando chegaban os mozos. Na obra 
La Galicia insólita. Tradiciones Gallegas Fraguas esténdese na descrición do aspecto musical 
do fiadeiro, incluíndo descricións dos instrumentos tocados e dos bailes executados: 

La fiesta era armonizada con pandeiro y panderetas con acompañamiento de conchas, ferriños y 
cucharas. [...] Los ferriños eran muy raros en la ruada. Acompañaban como las conchas las 
panderetas y alguna vez la gaita y el acordeón, que de modo extraordinario eran llevados a la 
fiesta. La gaita era la única música que amenizaba fiestas y romerías con acompañamiento de 
tambor (1991: 68). 

Desde el día de Todos los Santos se hacía la clásica fiesta del Fiadeiro. Era la reunión de mozas 
y mozos que empezó siendo una fiesta de labor, la de fiar, lino y lana, y al concluir la labor se 
bailaba en la misma cocina donde se hacía la reunión tenoria. Más tarde se buscaba un local, 
una sala o un corral cubierto en donde con música de pandeiro y panderetas acompañadas de 

!14



coplas se hacía la fiesta. Había determinados días en los que aparecía algún acordeonista o un 
gaitero, mas lo general era la pandereta que iban tocando por parejas. A veces tocaba una moza 
y un mozo y las coplas eran entonadas con muy diferentes aires. Se bailaba la jota, la muñeira, 
el rigodón, el vals, la mazurca, la polca, la danza, el pasodoble y la danza llamada en nuestra 
tierra jaló que era la danza húngara conocida con el nombre de galop. 

Podía haber en el baile, como acompañamiento, de pandero y panderetas: cunchas, ferriños y 
cucharas. El baile comprendía las fiadas, la palilladas, y hasta los molinos donde se pasaba la 
noche de molienda (1991: 101).  

O ilustre etnógrafo Xaquín Lorenzo afonda máis no tema da música e do baile propios dos 
fiadeiros, describindo con detalle algúns dos instrumentos utilizados: 

A música de que se dispón nos fiadeiros non é, certamente, moi completa, mais cómpre o seu 
papel. O instrumento principal é o punteiro dunha gaita que leva algún mozo; rara vez vai a 
gaita completa. Como acompañamento do punteiro figuran: 

A cazola. Trátase dunha tixola nova; para tocala, cóllese coa man esquerda pola parte ancha, 
apoiando o mango no ombreiro do mesmo lado; coa man dereita empúñase unha chave coa que 
se bate o ángulo que forma o mango da cazola coa parte ancha. Estes golpes levan o compás da 
música que toca o punteiro. 

O pandeiro. Consiste nun bastidor cadrado de madeira coas esquinas arredondadas; por unha 
das caras, leva unha pelica presa con chalotas todo a redor. Pola parte interior, en contacto coa 
pelica, ten dúas cordas de tripa ben tirantes. Tócase apoiándoo no peito e baténdolle coas mans 
para leva-lo compás. Cando se non dispón de pandeiro, úsase unha lata vella das do gas, que se 
prende entre as pernas baténdolle no fondo coas mans. 

As culleres. Úsanse tres culleres de pao de buxo; dúas cóllense polo mango coa man esquerda, 
de xeito que as partes convexas queden en contacto; coa man dereita cóllese a terceira polo 
corpo e dáselle co mando por entre outras dúas, de maneira que batan entre si, sinalando así un 
ritmo. 

As cunchas. Procúranse para este obxecto dúas cunchas de vieira, que se tocan frotando unha 
contra outra polas caras convexas. 

Á parte destes, óllanse, ás veces, algúns outros instrumentos que alguén leva ocasionalmente; 
tales son: os ferros ou ferriños, triángulo de ferro que, suspendido dun cordón, bátese cunha 
chave; por veces, improvísase cunhas trepias. A pandeireta, que se chama tamén, ás veces, 
impropiamente, pandeiro, do que se diferencia en ser redondo, máis pequeno e ter ferriñas ou 
discos de latón pola beira e que soan ó tocala. Vense tamén frautas, acordeóns, tamborís, 
bombos, etc. 

Como se ve, todo ten cabida no fiadeiro e a música para o baile é totalmente improvisada. Non 
é raro atopar fiadeiros nos que a música se reduce á cazola e ó pandeiro ou lata, que se limitan, 
naturalmente, a marca-lo ritmo ós bailarín (2002: 211-212). 

Aberta a festa comezaban os cantos e os bailes. Dependendo da zona, un grupo de mozas que 
podía oscilar entre unha e cinco, tocaban e cantaban unha rolda, que podía estar conformada 
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polas seguintes pezas: os bailes soltos –xota e muiñeira–, e os bailes agarrados –valse, danza, 
mazurca, polca, pasodobre...– Ao rematar a rolda, paraban todos de bailar e collían as 
pandeiretas outro grupo de mozas. Ás veces, os mozos acompañaban ás rapazas no canto ou 
tocando os instrumentos como o acordeón, a gaita ou a frauta, cando os había. Respecto dos 
bailes isto é o que recolleu Xaquín Lorenzo:  

Estes bailes adoitan terse ó remata-lo fiadeiro, mais tamén se baila durante el. Nun momento 
calquera, un mozo pide un baile; collen os músicos os seus aparellos e comezan a tocar. O mozo 
comeza o baile el só, dando a volta ó turreiro, este baile adoitan pedilo os que teñen mozas no 
fiadeiro, xa que estas teñen obriga de lles “saír”, aínda no caso de que incidentalmente estivesen 
rifadas. Se por non saber bailar ou por calquera outra razón a moza non saíse, ten que buscar a 
unha amiga para que a substitúa. Comezado o baile deste xeito, xa poden todos, mozas e mozos, 
saíren bailar ó turreiro sen invitación previa. Como se comprende, calquera baile é axitado para 
o fiadeiro, mais hai un do que queremos falar, que se atopa intimamente vencellado a esta festa 
campesiña por algunha das súas características: referímonos á redonda, chamada tamén 
muiñeira dos vellos. Trátase, efectivamente dunha muñeira que nalgunhas festas adoitan baila-
los vellos, xeralmente á caída do día. É unha muiñeira lenta e de puntos sinxelos, sobre todo por 
parte das mulleres. A razón desta característica na redonda é a de que as mozas, mentres bailan, 
seguen fiando, limitando a súa actuación a segui-lo punto do paseo durante todo o tempo, 
mentres o mozo loce a súa axilidade con figuras máis ou menos complicadas, mais sempre 
lentas. Como é un só mozo o que enceta o baile, este é tamén o que o dirixe todo, limitándose 
os outros mozos a segui-los puntos que el empeza (2002: 212). 

Aínda que na sociedade tradicional a foliada sempre foi un ítem cultural independente, en 
ocasións, estas xuntanzas festivas podían darse ao rematar certos traballos do agro. E así 
durante os fiadeiros, as muiñadas, as espadeladas ou esfolladas podía rematarse a xornada 
laboral con contos, bromas, cantos e bailes: 

Como final de trabajo y espera de molienda o guarda del molino durante la noche surgen las dos 
reuniones festivas más típicas a través de varios siglos, fiadeiros y muiñadas que renovaron con 
los años sus canciones, y al finalizar su existencia en nuestros días, queremos dejar constancia 
de su pasado antes de que desaparezcan del todo (Fraguas, 1991: 67-68). 

Mariño Ferro e González Reboredo, no seu Dicionario  de  etnografía  e  antropoloxía  de 
Galiza, afonda na independencia destas xuntanzas festivas carentes de función produtiva: 

É de advertir que xuntanzas parecidas aos fiadeiros ou esfolladas tiñan lugar nas aldeas das 
montañas do oriente da provincia de Lugo, aínda que neste caso carecían función produtiva, 
sendo, en consecuencia, reunións estritamente lúdicas, máis próximas ao que entendemos por 
festa. Coñecidas co nome de polavilas, consistían en que mozos, e non tan mozos, se xuntasen 
pola noitiña nunha casa do lugar, e alí os máis novos cantaban e bailaban, mentres os de máis 
idade pasaban o tempo con actividades como xogar á baralla (2010: 170). 

Ben de un en un ou en rondas, os mozos achegábanse aos fiadeiros atraídos, obviamente, pola 
posibilidade de compartir unha noite de festa e baile coas mozas. Ás veces, viñan cantando, 
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anunciando á súa chegada, outras eran elas quen anunciaban a xuntanza coas súas cantigas. 
Para anunciar o comezo da festa un grupo de mozas situadas fóra do lugar onde se ía facer a 
foliada cantaban un par de coplas para avisar os veciños do lugar. Vexamos un exemplo 
destas coplas:  

Por aquí vai o camiño 
por aquí vai o carreiro  
por aquí vai o camiño 
meniña para o fiadeiro 

Non faltaban tampouco os desafíos ou parrafeos cantados entre os mozos e as mozas, ás 
veces, á porta do fiadeiro. En palabras de Risco, unha forma rural e antiga de guerra de sexos, 
algo similar á regueifa pero con temática picaresca ou mesmo erótica. “En la ruada se tenía 
como diversión el parrandear, verdadera exposición de dialéctica sobre cualquier tema con 
que iniciaban la conversación” (Fraguas, 1991: 83). 

Lisón Tolosana tamén recolle esta tradición do desafío vencellada ás foliadas ou fiadeiros: 

Hasta hace muy pocos años, y en algunas comarcas todavía se practica la costumbre, los 
vecinos de la aldea se reunían en una o dos casas- según el número de vecinos- para pasar las 
veladas nocturnas invernales. En torno al fuego, las mujeres hilaban y los hombres charlaban. 
Eran los fiadeiros. Una o más veces por semana, el fiadeiro terminaba en baile y también, y con 
alguna frecuencia, “facíamos el desafío”. La palabra, conocida y empleada en toda la ruralía 
para referirse al mismo contenido, es bien expresiva “o desafío de canciós”, según es conocido 
por las aldeas de Piñor, era propio no solo de los fiadeiros, sino de las matanzas de cerdos. Por 
los lugares de Cea y en las matanzas, después de la cena, cantaban todos a coro -y aún lo cantan 
hoy a veces- para iniciarlo: 

Si queres desafiar, 
si quieres lo desafío 

vámoslo a escomezar 

[...] Por Villardevós y Cualedro la posición era sexual: las mujeres se ponían a un lado en 
fiadeiros y en carnavales, y los hombres al otro, para cantarse las coplas, esto es, para “facer o 
desafío”. [...] En casi todos estos municipios citados y en otros muchos, es decir, por las aldeas 
que los forman, distinguen entre “desafíos” propios de bodas, matanzas y fiadeiros, y las 
“coplas de crítica” y “sátiras” que van con el carnaval (1974: 49-50). 

Nos fiadeiros non so se cantaba e bailaba senón que os vellos tamén achegaban os seus 
contos, anécdotas e outras historias. Non era raro que no transcorrer do fiadeiro se realizase 
algún tipo de xogo, como o xogo dos casados, dos zapatos ou o do sarillo, entre outros. Xa 
que logo, a foliada ou o fiadeiro era tamén un momento propicio para o xogo, as brincadeiras 
e incluso para ensaiar representación que logo se levarían acabo noutras datas festivas do 
ciclo ritual do ano, caso das representacións teatrais do Entroido. A este respecto dinos 
Manuel Quintáns Suárez en Anuario de tradición galegas:  
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Antes do baile, con tódolos mozos da bisbarra xa reunido no lugar da fía, organizábanse xogos, 
competíase en bromas e habilidades para solucionar adiviñas ou repetir trabalinguas e, nalgúns 
casos, facíanse representación humorísticas e longos parrafeos nos que, obrigadamente, se 
criticaba ós homes. O “conto da parida”, no que un home fai de muller que está para parir, outra 
de comadroa, etc. -ridiculizando a inutilidade dos homes- e os “sermóns” en contra dos varóns, 
eran, en moitos lugares da provincia de A Coruña, representación case obrigadas en calquera fía 
de importancia. 

Non fai falla dicir que coas palabras fía e fiadeiro se significaba tanto un labor e un lugar, 
respectivamente, coma esta xuntanza coa que se daba remate a unha das actividades máis 
interesantes relacionadas co liño (1994:117). 

Vemos pois, polas testemuñas etnográficas, que, xunto á música e o baile, o xogo, os contos 
ou os desafíos formaban parte consubstancial do que eran os fiadeiros e as foliadas, espazos 
privilexiados de socializiación e diversión. 

Na sociedade rural galega existían outra serie de xuntanzas, ben de carácter lúdico, ben 
relacionados con labores do agro, que podían rematar en foliada. Este é o caso das labradas, 
muiñadas e festas. Así o describe Antón Fraguas na súa obra La Galicia insólita. Tradiciones 
Gallegas: 

La esfollada es la reunión de gente, sobre todo joven, para deshojar las espigas del maíz. En la 
fiesta se celebraba mucho el descubrir por un mozo una espiga de grano rojo que se llama un 
rey, que autorizaba a dar un beso a las mozas que estaban en la fiesta laboral. Por las 
resistencias de las muchachas se habían más larga y divertida la escena. Como también había un 
poco de picaresca, por si no aparecía naturalmente el rey, se llevaba en el bolsillo un par de 
ellos para poder dar los correspondientes besos y abrazos a las muchachas. Al terminar el 
trabajo se hacía un baile de panderetas o se improvisaba con una cesta (1997: 102). 

A muiñada é unha xuntanza nocturna que a mocidade campesiña adoita improvisar no muíño, 
mentres espera a rolda para face-la muiñada. Nos muíños comunais e particulares, ten como 
finalidade empecer que o muiñeiro se quede con máis maquía cá que por uso e costume lle 
corresponde, e por iso acoden de noite a esperar a rolda ou quenda os mozos, as mozas e as 
persoas maiores, formándose, naturalmente, as tradicionais diversións nas que se canta, se 
parrafea, se baila, se elabora o bolo de pedra e se contan contos entre balbordo e barullo para 
pasar ledamente parte da noite. Teresa da Canónigha, veciña da parroquia de Mens (Malpica 
de Bergantiños) e seu home “Mourelle”, recordan deste xeito as muiñadas:. 

—[T]: [...] E si que na miña mocedá, cando eu era moza, era o costumbre d’ire ó muíño de 
noite, íbanos moer a fariña ao muíño e faciamos bolos pra comer no muíño... e viñan os mozos 
e... ó que cheghaban ao muíño, claro que, ulíalle...que ó bolo botábanoslle anís, botábanoslle 
carne de cerdo, botabánoslle cebola e cheghaban ao muíño e olíalles e despois queríanos ir 
marchar co bolo e nós ghardábanolo bolo encima do... donde estaba o millo, no muíño... donde 
se estaba moendo... e cousas así polo estilo. 

[Corte e cambio de plano]  

!18



—[Mou]: Eu no muíño sei que me ghustaba moito porque no muíño...alí xuntábamonos mozos 
todos da beiramar e viñamos por aí cantando e ghruando. E nós xa sabíamos que había muíño e 
entonces alí facían o bolo e xuntábanse alí tres ou catro, e nós ademais de querer come-lo bolo 
queríamos tamén mirar (Busto Miramontes, 2021: 52-53). 

Este carácter lúdico e festivo dos seráns, fiadeiros, foliadas ou ruadas, onde se alternaban 
cantigas, con bailes, contos, chistes, e mesmo xogos entre mozos e mozas non exentos de 
picardía, foron, precisamente por todos estes motivos e igual que ocorreu cos bailes 
agarrados, perseguidos e sancionados pola Igrexa católica, sempre en aras da manter a moral 
e as boas maneiras. É importante chamar a atención sobre este feito pois, malia ás repetidas 
prohibicións, as foliadas seguiron facéndose ata hoxe, o que demostra o enraizado da 
tradición e a súa continuidade como patrimonio inmaterial vivo. 

Antón Fraguas achega interesantes testemuños de ordenanzas eclesiásticas que prohibían a 
celebración de foliadas e similares xuntanzas: 

Contra esta clase de reuniones lanzaron los prelados órdenes para que no se celebraran después 
del toque de oración, y por eso la fiesta sin el preámbulo de trabajo se llamó “serán”, atardecer, 
y en cumplimiento de tales disposiciones terminaban todas con el crepúsculo (1991: 69). 

As autoridades eclesiásticas procuraban eliminar no posible as reunións nocturnas que baixo 
o pretexto de traballo xuntaban á mocidade nunha casa do lugar: 

El Arzobispo don Miguel Herrero Esgueva, en la Visita Pastoral a la iglesia de Santiago de 
Loureiro el año 1724 deja el siguiente mandato: “Que ninguna persona trabaje los días de fiesta 
ni de noche tenga en su casa hiladas ni otro motivo de concurrir hombres y mujeres, ni los 
molineros consientan de noche en los molinos a hombres y mujeres, sino que unos y otros los 
despidan al anochecer pena de un ducado por la primera vez y de dos por la segunda para la 
lámpara de Santiago, ya la tercera dé el cura aviso para enviar ministro y tomar más severo 
castigo” 

El año 1750, en la Visita del Arzobispo Gil Taboada a la iglesia de Janza, consigna una orden un 
poco más fuerte que la anterior: “Porque estamos informados que en algunos tiempos se juntan 
las mujeres con pretexto de yladas en algunas casas a donde las llaman para ellas, y que allí se 
están nos sólo de días sino de noche, con cuyo motivo concurren mozos, tienen bailes y de ellos 
se siguen graves ofensas contra DiosNuestro Señor. Mandamos que con ningún pretexto ni 
causa aia tales yladas de noche; ni ningún Rector las admita en su casa pena de excomunión 
latae sentenciae, ni menos las consienta en su feligresia, sobre que les encargamos la mayor 
vigilancia y si leyéndoles este nuestro auto y dándoles aquellos consejos que deben como 
pastores no se consiguiere el total remedio, les damos comisión a todos y cada uno de los 
rectores de este arciprestazgo para que puedan procesar y procesen a los contrabentores 
recibiendo contra ellos sumarios de testigos fidedignos y de hechos nos lo remitan o a nuestro 
Provisor para desterrar con todo rigor este infernal abuso”. 

Aun siendo tan severa la orden del Prelado, quedaron incumplidas y pasaron a ser letra muerta 
en la mayor parte de las aldeas.  
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En Arcipreste de Cotobad, don Gregorio de Senra, visitador ordinario el año 1972 por orden del 
Arzobispo Fr. Sebastián Malvar y Pinto, encarga al párroco de Loureiro “que no consienta en su 
parroquia juntas de mujeres después del toque de oraciones con pretexto de hiladas, bailes y 
otros juegos profanos... y para evitarlos les amonestará primera y segunda vez y no 
consiguiendo la enmienda les multaran a correspondencia de la desobediencia en un cuartillo de 
aceite o más como no esceda de una peseta”. 

Las censuras ponen de manifiesto que los motivos de diversión eran los mismos y con el tiempo 
fueron transformándose hasta llegar al momento actual denueva orientación en la fiesta más 
típica de todos los caminos aldeanos (Fraguas, 1991: 88-89). 

Manuel Mandianes faise eco tamén destas prohibicións recollendo algúns exemplos: 

Nos fiadeiros tamén se realizan algúns xogos de forte contido sexual. En moitos lugares de 
Galicia este tipo de xogos veuse celebrando, malia as condenas eclesiásticas, case ata os nosos 
días: “Mandamos que os pais de familia non permitan ás súas fillas saír das casas logo do 
anoitecer, nos lugares nos que adoitan reunirse os mozos en casas chamadas de fiadeiros co 
pretexto de labores domésticos” . Estas prohibicións divulgábanse porque os sacerdotes as lían 1

nas misas máis concorridas e aproveitaban o púlpito para falaren mal dos fiadeiros, influíndo así 
nos pais, que as materializaban. Segundo me informaron, no século pasado os sacerdotes 
asistían a estes fiadeiros e rezaban o rosario, “pero a sotana illounos do pobo”. “As muiñadas” 
eran outras desas reunións que se realizaban no muíño; nalgunhas zonas as mozas facían a bica 
e os mozos puñan o viño (1998: 82). 

Tamén Eladio Rodríguez chamou a atención sobre os intentos de prohibición destas 
xuntanzas e como, malia a represión, os fiadeiros seguiron celebrándose, demostrando así o 
arraigado da tradición e a importancia sociocultural destas xuntanzas para as comunidades 
rurais que amosaron así a súa resiliencia e unha capacidade de resistencia que fixo que os 
fiadeiros e foliadas chegasen ata os nosos días, iso si, adaptados aos novos tempos e 
necesidades. 

En diferentes ocasións tentouse suprimir pola autoridade este tradicional costume [...]. Os 
xustizas reais e os tribunais ordinarios dictaron pola súa banda severas medidas para que a dita 
prohibición se fixese efectiva en todo o Reino. Pero a forza do costume puido máis ca tódalas 
conminacións e amaezas, e os fiadeiros e fiadas seguiron e seguirán celebrándose (2001: 188). 

Como último exemplo destas prohibicións temos as que se recollen nos libros de fábrica das 
parroquias do Val de Vea. A meirande parte destas prohibicións para este tipo de xuntanzas 
están datadas no século XVIII. 

Por quanto somos informados de que en esa feligresía se hacen hiladas o fiadas, mandamos no 
se hagan en adelante, cumpliendo lo que en este punto dejamos mandado en el libro de fábrica 
de la feligresía de San Andrés de Vea (Mandatos Generales do Libro de Fábrica da parroquial de 
San Xiao de Vea, Visita pastoral de 1718).  

 Sínodo de Orense de 1908, lib. 7, cap. 7, const. CCCXLVII. 1
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Y porque estamos informados que en algunos tiempos se juntan en algunas casas mugeres con 
pretexto de yladas y que allí se están no solo de día sino de noche, con cuio motivo concurren 
mozos, tienen bailes, y de éllo se siguen graves ofensas contra Díos Nuestro Señor, mandamos 
que con ningún pretexto ni causa aia tales yladas de noche, ni nungún rector las admita en su 
casa, pena de excomunión maior (Mandatos Generales do Libro de Fábrica da parroquial de San 
Miguel de Cora. Visita pastoral de 1747 citado en Ballesteros, 2005: 91).  

Antón Fraguas deixounos unha interesante reflexión que recolle a visión que existía na época 
sobre o futuro da pervivencia da foliada: “Las fiestas de pandereta van de camino a 
desaparecer transformándose en bailes de salón cada vez más extendidos en toda Galicia, 
perdiéndose una de las modalidades festivas que caracterizaban la diversión en la campiña 
gallega” (1991: 88).  

Como dixemos, malia todo, estas xuntanzas mantivéronse ata os nosos días, e hoxe en día, 
seguen a celebrarse por todo o país os seráns, as foliadas, ruadas e os fiadeiros como mostra 
dun rexurdir na nosa mocidade, e na cidadanía en xeral, do interese en conservar, coñecer e 
reactualizar e dotar de novos contidos, funcións e significados estas antigas xuntanzas rurais. 
Xa que logo, esa visión pesimista non se viu cumprida e hoxe a foliada goza de vitalidade e 
de novo dinamismo, amosando formas novas de entendela e de perpetuala, o que demostra a 
súa vixencia como patrimonio inmaterial e a súa capacidade de recreación, calidade 
fundamental para a súa supervivencia. O mesmo Antón Fraguas, quizais sen sabelo, danos a 
clave para entender cal é a esencia e o motivo para facer unha foliada e a razón de que hoxe 
en día, malia o cambio tan forte sufrido pola sociedade galega, as foliadas sigan vivas e 
atopen tamén no mundo urbano un espazo privilexiado de celebración: “Todo cuanto 
constituía motivo de reunión de gente moza era y es más que suficiente para organizar un 
baile sin preocupaciones musicales ni exigencias de salón” (1991: 67).  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3. DENOMINACIÓNS 

A foliada  adquire numerosas denominacións ao longo de todo o territorio galego, feito que 2

afonda na diversidade asociada a este ben cultural. Algúns dos termos empregados polos 
galegos e galegas para referirse á foliada son: baile, baile da pandareta, baile das pandeiretas, 
baile das pandeiras, baile dos domingos, bailo, bullada, festa, festa da pandareta, festa das 
casas, fía, fiada, fiadeiro, filandón, foleada, foliada, fouleada, frasca, fuliada, marito, monete, 
pandeirada, pandeiretada, polavila, rúa, ruada, serán, serau, trisca, troulada, trullada, xunta, 
xunta de espigas. No Anexo 2 móstrase a distribución destas denominacións nas diferentes 
comarcas tanto da Galicia cultural.  

Se tomamos como referencia os diferentes dicionarios históricos do noso idioma 
comprobamos como os conceptos de festa –xeralmente nocturna–, baile, música e canto están 
sempre presentes na definición de foliada, sendo este termo o máis utilizado para referirse a 
este tipo de xuntanza. Vexamos algúns exemplos. No Vozes gallegas, (Leite de Vasconcellos 
1845), defínese a foliada como a “diversión o zambra que se reduce a cantar y bailar. 
Comunmente se tiene por la noche. Quizá de folía”. Juan Manuel Pintos Villar (1865) en 
Vocabulario gallego-castellano, di que a foliada é unha “reunión de gente para tocar, cantar y 
bailar”. Marcial Valladares Núñez (1884) en Diccionario gallego-castellano, define foliada 
como “reunión de gente en el campo, con motivo de alguna festividad, para bailar, o ver 
bailar la muiñeira, al son de la gaita, tamboril”. Filgueira Valverde (1926) en Vocabulario 
popular galego-castelán volven incidir na reunión de xentes do campo do seguinte xeito: 
“Reunión de aldeanos para divertirse, cantando y bailando”. Por último, Eladio Rodríguez 
González (1958-1961), na súa obra Diccionario enciclopédico gallego-castellano, achega a 
definición máis completa: “La foliada es una de las costumbres más antiguas y populares en 
nuestras aldeas, que se celebra de noche y pone término a las fiestas del día. Constituye una 
especie de verbena o velada de público regocijo al aire libre, en que la juventud da rienda 
suelta a su alegría en cántigas, baile y trouleo”.  

De todas as formas citadas anteriormente proponse a de «foliada» como denominación 
principal polas seguintes razóns:  

1. «Foliada» é a denominación máis empregada polos galegos e galegas para referirse ao 
ben, así como a máis estendida xeográficamente.  

 Aínda que o termo «foliada» pode ter outras acepcións relacionadas ben cun xénero musical, ben coa 2

representación satírica performada nas montañas de Manzaneda no tempo do Entrudio, neste informe 
aplicamos unicamente aqueles significados relacionados co ben cultural susceptible de incoación 
como BIC. 
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2. A palabra «foliada» defínese como “reunión nocturna de xente para divertirse, cantar e 
bailar” (primeira acepción do Diccionario da RAG) e “diversión buliciosa en que 
participa un grupo de persoas” (segunda acepción do Diccionario da RAG).  

3. Por tanto, a pesar de ser polisémica, a palabra «foliada» asóciase de forma xenérica a 
un contexto festivo e comunitario e, por tanto, pode resultar intelixible para todos os 
galegos e galegas referida ao ben cultural descrito neste informe.  

E escolla do termo «foliada» como denominación principal é relevante unicamente a efectos 
de protección legal do ben, e por tanto esta circunstancia non debe afectar á conservación e 
transmisión de cada un dos termos locais presentes en cadanseu contexto xeográfico, xa que 
estoutras formas aportan unha valiosa información lingüística, patrimonial e identitaria 
asociada ao ben.  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4. LOCALIZACIÓN, IMPLANTACIÓN E PRESENZA NO 
TERRITORIO  

As foliadas están amplamente estendidas e asentadas en toda a xeografía do territorio 
administrativo galego, do territorio da Galicia estremeira e noutros lugares do mundo onde a 
comunidade galega decide recrear esta práctica cultural.  

Da súa extensión no territorio e da densidade na implantación da súa práctica dan boa mostra 
as foliadas organizadas por diferentes colectivos –asociacións culturais, asociacións veciñais, 
grupos de música e baile, concellos, etc.– recollidas no Anexo 3 que, non sendo a totalidade, 
resultan unha cantidade o suficientemente significativa como para comprender a importancia 
deste fenómeno para os galegos e as galegas. A pesar de non ser facilmente catalogables, é 
importante mencionar as numerosas foliadas que teñen lugar nos territorios arriba 
mencionados e que, de xeito espontáneo e nun contexto doméstico, suceden sen necesidade 
dunha organización previa por parte dun colectivo concreto.  

Do mesmo xeito, existen reunións con outras finalidades tales como magostos, festivais de 
música e baile, etc... que rematan cunha foliada. Na tradición galega estes eran considerados 
como ítems culturais diferentes, mais hogano imbrícanse dentro do que podemos considerar 
neste informe como foliada.  

No ano 2022 celebráronse máis de cento vinte foliadas –Anexo 3–, das cales 
aproximadamente un 27% tiveron lugar na provincia da Coruña, un 45% na provincia de 
Pontevedra, un 19% na provincia de Lugo, un 7% na provincia de Ourense, un 1% na Galicia 
estremeira e un 1 % noutros territorios da Península.  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5. REXISTRO CIENTÍFICO DE PERSOAS PORTADORAS 

Considéranse portadores e portadoras a todas as persoas que posúen saberes, coñecementos, 
técnicas e métodos relacionados co estudo, memoria, e vivencia do baile e da música 
tradicional galega no contexto da foliada, e en calquera dos planos prácticos nos que pode 
darse e/ou verse relacionada: a execución, a transmisión, a investigación, a artesanía, etc. Por 
tanto, todas aquelas persoas que por nacemento, residencia ou inmersión cultural, que en 
tantos territorios da Galicia cultural, activan nas súas vidas a vivencia da foliada e do PCI 
relacionado con ela, facéndose cargo no cotiá da súa reprodución, salvagarda, e transmisión –
sexa dun xeito formal ou informal, dende lugares visibles ou invisibles, a través da 
aprendizaxe por inmersión e herdanza cultural directa ou por aprendizaxe en escola ou 
agrupación, con mellor ou peor acerto técnico– deben ser considerados portadores e 
portadoras do Patrimonio Cultural Inmaterial de Galicia. 

Atendendo a esta consideración ampla, colectiva e estensa da comunidade portadora, no 
presente informe non se citan nomes de persoas concretas porque a comunidade é 
excesivamente ampla para ser recollida con rigor neste informe, é aberta, heteroxénea e está 
en fluxo constante de persoas e colectivos; calquera selección determinada implicará unha 
redución non representativa da enorme dimensión colectiva, viva e en rede que enriquece 
cada día ao ben que se pretende declarar, pois é portado por centos de persoas da comunidade 
galega no transcurso das súas vidas cotiás, fortalecendo a argumentación de que a foliada é, 
patrimonio cultural inmaterial galego e, polo tanto, a súa declaración como Ben de Interese 
Cultural. 

Con todo cómpre facer fincapé en que dende finais dos anos 70 do século XX, teñen sido 
moitas as persoas con nomes propios, moi especialmente mulleres, as que en múltiples 
lugares de Galicia, teñen portado a memoria do patrimonio musical oral galego, compartido 
con xenerosidade os seus saberes con investigadoras, compiladoras, mestres de canto, baile e/
ou práctica instrumental, artesáns, artistas e intérpretes, e persoas afeccionadas e interesadas 
en xeral no universo musical tradicional galego. A algunha desas figuras se teñen dedicado 
investigacións, publicacións monográficas de discos e historias de vida, compilacións e 
transcricións de repertorio, entrevistas e reportaxes nos medios de comunicación e con todo, 
o groso do traballo etnomusicolóxico, antropolóxico, e arqueolóxico que visibilice e divulgue 
na sociedade galega a súa relevante achega ao patrimonio inmaterial colectivo, está aínda por 
facer en toda a súa dimensión. 

Relacionados co ben dun xeito íntimo, os saberes vinculados á música tradicional oral galega, 
foron adquiridos, portados e transmitidos pola propia endoculturación da comunidade e da 
aprendizaxe fluída e espontánea que se dá na experiencia reiterada e colectiva da música e do 
baile comunitario: a foliada. Tamén, dun xeito estendido na actualidade, existen múltiples 

!25



persoas portadoras do PCI nunha numerosísima rede de escolas, agrupacións, asociacións e 
colectivos culturais en xeral, alimentados do contacto directo e/ou indirecto daquelas 
portadoras históricas –informantes patrimoniais excepcionais– que se teñen documentado nas 
últimas décadas de recollida e estudo. 

Por último, hase ter en conta que os saberes, técnicas e prácticas a portar deste PCI non son 
excluíntes entre si senón que nunha mesma persoa é habitual que se dean varias delas 
simultaneamente de tal xeito que unha cantadora será tamén, polo xeral, tocadora e bailadora 
(etc.) do mesmo xeito que un investigador e/ou investigadora tamén pode ser intérprete, 
bailador, compilador, mestre, luthier (etc.). 

As principais persoas portadoras dos bens musicais, materiais e/ou inmateriais, relacionados 
coa foliada e coa música e baile tradicionais galegos son: 

5.1. Intérpretes: cantadoras, instrumentistas e bailadoras 

Son todas aquelas persoas que producen repertorio musical na foliada a través dos seus 
corpos e dos seus saberes musicais patrimoniais: práctica vocal ou canto, práctica 
instrumental –executada con instrumentos tradicionais convencionais e non convencionais– e 
práctica do baile “solto” e/ou “agarrado”. 

É popularmente considerado –e cada vez máis demostrado a través dos traballos de 
investigación etnomusicolóxicos– o protagonismo e relevancia das mulleres na creación, 
interpretación e transmisión do patrimonio musical tradicional galego, especialmente na súa 
vertente vocal e do canto. Non obstante, e a pesar de que o universo da práctica instrumental 
ten sido considerado principalmente masculino, por ser un rol socialmente aceptado no caso 
dos homes e socialmente reprendido no caso das mulleres, hase considerar: 

a) que o canto e a práctica vocal sempre foi acompañado da práctica de instrumentos de 
percusión de man, instrumentos que ata hai pouco non foron considerados capitais por 
seren femininos e, non obstante, foron estes instrumentos –na súa forma convencional 
e non convencional– e as mulleres que os tocaban para acompañar o canto, os máis 
relevantes e fundamentais na conservación, vivencia, organización interna e 
transmisión da foliada así como do repertorio musical galego para o baile.  

b) que son crecentes os traballos de antropoloxía e arqueoloxía histórica que colocan ás 
mulleres como portadoras de dominio técnico de instrumentos melódicos e/ou 
harmónicos como son a gaita, o violín, o acordeón, etc.  
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c) que na actualidade, o universo da execución pertence a todas aquelas persoas que se 
queiran achegar á súa práctica, máis alá das barreiras do xénero e/ou doutras 
diversidades posibles. 

5.2. Mestras 

Dun lado, son os colabores e colaboradoras –informantes relevantes– con dominio e 
coñecemento dos saberes musicais relacionados co ben, que teñen compartido e ensinado a 
outros mestres, mestras, compiladores e investigadores e investigadoras tales saberes para 
poder documentalos, transmitilos e conservalos para o futuro. 

Do outro, son os portadores e portadoras que se dedican á docencia dos saberes relacionados 
co ben cultural e a transmitir os seus coñecementos de canto, baile e/ou práctica instrumental. 
Poden ter dedicación a tempo completo ou tempo parcial; dun xeito formal ou informal, estar 
integrados nunha escola, asociación ou agrupación estruturada, ou ben impartir clases 
particularmente xa sexa pola súa conta ou dentro dos colectivos que os contratan. 

5.3. Alumnado de canto, baile e práctica instrumental 

Son todas aquelas persoas que reciben docencia dun mestre ou mestra para adquirir 
coñecementos relacionados coa foliada –canto, baile ou práctica instrumental–, ben nun 
centro de ensino regrado, ben nun centro de ensino non regrado, asociación, agrupación ou en 
clases particulares. Parte deste alumnado forma parte da comunidade que participa 
activamente das foliadas, facendo parte das dinámicas sociais e culturais presentes no ben e, 
por tanto, garantindo a súa transmisión e pervivencia no tempo. 

5.4. Informantes patrimoniais 

Son todas aquelas persoas que recibiron herdanza directa do PCI a través da oralidade propia 
da sociedade tradicional galega. Non só posúen coñecementos e memoria arredor do 
repertorio musical, das prácticas vocais e instrumentais, das dinámicas e movementos de 
baile e dos hábitos sociais que se dan e daban na foliada senón que tamén foron ou son 
creadoras e transmisoras de tales repertorios. Os seus saberes patrimoniais chegan ata nós a 
través da súa memoria, xenerosidade e complicidade e están relacionados con todas ou 
algunhas das seguintes disciplinas: 

a) Repertorio musical, literario e lingüístico. 

b) Técnicas e/ou características estéticas da execución vocal e/ou instrumental. 

c) Técnicas e dinámicas de baile. 

d) Datos históricos, locais e etnográficos relacionados. 
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e) Elementos mobles asociados ao ben. 

5.5. Artesáns e luthiers 

Son aquelas persoas que posúen os coñecementos teóricos e as técnicas manuais e mecánicas 
necesarias na construción dos instrumentos musicais empregados no contexto da foliada, así 
como a capacidade investigadora para implementar melloras e adaptacións nos mesmos. 

Tradicionalmente as tarefas de construción de instrumentos musicais eran realizadas, de xeito 
complementario ao seu traballo principal, por profesionais de oficios coma a carpintería, a 
cedacería, a xastraría... Dende mediados do século XX, logo dun longo proceso de 
especialización, o traballo de artesanía e luthería de instrumentos musicais foise convertendo 
nunha actividade profesional de dedicación exclusiva fortemente especializada. 

Cómpre destacar a labor investigadora e divulgativa dos primeiros obradoiros-escolas, 
encargados da formación de moitísimos profesionais da artesanía e a luthería en todo o 
territorio da Galicia cultural e responsables, en moi boa medida, da recuperación de moitos 
instrumentos musicais relacionados coa foliada. 

5.6. Investigadoras 

Son aquelas persoas que desenvolven estudo e investigación con criterios rigorosos e 
cumprimento ético dende os diferentes campos e áreas de coñecemento relacionados coa 
foliada e co patrimonio inmaterial galego que lle é propio –musical, lingüístico e de baile–, 
profesionais ou non, ben sexa en pescudas asociadas a entidades públicas ou privadas, ben de 
xeito independente, contando con orzamento ou sen el.  

5.7. Compiladoras 

Son aquelas persoas dedicadas a rexistrar en formatos físicos –fundamentalmente 
audiovisuais– os diferentes aspectos contextuais, líricos, musicais e de baile relacionados coa 
manifestación da foliada, transmitidos estes directamente polas portadoras e portadores 
patrimoniais. Do mesmo xeito, as persoas compiladoras custodian arquivos físicos e dixitais 
coa finalidade de preservar todo este acervo patrimonial rexistrado. 

5.8. Persoas individuais 

Referido a todas as persoas posuidoras de coñecementos e saberes e relacionadas coa foliada 
por estar enculturadas na vivencia das prácticas relacionadas con ela. Isto acontece con 
independencia do seu nivel de execución técnica no ámbito vocal, instrumental ou corporal; 
co seu nivel de coñecementos do repertorio musical, lírico ou corporal; do seu nivel de 
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participación nas dinámicas comunitarias xeradas na foliada e co seu nivel de 
responsabilidade nas tarefas de organización, autoxestión e coidados relacionadas co ben.  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6. CONSERVACIÓN E REINTEGRACIÓN 

Os saberes asociados á foliada foron tradicionalmente transmitidos de xeración en xeración 
en contextos de aprendizaxe inmersivos e flexibles onde a oralidade, a imitación e a 
improvisación garantían a enculturación de toda a comunidade. O paulatino proceso de 
deterioro do tecido social agrogandeiro a causa da industrialización, da modernización 
capitalista e do éxodo rural ao mundo urbano foi alimentando –dende mediados do século XX 
e en adiante– o illamento xeográfico, social e xeracional da comunidade portadora do PCI 
causantes da ruptura nas cadeas de transmisión. 

Neste contexto de desconexión coa comunidade portadora do PCI, dende finais da década dos 
anos 70 xurdiu, no seo dalgunhas agrupacións folclóricas, escolas, asociacións culturais e 
persoas individuais conscientes do valor patrimonial, un movemento de documentación e 
recuperación dos bens materiais e inmateriais musicais galegos, relacionados intimamente co 
fenómeno da foliada. Estas iniciativas xeraron un enorme corpus de gravacións en todo tipo 
de soportes de acceso doméstico –de audio e audiovisuais– que supuxeron e estableceron as 
bases sobre as cales botar a andar no proceso de revitalización da música e baile tradicionais 
e do principal fenómeno de práctica sociocultural asociado a ela: a foliada. Do mesmo xeito, 
ofreceron un novo modelo de transmisión e ensinanza da música e o baile tradicionais, 
alternativo ao que ate entón fora o modelo oral tradicional, que foi contando, de xeito 
crecente, cunha gran acollida en todo o territorio cultural galego. 

Na actualidade, a música e o baile tradicionais e os saberes técnicos relacionados con eles, 
transmítense a través do tecido asociativo, de escolas de ensino regrado e non regrado, de 
agrupacións e proxectos musicais relacionados coa música tradicional, e das dinámicas vivas 
que se producen nas incontables foliadas que se organizan en todo o territorio galego. Todo 
este tecido colectivo relacionado co ben está formado por unha rede complexa da que forman 
parte innumerables entidades de tamaño e alcance variable, que se moven dende pequenas 
organizacións locais até estruturas máis grandes de carácter autonómico e todo el é garante da 
conservación e transmisión dos saberes tradicionais da música e baile, así como tamén 
responsable da reintegración do PCI na sociedade galega dende os anos 80 ata a actualidade. 

Nas entidades de ensino non regrado impártense cursos regulares de baile tradicional, 
interpretación de instrumentos tradicionais e de canto tradicional acompañado de 
instrumentos de percusión; organízanse cursos, obradoiros, actividades infantís, conferencias, 
xornadas monográficas de temáticas relacionadas, todos de duración e impacto variables pero 
significativos para a comunidade; establécense alianzas con colectivos e persoas doutros 
territorios, formacións e traxectorias profesionais que traballan en prol do mesmo fin de 
conservación e reintegración do PCI; e organízanse foliadas abertas, en moitas delas, de xeito 
regular. 
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Do mesmo xeito, algunhas escolas de música ofrecen estudos estruturados non regrados de 
interpretación de instrumentos tradicionais e de canto tradicional acompañado de 
instrumentos de percusión, así coma outras materias complementarias: baile tradicional, 
conxunto instrumental, linguaxe musical, harmonía, arranxos e, inclusive, etnomusicoloxía. 
En Galicia impártense estudos regrados relacionados coa música tradicional en tres etapas 
educativas dentro das ensinanzas artísticas oficiais: o Grao Elemental e o Grao Profesional da 
especialidade de Gaita Galega (Decreto 253/1993) e as Titulacións Superiores de 
Instrumentos da Música Tradicional e Popular (Decreto 163/2015) e Etnomusicoloxía 
(Decreto 163/2015). 

Con todo, son as foliadas as que seguen a ser –dende a década dos anos 90– espazos abertos 
de aprendizaxe; de transmisión informal, espontánea e imitativa; de enculturación e 
sociabilidade; de negociación de prácticas corporais, vocais e expresivas e, en definitiva, os 
lugares privilexiados para a pervivencia, conservación e reintegración da música e baile 
tradicionais como PCI de Galicia.  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7. DIAGNOSE DE RISCOS E FORTALEZAS

7.1. Riscos 

7.1.1. De investigación, estudo e documentación  

• Escaseza e desconexión nos traballos de investigación pola ausencia de planificación, 
axuda e recursos á investigación, de persoal técnico especializado e de encontros 
científicos sobre o PCI galego. 

• Valorización desigual no eido educativo a causa da ausencia de materias didácticos con 
criterios unificados en todas as etapas educativas e de formación específica sobre a 
produción, distribución e apropiación do PCI das tradicións e expresións orais. 

• Deterioro, fragmentación e posible perda de arquivos e rexistros de compiladores e 
compiladoras por ausencia de políticas concretas para a xestión, catalogación e 
investigación desa documentación. 

• Ausencia dun inventario de fondos documentais específico que avale a foliada como 
BIC inmaterial. 

7.1.2. De transmisión, educación e sensibilización  

• Posible perda dos saberes patrimoniais relacionados coa foliada a causa da interrupción 
das canles de transmisión oral, da fragmentación territorial, do despoboamento e da 
desaparición de informantes vivos. 

• Vulgarización e homoxeneización do PCI derivado da diminución dos procesos 
creativos e da riqueza e variedade do repertorio musical, de baile e lírico a causa das 
dinámicas de folclorización e do ensino estandarizado, amosando unha perspectiva 
sesgada do ben e allea aos tempos actuais. 

• Diminución e perda de persoas que vivencien o PCI dun xeito espontáneo e 
participativo a causa dos procesos de elitización e monopolización que se producen nas 
foliadas, derivados da crecente transmisión do PCI pola vía da escolarización e/ou 
agrupacionismo. 

• Invisibilidade social do patrimonio inmaterial en toda a súa complexidade no ámbito do 
público e como construción sociocultural do pobo galego.  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• Marxinación da tradición oral musical a colectivos específicos por consideración 
xeneralizada do patrimonio como valor anticuado, alleo, antigo e rural. 

• Diminución exponencial de falantes patrimoniais de galego e, en consecuencia, 
empobrecemento na transmisión do PCI pola perda do galego como lingua vehicular. 

7.1.3. De conservación e mantemento  

• Impacto negativo para a participación das comunidades locais en foliadas organizadas en 
lugares que se ven afectados por unha crecente e masiva turistificación. 

• Festivalización, mercantilización e privatización da foliada como fenómeno de consumo, 
en detrimento da autonomía de xestión participativa das propias comunidades portadores 
do ben. 

• Desconexión das novas xeracións cos modelos folclorizados por non ser coherentes cos 
tempos sociais e reflexións que se están a producir na actualidade no marco do pensamento 
social. 

• Aínda que a tradición non está formalmente ameazada, a súa dimensión estética e cultural 
debe preservarse do crecente número de expresións non participativas nin autoxestionadas 
e de carácter comercial que tenden a afectar o seu contido inmaterial. 

7.2. Fortalezas 

• PCI en circulación creativa e aberta a través da foliada fronte aos procesos de folclorismo e 
fosilización musical. 

• Dimensión humana e consciencia da responsabilidade colectiva para a conservación e 
transmisión do PCI por parte da comunidade portadora do ben. 

• Participación e vivencia do PCI na sociedade galega dun xeito crecente, especialmente por 
parte das novas xeracións, en diálogo e encontro con outras. 

• Autoxestión e participación directa por parte da comunidade portadora e transmisora na 
organización e desenvolvemento de gran parte das foliadas organizadas. 

• Ámbito patrimonial prestixiado en moitos países e posibilidade de achegarse ao traballo 
feito noutros lugares para tecer redes de apoio internacional para o coidado e salvagarda da 
diversidade patrimonial do mundo. 

• Artistas e intérpretes de musica e baile tradicional con valor de comunicación, difusión, 
visibilidade e impacto real positivo nos medios, redes sociais e plataformas musicais. 
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• Mestres e mestras comprometidos co PCI e coa súa renovación e actualización aos valores 
e reflexións da sociedade galega contemporánea. 

• Escolas de música, conservatorios e programas de estudos especializados en música 
tradicional (principalmente privados). 

• Tecido asociativo amplo, diverso, numeroso, deslocalizado e motivado que dinamiza as 
súas contornas a través do PCI e da organización de foliadas para as súas comunidades. 

• Informantes patrimoniais vivos e vivas con memoria dos saberes e técnicas relacionadas 
coa foliada e coa execución e vivencia do repertorio musical tradicional galego. 

• Existencia dunha rede de luthería e artesanado estable relacionada cos ben mobles que 
participan da foliada. 

• Visibilidade e integración normalizada da música tradicional galega e dos proxectos 
musicais en activo relacionados co PCI nas redes profesionais de músicas galegas. 

• Existencia de numerosos, abundantes e valiosos arquivos e compilacións privadas (persoais 
e/ou colectivos) que documentan e rexistran nos diversos soportes o ben «foliada» e o 
patrimonio musical oral galego en todos os seus saberes relacionados. 

• Investigadores e investigadoras asociadas a diversas institucións e colectivos sociais, con 
metodoloxías e perspectivas rigorosas e actualizadas, implicadas nos estudos do PCI e con 
experiencia nos procesos de patrimonialización. 

• Existencia de proxectos editoriais e coleccións específicas que, aínda sendo fráxiles, 
apostan polo investimento en publicacións de estudos relacionados co PCI, monográficos e 
historias de vida, libros-discos, escolmas de repertorio transcrito, etc.  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8. MEDIDAS DE SALVAGARDA 

8.1. De investigación, estudo e documentación 

• Incrementar o apoio da investigación científica e académica sobre o baile e a música 
tradicional galega a través do fortalecemento dos estudos antropolóxicos e 
etnomusicais no Sistema Universitario Galego: creación de graos, posgraos, 
laboratorios de investigación, publicacións, convocatorias de bolsas e axudas para 
estudos arredor do patrimonio inmaterial. 

• Asegurar a preservación, inventario, catalogación, análise, dixitalización e difusión na 
sociedade galega dos arquivos das persoas físicas, colectivos, asociacións e outras 
institucións que alberguen materiais documentais, sonoros, musicais e/ou audiovisuais 
resultantes do traballo de campo realizado nas recollidas dende os anos 78/80 ata a 
actualidade, salvagardando o coidado dos dereitos das persoas que aparecen nos 
documentos. 

• Crear un arquivo audiovisual público, gratuíto e de libre acceso na rede que conteña o 
material documental citado anteriormente, dotado de persoal cualificado e fondos 
orzamentarios abondos que garantan o acceso de todos os galegos e galegas ás fontes 
primarias relacionadas coa foliada. 

• Facilitar e fomentar o acceso libre a ese e outros arquivos, fontes e referencias entre as 
novas xeracións de creadoras, investigadoras, intérpretes e xuventude interesada en 
xeral, animándolles a que fagan pleno uso de todo ese patrimonio de xeito ético 
(copiado, escaneado, dixitalización, estudo, procesos de creación e composición, etc.). 

• Desenvolver publicacións específicas, impulsar grupos de traballo transdisciplinares e 
promover encontros científicos sobre o patrimonio musical oral galego e os fenómenos 
asociados. 

• Crear un inventario de fondos documentais específicos sobre a foliada como BIC 
inmaterial.  

8.2. De transmisión, educación e sensibilización  

• Brindar apoio ás persoas e pequenos colectivos que transmiten os coñecementos que 
son necesarios para poñer en práctica o baile e a música tradicional e que organizan 
foliadas nos seus entornos, animándoos a andar cos tempos e a que fomenten no ensino 
e na práctica o desenvolvemento das cualidades esenciais dunha sociedade democrática 
contemporánea a través da transmisión do patrimonio inmaterial: a improvisación, a 
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creatividade, a participación, a horizontalidade, a ausencia de violencia, a igualdade de 
xénero, o respecto ás diversidades, a ausencia de roles autoritarios e a irmandade entre 
pobos a través das súas músicas. 

• Elaborar materiais didácticos para integrar no ensino regulado da educación primaria e 
secundaria obrigatorias e no ensino superior (currículos universitarios, conservatorios 
de música e danza e formación específica de profesorado) coñecementos básicos de 
baile e música tradicional galega de xeito que, co paso do tempo, calquera galega ou 
galego poida participar e transmitir patrimonio inmaterial nunha foliada. 

• Potenciar a interacción entre as escolas, institutos e universidade cos e coas artistas, 
intérpretes, artesás, portadores e portadoras do patrimonio inmaterial musical galego 
para poder contrarrestar a interrupción das canles da transmisión oral xeracional. 

• Favorecer o papel e presenza dunha cultura galega viva e en circulación nos principais 
medios de comunicación galegos, especialmente nos medios públicos, que se afasten 
de modelos estereotipados da cultura e dos procesos de conxelación folclorista. 

8.3. De conservación e mantemento 

• Organizar censos abertos e participativos para identificar ás persoas, colectivos, 
asociacións, e institucións que traballaron e traballan pola investigación e a difusión do 
baile e a música tradicional en Galicia, non necesariamente na súa vertente folclórica. 

• Prestar apoio á propia comunidade para que sexa ela, a través dos seus propios axentes, 
a que continúe a organizar foliadas, grandes ou pequenas, nos diferentes puntos da 
xeografía galega, eliminando os obstáculos xurídicos e/ou administrativos que 
dificultan a súa organización. 

• Dotar de permisos, axuda loxística e da flexibilidade administrativa necesaria para que 
as foliadas se poidan seguir celebrando en espazos e horarios nocturnos nos contextos 
urbanos, atendendo precisamente á súa excepcionalidade patrimonial. 

• Establecer un observatorio permanente cun equipo especializado que teña 
coñecementos rigorosos no estudo do patrimonio inmaterial musical e dos procesos 
contemporáneos polos que se ve afectado, que dispoña de técnicas e experiencia na 
metodoloxía do Traballo de Campo e que estea en contacto directo e permanente coas 
persoas e colectivos que transmiten o ben para poder desenvolver avaliacións a longo 
prazo. 

!36



• Asegurar medidas concretas de investigación e avaliación que analicen os procesos de 
empobrecemento cultural relacionados coa turistificación por supoñer unha ameaza na 
conservación do patrimonio inmaterial musical non folclorizado e unha dificultade na 
vivencia da comunidade local de foliadas que se ven afectadas por unha esaxerada 
presencia de turismo en diversos puntos xeográficos de Galicia. 

• Promocionar, axudar, apoiar e divulgar proxectos que propoñan o abandono dos roles 
sexistas e desigualdades de xénero na música e baile tradicionais, pois non están 
relacionados co baile en si mesmo senón con construcións socioculturais determinadas, 
dicotómicas, e inclusive ás veces violentas que deben cambiar e adaptarse aos tempos, 
reflexións e subxectividades do presente.  

• Tecer redes internacionais de apoio á diversidade cultural para o coidado e salvagarda 
dos bens patrimoniais orais do mundo a través da comunicación, diálogo e 
colaboración con outros organismos ibéricos e internacionais que teñan declarado bens 
similares na UNESCO: o flamenco en España, a Fest-Noz en Francia, a samba de roda 
no Brasil, o candombé no Uruguai, etc.

• Establecer un observatorio permanente e representativo da comunidade portadora que 
poida avaliar cada 9 anos os procesos que afectan ao ben para con iso manter 
actualizadas as fraxilidades, fortalezas e medidas de salvagarda que sexan precisas para 
asegurar a pervivencia dinámica, diversa e participativa da foliada na comunidade 
galega.  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9. GLOSARIO DE TERMOS TÉCNICOS 

Aña  

Canto de traballo acompañada cos mesmos apeiros de labranza . 3

Baile 

1. Sucesión regulada de pasos ou saltos especialmente ao ritmo dunha música.  

2. Reunión festiva co fin de bailar. 

Baile solto e baile agarrado 

1. Baile no que a parella non se abraza. 

2. Baile no que a parella se move abrazada . 4

Compiladora 

Persoa dedicada a rexistrar en formatos físicos –fundamentalmente audiovisuais– diferentes 
aspectos -contextuais, líricos, musicais e de baile– relacionados coa manifestación da foliada, 
transmitidos directamente polas portadoras e portadores patrimoniais. Do mesmo xeito, as 
persoas compiladoras custodian arquivos físicos e dixitais coa finalidade de preservar todo 
este acervo patrimonial rexistrado. 

Danza 

Conxunto de movementos que se executan seguindo o ritmo da música e que forman unha 
peza completa de baile . 5

Desafío 

Acción de desafiar. No texto, tipo de canto consistente en que dúas persoas enfrontadas 
improvisan alternativamente breves coplas cantadas que aluden a características, xeralmente 
como crítica, do contrincante ou do entorno/momento en que se produce o canto. Estas 
sucédense alternativamente en resposta da anterior, amosando o enxeño e velocidade mental 

 Rodríguez González, E. (1958-1961). Diccionario  enciclopédico gallego-castellano.Vigo: Galaxia. 3

Consulta dixital en Diccionario de Diccionarios. Instituto da Lingua Galega (ILG). https://ilg.usc.gal/

 Dicionario da Real Academia Galega (RAG). Consulta dixital en: https://academia.gal/inicio4

 Dicionario da RAG5
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dos participantes, ata que estes cansan ou hai un claro vencedor da contenda a xuízo do 
público presente . 6

Endoculturación 

Aprendizaxe dunha cultura dende dentro da propia comunidade polos seus membros, no que 
as novas xeracións adquiren mediante procesos tanto conscientes como inconscientes os 
valores, coñecementos, crenzas, modos de pensar e comportarse da súa propia cultura, 
elementos que as xeracións precedentes consideran relevantes e dignos de ser transmitidos. 
Nalgunhas definicións do termo faise fincapé na existencia de relacións asimétricas e de 
xerarquía pola que a xeración de máis idade incita, induce e impón a súas ideas sobre a de 
menor idade, pero elo non ten por que ser necesariamente así . 7

Esfollada 

1. Labor agrícola que consiste en tirarlles as follas a determinadas plantas ou froitos.  

2. Época do ano en que se realiza este labor: Acabou a vendima e comeza a esfollada. 

3. Reunión de persoas que se facía tradicionalmente para esfollar na que tamén tiñan lugar 
diferentes xogos e bailes .  8

Etic/Emic 

Nas ciencias sociais son os dous puntos de vista de descrición da realidade cultural 
observada: etic, punto de vista externo, do investigador; e o emic, o interno, do suxeito da 
investigación, do nativo da cultura investigada. Esta distinción foi acuñada por primeira vez 
por Kenneth Pike no 1954 de xeito semellante á distinción da fonoloxía entre fonético/
fonémico . 9

Etnografía 

Ciencia que ten por obxecto o estudo e descrición dos grupos humanos e dos seus caracteres 
antropolóxicos, culturais, sociais, etc . 10

 Ten características semellantes aos cantos de desafío canarios https://culturatradicionalgc.org/cantos-6

de-desafio/

 https://www.ecured.cu/Endoculturaci%C3%B3n7

 Dicionario da RAG 8

 Barfield, 2017: 255 9

 Dicionario da RAG 10
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Etnomusicoloxía 

Estudo antropolóxico da música como fenómeno específico dunha cultura e como aspecto 
universal do comportamento social humano, de acordo con Alan P. Merriam e Bruno Nettl; 
rama especializada da antropoloxía cultural na que se estuda a música; o campo de estudo 
inclúe as propiedades acústicas do son musical, os procesos cognitivos e somáticos 
implicados na creación musical dos instrumentos, a construción física destes, a posición 
social dos músicos, relacións entre estilo musical e identidade, a estrutura económica da 

industria da gravación, entre outros . 11

Fiadeiro 

1. Lugar ou dependencia da casa habilitado para fiar. 

2. Reunión que se facía para fiar e que remataba con cantos e bailes . 12

Folclorización 

As prácticas e usos do patrimonio cultural inmaterial teñen, polo seu carácter vivencial, como 
características fundamentais o seu dinamismo e variabilidade, o seu simbolismo e ser 
experiencias compartidas e transmitidas por xeracións dunha mesma comunidade ao longo do 
tempo. 

A folclorización é o proceso de reducir o PCI e adaptalo ao concepto de folclore como cultura 
estereotipada e fixada no tempo en base a ideas alleas á propia comunidade portadora sobre o 
que debe ser a cultura, a súa autenticidade e o que merece ser conservado, transmitido e 
representado; converténdose así en moitas ocasións nunha representación artística exenta de 
simbolismo destinada a ofrecer un espectáculo adaptado á lóxica dos bens mercantís e de 
consumo para o público, os medios de comunicación de masas e o turismo. 

Historia de vida 

Estudio biográfico do individuo no que se relaciona a experiencia da vida das persoas 
particulares dentro dun sistema cultural. É un método de investigación cualitativa das 
ciencias sociais no que unha persoa, mediante un relato biográfico estenso, narra de xeito 
subxectivo detallado e profundo os fenómenos e as súas experiencias de vida en función da 
interpretación que lle da a propia persoa á súa propia vida, ao seu mundo, ao eu, e á realidade 
social que a rodea .  13

 Barfield, 2017: 266 11

 Dicionario da RAG12

 Barfield, 2017: 344 13
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Identidade cultural 

É o conxunto de trazos que permiten a un grupo recoñecerse como propio e distinto aos 
demais, o cal produce un sentido de pertenza. 

Investigadora 

Aquela persoa que desenvolve estudo e investigación con criterios rigorosos e cumprimento 
ético dende os diferentes campos e áreas de coñecemento relacionados coa foliada e co 
patrimonio inmaterial galego que lle é propio –musical, lingüístico e de baile–, profesional ou 
non, ben sexa en pescudas asociadas a entidades públicas ou privadas, ben de xeito 
independente, contando con orzamento ou sen el. 

Informante 

Persoa que pode facilitar información sobre un determinado tema pola súa propia experiencia 
e coñecemento, é un elo fundamental do traballo etnográfico e antropolóxico. 

O informante denominado porteiro ou chave é aquel que pola súa empatía, número de 
relacións no lugar de investigación (denominado campo ou escenario en antropoloxía e outras 
ciencias sociais) ou polo seu caudal de experiencias e coñecementos é importante fonte de 
información ou abre o acceso a lugares e persoas que doutro modo non sería posible acceder. 

Informantes patrimoniais  

Aquelas persoas que recibiron herdanza directa do PCI a través da oralidade propia da 
sociedade tradicional galega. Non só posúen coñecementos e memoria arredor do repertorio 
musical, das prácticas vocais e instrumentais, das dinámicas e movementos de baile e dos 
hábitos sociais que se dan e daban na foliada senón que tamén foron ou son creadoras e 
transmisoras de tales repertorios. Os seus saberes patrimoniais chegan ata nós a través da súa 
memoria, xenerosidade e complicidade e están relacionados con todas ou algunhas das 
seguintes disciplinas: 

a) Repertorio musical, literario e lingüístico. 

b) Técnicas e/ou características estéticas da execución vocal e/ou instrumental  

c) Técnicas e dinámicas de baile. 

d) Datos históricos, locais e etnográficos relacionados.  

e) Elementos mobles asociados ao ben. 

!41



Literatura oral 

De acordo con Domingo Blanco, en contraposición á literatura escrita, é o conxunto variable 
de temas, formas e xéneros de arte verbal transmitidos oralmente na lingua dun pobo, con 
pretensións estéticas, xa sexa soamente falados (contos, lendas, chistes, refráns, oracións, 
etc.) ou asociados a unha música (letras de cantigas por exemplo), ou danza, incluso a unha 
representación escénica. 

Teñen xeralmente as seguintes características: execución e transmisión oral, variabilidade, 
aceptación colectiva, o nome do autor carece de relevancia, é un elemento funcional máis do 
grupo social, xa que se emprega para divertir e entreterse, ensinar, xerar lazos de unión, 
criticar e ridiculizar, aturar o traballo, galantear, pedir ou gabar, etc . 14

Ten puntos en común como se ten dito coa música de tradición oral, a música dunha 
determinada comunidade que se transmite de forma oral conformando parte do seu PCI, 
entendéndose aquí a transmisión oral en sentido amplo. Ata fai pouco tempo tanto a música 
vocal como instrumental tradicional non era transmitida por medios escritos nin gravados, 
senón polo son directamente emitido no momento xa foxe producido pola voz ou polo propio 
instrumento ao ouvinte que aprendía as súas letras e melodías. 

Muiñada 

1. Reunión que facían os mozos no muíño mentres esperaban a quenda da moenda.  

2. Cantidade de gran que se leva de cada vez ao muíño . 15

Organoloxía 

Disciplina da musicoloxía, importante tamén na etnomusicoloxía, que estuda os instrumentos 
musicais na súa historia, función social, deseño e construción, clasificación, comparación, 
características acústicas, e calquera outro tema relacionado con eles . 16

Patrimonio cultural (PC)

O patrimonio cultural é a herdanza cultural propia do pasado dunha comunidade, mantida ata 
a actualidade e transmitida ás xeracións presentes e futuras. O concepto de patrimonio 
cultural é subxectivo e dinámico, non depende dos obxectos ou bens senón dos valores que a 

 Blanco, D. e Reigosa, A. (2006). Literatura  galega  de  tradición  oral. Santiago de Compostela: 14

Xunta de Galicia.

 Dicionario da RAG15

 https://miguelmorateorganologia.wordpress.com/que-es-la-organologia/ 16
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sociedade en xeral atribúelles en cada momento da historia e que determinan que bens son os 
que hai que protexer e conservar para a posteridade. 

O patrimonio cultural de Galicia está constituído polos bens mobles, inmobles ou 
manifestacións inmateriais que, polo seu valor artístico, histórico, arquitectónico, 
arqueolóxico, paleontolóxico, etnolóxico, antropolóxico, industrial, científico e técnico, 
documental ou bibliográfico, deban ser considerados como de interese para a permanencia, 
recoñecemento e identidade da cultura galega a través do tempo, e tamén por aqueles bens ou 
manifestacións inmateriais de interese para Galicia nos que concorra algún dos valores 
citados e que se atopen en Galicia, con independencia do lugar no que se creasen. (Artigo 1.2 
da Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia). 

Patrimonio cultural inmaterial (PCI) 

Enténdese por patrimonio cultural inmaterial os usos, representacións, expresións, 
coñecementos e técnicas —xunto cos instrumentos, obxectos, artefactos e espazos culturais 
que lles son inherentes— que as comunidades, os grupos e, nalgúns casos, os individuos 
recoñezan como parte integrante do seu patrimonio cultural. O patrimonio cultural inmaterial 
comprende os usos, representacións, coñecementos, técnicas, tradicións ou expresións vivas 
herdadas dos nosos antepasados e transmitidas ás nosas futuras xeracións: 

a) Tradicións e expresións orais. 

b) Artes do espectáculo. 

c) Usos sociais, rituais e actos festivos. 

d) Coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo.  

e) Técnicas artesanais tradicionais .  17

Plasticidade 

En ciencias sociais é a propiedade de adaptabilidade do comportamento do ser humano. 

Portadora patrimonial  

Persoa que pola súa experiencia de vida garda os saberes, coñecementos e técnicas propias 
das manifestacións do patrimonio cultural inmaterial; pode actuar de transmisor destes a 
outras persoas, xogando un papel fundamental na práctica e continuidade destas 

 Convención para a Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial-UNESCO 17
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manifestacións. Estas poden transmitirse xa sexa comunicándoas mediante ensino informal 
ou formal (como mestre), ou recreándoas coa súa posta en práctica. 

Punto 

Cada unha das distintas figuras e movementos que se fan coas pernas ou os pés nos diversos 
bailes . 18

Recolleita / recollida 

Acción de compilación da cultura oral, neste caso relacionada con cantos, músicas e bailes 
tradicionais galegos e elementos mobles relacionados con ela, directamente das súas propias 
portadoras e portadores. Faise por afeccionados e estudosos con interese na cultura 
tradicional, cos diversos fins de investigación, compilación, aprendizaxe, reprodución, etc.  

Aplícase popularmente “ir de recollida” aos desprazamentos que comezaron a facer as 
xeracións novas por toda a xeografía galega dende os anos 70 para documentar estes bens 
culturais e aprendelos directamente das persoas portadoras. 

Esta labor inxente, aínda pendente do seu xusto coñecemento e recoñecemento, foi e é moi 
importante na formación do grande corpus de arquivos galegos de cultura oral galega que 
existe na actualidade, de enorme interese e valor para o seu estudo, conservación e 
revalorización. 

Regueifa 

1. Molete de pan adornado con ovo, azucre, caramelo etc., con que se obsequia os 
invitados a unha voda e os veciños dos noivos.  

2. Disputa dialéctica improvisada e en verso, especialmente entre os asistentes a unha 
voda.  

3. Roscón que gañaba a parte que mellor facía a regueifa nunha voda . 19

Socialización  

Proceso, tanto pasivo como activo, de aprendizaxe polo que as persoas asumen as ideas, 
normas, valores, actitudes e comportamentos apropiados para a vida na sociedade. Este 
aprendizaxe pode ser tanto de xeito informal como formal, de arriba a baixo, polas persoas de 
maior idade ou prestixio, e tamén ao revés, incluso paritarios. 

 Dicionario da RAG 18

 Dicionario da RAG 19
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Na súa concepción actual inclúe tanto o concepto xenérico do proceso de aprendizaxe na 
sociedade humana en xeral, como a aprendizaxe nunha sociedade particular polos seus 
propios membros, o que se denomina especificamente endoculturación . 20

Tasca 

1. Acción de tascar, tirar a casca ao liño batendo nel co tascón ou tasca. 

2. Utensilio de madeira con forma de coitelo, que se emprega para tascar o liño .  21

Turistificación 

Impacto causado nos residentes dun lugar, barrio ou cidade o feito de que os servizos, 
instalacións e comercios se orienten e conciban pensando máis nos turistas que nos persoas 
que viven neles permanentemente. Elo afecta negativamente ao tecido comercial e social 
deses barrios e cidades. Ten normalmente unha connotación negativa . 22

Volta 

Parte do baile solto diferente aos puntos, no que as bailadoras e bailadores toman un respiro 
mentres dan unha volta circular colocados en fila.  

 Barfield, 2017: 58720

 Dicionario da RAG21

 FUNDEU. Fundación del Español Urgente. https://www.fundeu.es/recomendacion/turistificacion-22
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1: Definición emic do ben «foliada»  23

11.1.1. De persoas individuais 

1. 72 anos (Santiago de Compostela)  
 
Moitas veces quédase para facela pero outras veces xurde sen máis nin máis. Moitas 
veces arranca a cantar un e os demais seguímoslles e cantámoslle unha foliada. A romería 
é ir a pasar o día ao campo, ao monte, levar a comida e comer alí e a foliada pode entrar 
na romería pero non ten por que. A foliada moitas veces vén despois da comida, arráncase 
a cantar e tocar, levando instrumentos e veña... a armala. A foliada é iso, música, cantar, 
tocar e bailar. É unha festa. 

2. 43 anos (Xinzo de Limia)  
 
Nós, aquí o de foliada, realmente non o dixemos nunca, sempre dicíamos ir á festa, penso 
que o termo, coma o de serán, é bastante recente. Ir á festa, á gaiteirada, o cabo dos anos 
si. Para min o resumo dunha foliada, definiríao coma o éxito colectivo dunha 
comunidade, porque nunha vila coma Xinzo... xa non e tan reducido como nunha aldea, 
pero podemos dicir que é o éxito dunha comunidade, neste caso dos veciños, da Vila de 
Xinzo, de celebrar por algo, algún tipo de evento, algún tipo de festa ou algo así, e nada, 
pasalo ben, desfrutar, tocar, bailar, e todo iso. E falo de éxito porque entendo que para 
que haxa unha festa, os veciños ou a comunidade ten que levarse ben, entón é unha 
especie de engrenaxe, para min, no que todo funciona correctamente, despois de todas as 
tarefas diarias, de todo o traballo, todo o mundo acaba indo a foliada para festexar, e 
moitas veces tamén para olvidarse do día a día que tes que desenvolver. 

3. 37 anos (Pontragha, Tordoia)  
 
En Tordoia, as foliadas coñecíanse como as ruadas porque se facían na rúa. A diferencia 
doutros sitios eran festas nas que se xuntaba a veciñanza e se compartían momentos de 
música e baile semanalmente; aquí facíase todos os domingos e facíase nos cruces. Era 
un espazo de divertimento pero sobre todo era un espazo de encontro no que todos as 
idades e todas as idades e todos os sectores da aldea se relacionaban e establecían 

 Terase en conta que neste apartado, todas as testemuñas EMIC se recollen dun xeito literal, en 23

coherencia transcritiva coas características lingüísticas de cada persoa. A existencia de castelanismos, 
de gheada ou seseo, de rasgos dialectais ou outras variedades orais ou normativas responde a esa 
diversidade lingüística polo que toda esa escritura, que puidera semellar inexacta ou incorrecta, é 
textual [sic.]. 
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vínculos. Facíase comunidade.  
 
Entón, a ruada é un espazo de diversión, ighual que o era p’rás vellas. É un espazo no que 
compartes con xente que é afín a ti unha parte da túa cultura, da túa identidade, na que 
podes deixarte ir libremente porque o disfrutas, porque o ghozas e a parte, as ruadas pa 
min son unha demostración de que no noso pobo, todas estas manifestación culturais que 
noutros países europeos foron esmorecendo coas xeración máis vellas, aquí debido a que 
aínda hai unha comunidade cultural forte, sighen vivas. É a expresión viva da herdanza e 
da transmisión das nosas vellas a nós. 

4. 42 anos (Monterrei)  
 
É um encontro onde se partilham valores de apego e compromisso com o país e onde se 
valoriza o que nos identifica como povo. É também um lugar de diversom, de desabafo, 
através do canto, da música e da dança porque a música galega tem essa capacidade de 
achegar diversom e desconexom da rotina. A primeira parte da definiçom, suponho, 
corresponde a uma definiçom um tanto moderna do termo, porque entendo que esses 
encontros geralmente nom se referiam tanto aos detalhes de pertença a um coletivo; 
coletividade chamada Galiza: o povo galego.  
 
Hoje o conceito muda, adapta-se aos tempos porque, entre outras cousas, representa a 
luta para recuperar, proteger, perpetuar o nosso rico património imaterial: a música, o 
canto e a dança galega. Na minha região, val de Monterrei, nunca ouvim falar de 
‘foliada’. Lembro-me de que minha avoa fazía mençom dos fiadeiros ou das fías que se 
faziam especialmente no val da Límia e que no tempo em que ela era moça (final dos 
anos 30, 40) eram um lugar de encontro e engate social.  

5. 26 anos (Santiago de Compostela)  
 
As foliadas son selva e son chan. Son selva porque son desordenadas, xorden segundo a 
necesidade do entorno e das persoas que están alí desfrutándoa e creándoa e sobre todo 
ocupa espazo; ocupa o espazo que é seu neste caso, o espazo público, reaprópiase da rúa. 
E por outra parte é chan porque para min a foliada é territorio e é comunidade. É un 
espazo no que a xente que non se sinte quen de corresponder a un estatus de palco se 
sinte quen de desfrutar de bailar e de tocar nun espazo de chan, nun espazo de terra, 
porque realmente a cultura popular é iso, é chan.  

6. 40 anos (Vilalba)  
 
Para mim é um espaço de socializaçom a través da música e do baile. No meu caso som 
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músicas e bailes aprendidos nas escolas, já que na minha família ninguém bailava, 
cantava ou tocava. Na foliada partilhas o que aprendiches, mas é precisa esta 
aprendizagem prévia de certos códigos para ser aceitade, é difícil chegar a umha foliada e 
aprender alí a bailar, cantar ou tocar. Na minha terra, por Vilalba e Muras, como che digo, 
eu nom vivim nada desta tradiçom e incluso tenho escoitado a gente que fazia recolheitas 
nos 90 dizer que alí fora tam béstia a emigraçom que nom ficava nada disso... 

7. 40 anos (Torneiros, Porriño)  
 
Como bailadora, a foliada para min é un espazo de divertimento, de interacción, de 
socialización porque forma parte do que eu entendo como o meu ocio. É un espazo onde 
me sinto ben porque me podo expresar e comunicar a través dunha linguaxe común que 
todas as persoas que están na foliada coñecen e a partir desa linguaxe común vamos 
compartindo e dialogando, cada quen coa a súa enerxía. Eu dialogo a través do corpo 
pero non sempre é igual. Teño eses códigos comúns –os puntos, os pasos que máis ou 
menos coñecemos, aprendemos, compartimos– pero dependendo do momento, a foliada 
axúdame a botar as emocións fóra a través do corpo, sentíndome acompañada porque e 
un divertimento comunal.  
 
Como profe e activista feminista, a foliada tamén é un espazo de cuestionamiento e 
reflexión. Como un espazo de socialización que é, non deixa de ter os comportamentos 
comúns á sociedade, non está exenta de comportamentos patriarcais que están en 
cualquer outro espazo. Entón, tamén por momentos é un espazo que me ten violentado 
porque é unha actividade que vén de lonxe, do tradicional, e ata hai moi pouco se 
xustificaron comportamentos sexistas que igual noutros espazos que eu compartía non se 
xustificaban. Na foliada, aínda con persoas da miña comunidade, se deron e seguen 
dando. Entón, tamén, é un espazo de cuestionamieto e de conflito pois como profe tamén 
intento transmitir, ensinar que as persoas poidan participar da foliada como un 
divertimento no que todas, todos e todes nos sintamos ben. Cando vou a unha foliada, 
non deixo de analizar como se comporta o meu alumnado, como me comporto eu con el, 
cales son os códigos que se dan para depois poder transmitir dun xeito igualitario, nas 
miñas aulas. 

8. 44 anos (Bergantiños)  
 
No meu caso, eu bailo dende pequena en asociacións de baile e música tradicional de 
Bergantiños. Medrei con esto; co pouco que quedaba, con como se foi intensificando por 
toda a xente e asociacións que mirou por isto...mantelo no tempo, darlle valor. En 
Bergantiños, moi intensa en foliadas, chamámoslle foliadas pero tamén me consta que 
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nalgunhas zonas tamén se lle chaman seráns ou ruadas. No pasado facíanse en moitos 
sitios de Bergantiños, sobre todo coincidindo cas fins de semana– domingo, venres e 
sábado– . Para acabar o traballo pois facían unha pequena festa, quedaban todas as 
señoras para tocar, cantar e bailar, os mozos ían velas e era un sitio de encontro e ligoteo.  
 
No ámbito contemporáneo, a Asociación Raigañas de Cerqueda (Malpica) recuperounas e 
cada ano facía unha foliada para todo o mundo, na primavera, para que a xente se unira e 
botabamos bailando toda a tarde e toda a noite. Teño estado tamén en moitas foliadas en 
pubs vinculados ao folk, tanto na Coruña como en Santiago como en Vigo, en Ortigueira, 
en Pardiñas, nas festas da Barca en Muxía, nalgún encontro das asociacións con Xiradela 
de Arteixo, con Xacarandaina, as nosas de Malpica (Malante de Malpica, Carcaxía de 
Seaia, Raigañas de Malpica....) reunímonos puntualmente e facemos unha situación 
parecida, na espontaneidade, ao que no seu día foron as foliadas. 

9. 67 anos (Valdeorras)  
 
Para min a foliada é a expresión cultural dun país, a través da súa música, o seu canto e 
do seu baile, é a necesidade dun pobo para facer esta festa e divertirse, e é un sentimento 
que nos diferencia doutras culturas, que herdamos das xeracións que nos precederon, e 
que por sorte hoxe está vivo, gracias ao grande número de asociacións, escolas e grupos, 
que están a facer unha grande labor neste senso, non así as institucións públicas galegas, 
que non fan nada para conservar e potenciar o noso rico patrimonio, como podería ser un 
arquivo de todo o que se ten recollido por persoas individuais e colectivos dos nosos 
maiores; o ensino da música e baile tradicional nos colexios públicos, ou axudas en xeral 
ás asociacións que están a desenvolver estas actividades. Nembargantes si teñen apoio 
institucional formacións que o que fan son imitacións foráneas, bueno, hai exemplos.  
 
Na nosa comarca, en Valdeorras e a contorna, o nome que se lle daba antes e se lle daba 
antes se lle segue dando, é o de foliada. Como xa sabemos, tivemos os anos escuros da 
ditadura, e supoño que como en todo o país, a fuxida das nosas xentes á emigración, na 
busca dun porvir que aquí non tiñan, e a consecuencia deso perdeuse en grande medida 
parte do noso patrimonio. Dicir que Abertal leva moitos anos facendo un Magosto - 
foliada, e que ten participado individualmente e como grupo e noutras non organizadas 
por nós.  
 
Na nosa contorna téñense organizado noutros lugares, como Manzaneda, Pobra de Trives, 
O Courel, etc. Mais ben fanse cantos de taberna ou de adega, que tamén forman parte das 
nosas costumes, pois eu lembro, que de neno, que as mozas e os mozos , sobre todo os 
mozos, na aldea, na miña aldea, nos Salgueiros, parroquia de Montefurado, un día por 
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semán, facían un percorrido polas adegas, onde o que era o máis importante era cantar.  
 
Nós só deixamos de facer a foliada polo tema da pandemia, e agora temos organizada a 
deste ano, para o día 12 de novembro, á que quedades convidados... 

10. 49 anos (Cerqueda, Malpica)  
 
Pra min a foliada é un lughar de encontro con xente que ten as túas mesmas inquedanzas, 
de querer manter viva a nosa tradición oral, o noso baile, a nosa lingua. Nas foliadas non 
existen colores políticos, nin razas, nin orientación sexual, aí todos somos iguales: todos 
imos desfrutar do noso, dos nosos cantares, da nosa música, dos nosos puntos, dos nosos 
xeitos de relacionarnos, dos nosos contos, (porque tamén vas alí a contar contos con 
xente que non ves no resto do ano pero que te atopas na foliada. E acabas facendo 
amistades, con xente, por atopalas nas foliadas, por botar unhas pezas con eles, por botar 
uns bailes). É unha forma de vida tamén, un xeito de vida, nese “andar de foliadas” e 
conocer xente, onde todo é positivo porque aí non vas a contarte problemas, vas a 
desfrutar, a acabar aghotado bailando, cantando e tocando.  
 
Na nosa zona tamén se chaman foliadas e eran nos cabanotes, nos sobrados das casas, nas 
tabernas e alí tamén, os nosos avós ían pa relacionarse: saían das tarefas do traballo do 
campo e ían pa relacionarse cos veciños, con outros veciños e veciñas doutros lughares 
do arredor, a música que conocían era a das pandeiretas, alghunha ghaita na nosa zona 
tamén había e alí desfrutaban bailando, cantando, tocando, meténdose uns cos outros, 
regheifando, improvisando e moceando tamén, claro. Que hoxe en día pasa o mesmo: nas 
foliadas tamén moceas, tamén te relacionas con outras persoas; é un xeito de vida moi 
san e moi bonito. 

11. 32 anos (Pontragha, Tordoia)  
 
Na nosa zona, Tordoia, Ordes, Trazo conócese co nome de ruada. De feito, o termo 
foliada, que pode ser máis moderno na nosa zona, cheghou máis recentemente e aplícase 
a aquelas jotas que se tocan con ghaita que son cantadas, pero nunca en ningún caso se 
utiliza o termo foliada para referirse a unha ruada. Como a entendémonos nós? Eu creo 
que nos mantemos moito na liña das persoas informantes que nos explicaron o que era 
unha ruada pa eles e incluso coas que puidemos compartir como vivían eles unha ruada, 
aghora xa de vellos, pois tuvemos esa sorte de compartir un espazo interxeracional onde 
compartimos con eles, onde aprendemos deles e onde nos puideron mostrar como 
desenvolvían eles unha ruada. A ruada é, case sempre, algho concertado previamente. 
Pode xurdir espontaneamente pero non en realidade: se eu vou a unha festa sei que vai 
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haber unha ruada. Ninguén avisou que iba  haber ruada pero eu xa o sei porque son 
convenios sociais, xa sabemos que se imos a determinados sitios, vai haber ruada. Por 
outra parte, unha ruada ten un día e ten unha hora. Isto pasaba no tempo das nosas 
informantes (anos 40-50) e sighe pasando hoxe: ti concertas un día, unha hora e alí 
aparece a xente que ti convidas ou a xente que queres (pode ser máis libre ou menos)., 
Elas tamén mantiñan ruadas onde solo podía acudir a xente da parroquia, ou incluso a 
xente da aldea, e despós tiñan outras onde permitían que viñese máis xente doutras 
parroquias de fóra. É un espazo de socialización onde a xente mocea, fala, trae cantos e 
lévaos, un espazo onde se poden transmitir a través da música ideas que son tabús sociais 
e que a través da música podemos romper; utilizamos a música e as coplas pa transmitir 
cousas que non se poden dicir doutra maneira e que queremos dicir. 

12. 43 anos (Santiago de Compostela)  
 
A foliada para min é Galiza e Compostela. É unha maneira de vivir, unha maneira de 
desfrutar cos colegas na que ten cabida todo o mundo: gaiteiras, tamborileiras, 
pandereteiras, bombeiras, acordeonistas pero sempre dentro dun orde para que poidan 
desfrutar as que están tocando, para que poidan desfrutar as que están bailando, para que 
poidan desfrutar os que están no bar ou no torreiro, vendo. Para min tamén é unha 
maneira de lembrarme de xente que xa non está entre nós e que nos deu tanto, unha 
maneira de lembrarme da terra na que vivo, unha maneira de defensa do noso idioma, a 
defensa da nosa cultura, a defensa da nosa música. Sobre todo a defensa do noso idioma; 
cantar en galego é esencial. E é unha maneira de desfrutar e un éxtase cando estás 
tocando e empeza a chegar xente; xente que non ves en moito tempo; eu toco na miña 
aldea, toco na miña terra, toco as pezas da miña cidade que é outro xeito de reinvindicar 
Compostela e é, ao fin, un cúmulo de emocións marabillosas. 

13. 28 anos (Boqueixón)  
 
Para min unha foliada é a máxima expresión da nosa cultura; tanto da nosa lingua, como 
da nosa música, como do noso baile, como ata da nosa ideosincrasia. Unha das principais 
características que ten que ver coa foliada é que é creada polo pobo e é para o pobo. É 
dicir: é inclusiva. Todo o mundo pode participar dela sexa dun xeito ou doutro; sea 
cantando, sea bailando, sea tocando.  
 
A foliada avanzou no tempo, porque antes as foliadas facíanse arredor dunha aldea (isto 
estase recuperando agora, que está moi ben tamén) cara o facer foliadas en bares, 
organizar foliadas que teñen tamén concertos na súa programación (cun grupo en cabeza 
que toca nun escenario e despois organízase unha foliada participativa onde todo o 

!53



mundo pode tomar parte dela) e, por outra parte, outra principal características da foliada 
é que é interxeracional; tanto vellas como vellos, como nenos como nenas, poden tomar 
parte dela. E creo que esa é unha riqueza do noso pobo: que dende hai xa uns anos, vive 
un boom motivando ás crianzas a ir a estes sitios porque, en verdade, é a nosa principal 
esencia: ir a unha foliada, bailar, rir cos amigos, tomar algo, rexoubar, ligar, etc. 

14. 40 anos (Domaio)  
 
Para min unha foliada é a festa tradicional por excelencia, unha festa analóxica, moito 
máis antiga que todo o mundo no que vivimos agora. Tratábase dun lugar de reunión 
social onde convivían a música, os músicos, o baile, os oíntes, aquelas persoas que se 
achegaban ou achegan a tomar algo, a convivir, a socializar. Estes papeis non son 
estancos; pódense intercambiar. Unha persoa que estea tocando nun momento logo pode 
acabar bailando ou ligando na mesma reunión; ou facendo calquera das cousas que 
nomeamos ou outras que se nos ocorran. Son lugares, tamén, de reunión interxeracional. 
Cada vez máis estanse convertendo en lugares de reunión intercultural. As foliadas foron 
capaces de pervivir no pasado como lugares de diversión para os nosos pais e avós e hoxe 
en día fomos capaces de reinventala, reconvertela, e traela á actualidade de xeito que 
seguimos facendo o mesmo que os nosos antepasados, adaptado á nosa realidade. 

15. 40 anos (Trasdeza)  
 
Para min, as foliadas (ruadas) a día de hoxe son, a diferenza da maioría de propostas de 
lecer que se nos presentan, un xeito autónomo e de participación activa e horizontal de 
nos divertir e relacionarnos. Para armala, non hai máis requirimento cá dun xuntoiro de 
xente coñecedora dos códigos e dinámicas da nosa música e baile tradicional, gana de se 
divertir e un espazo onde poder facelo. Nin sequera se requiren instrumentos: con pés, 
gorxas e podendo tamén axudarnos de percusión corporal ou botando man de calquera 
obxecto que poidamos ter diante e tendo vontade de foliar, xa está armada! A 
participación ha de ser activa e construtiva, mais tamén é democrática, todas as persoas 
teñen cabida baixo estas premisas. Un aspecto que creo que tamén é importante remarcar 
relacionado con isto, e en contraposición tamén coas ofertas de lecer que temos hoxe en 
día, é que son espazos onde se mestura xente de todas as idades ao mesmo nivel, 
favorecendo un diálogo interxeracional que no contexto social actual está cada vez máis 
perdido e é necesario termos oportunidades de recuperalo.  
 
A parte disto, unha das cousas máis marabillosas que eu experimento nas foliadas é que, 
cadro con xente que na vida vin diante, e sen necesidade sequera de mediar palabra, podo 
interactuar grazas á linguaxe que compartimos. E non só interactuar, se non sentir unha 
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complicidade e conexión moi fortes, cando por exemplo alguén comeza unha cántiga e eu 
son coñecedora da melodía e me podo sumar, e quen estea á miña beira inicia unha copla 
que ou ben xa coñezo, ou ben son quen de seguir por estares elaborada segundo os 
códigos que todos e todas manexamos. Igualmente pasa co baile, son coñecedora dos 
movementos comúns compartidos por toda a comunidade foliadeira (e herdados das 
anteriores xeracións), ferramenta que me permite dialogar a moitos niveis e sentir 
máxima conexión con quen bailo, así coñeza a esa persoa ou non.  
 
Persoalmente, sinto orgullo e agradecemento por ter a fortuna de que as anteriores 
xeracións compartisen comigo este grande ben. Afortunada por dispoñer dunha 
ferramenta coa que sentir que estou a crear de maneira improvisada, en comunidade e 
para a comunidade. Tamén a necesidade (e responsabilidade) de llo transmitir ás 
xeracións máis novas, para que elas tamén poidan gozar desta regalía de ben e se sintan 
identificadas con este noso xeito de festexar que as anteriores xeracións nos legaron e que 
o adapten aos seus tempos, ao igual que foron facendo cada unha das xeracións, mais se o 
concepto fundamental perviviu ao longo de todos estes anos, por algo será! 

16. 39 anos (Seaia, Malpica)  
 
Para min unha foliada é unha festa auténtica, tradicional pero adaptada aos nosos tempos. 
Alí xuntámonos músicos, bailadores, veciños; calquera ao que lle ghuste a festa. Creo 
que o millor das foliadas é que por fin se desvincula ao tradicional do concepto de 
anticuado e aburrido que se tiña hasta agora ou da imaxe que a xente ten desde fóra. Nas 
foliadas non só se pon en valor a nosa música –o baile, a cultura– senón que a xente que 
as descubre alucina co divertidas que son, o ben que se pasa, o compañeirismo que hai, o 
código non verbal co que nos entendemos os que vamos ás foliadas. En fin, unha 
verdadeira festa, descoñecida aínda por moita xente pero que por sorte –e moito traballo– 
tratamos de difundir con moitísimas ganas e moitísimo amor. 

17. 28 anos (Carballo)  
 
Coma mestre, a foliada, como a linghua, é matriz inesghotable de obras de arte. Arte son 
os corpos que bailan, que se moven, que interactuan entre o caos e a orde como un 
sistema complexo [...]. Arte son poemas en forma de cántighas e melodías [...], as dúas 
caras dunha mesma moeda do ser humano: do que é ser humano. Descubrín que cada 
cousa nova que dicían ao portar os movementos musicais e artísticos que se sucederon na 
escena da sociedade global xa estaban inventados: o rap é regheifa, o folk non fai 
arranxos, que a polca xa se fixo muiñeira corrida hai 80 anos, o suelto  é coma a danza 
contemporánea e ademais nas discotecas vólvese a levar; todo o creado é recreado. A 
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xente xunta, en canto creaba, transmitía, volvía a crear novamente e así todo nun blucle 
infinito. Por iso, nese sentido, a foliada, é un espazo participativo, comunitario e de 
creación colectiva.  
 
Como individuo que forma parte dunha comunidade, a foliada é unha experiencia; é a 
experiencia. É un algho case místico: podes conectar co pasado estando ti e aghora [...]. 
Non só é unha experiencia do colectivo inmediato, nese intre, senón a experiencia de 
formar parte de algho que comezaron outros e que outros continuarán despois; outros que 
ademais, por certo, non son alleos. E por iso paréceme que non hai millor experiencia da 
transcendencia que estar cantando unha melodía ou botando un punto que fixo –no 
sentido de crear– a aboa. O patrimonio inmaterial non só se compón de información 
senón de valores, de experiencias e case de emocións. Para min non existe maior 
sentimento de transcendencia e conexión coas raíces que sentirme ledo como se sentía a 
avoa, unha vez, un día, cando cantaba un maneo. A foliada aínda está sucedendo. Sighe 
desde que alguén colleu o primeiro pandeiro e tocou para que outros bailaran. As vellas 
somos nós e a foliada é a avoa, e son eu, e somos os dous xuntos no mesmo espazo e no 
mesmo momento. A foliada vai, pois, alén das barreiras do tempo. 

18. 40 anos (Laza)  
 
Pro min ser foliadeiro e unha forma de vida, e na situación que mellor o paso, cando 
alguén di de ir a tocar, que hai foliadiña, pois xa me entran ganas de salir, onda nos tamén 
lle din frasca a foliada. 

19. 43 anos (Lugo)  
 
Para min as foliadas son reunións espontáneas para divertirnos cantando, tocando e 
bailando a música que nesta parte do mundo consideramos nosa. Esta música é moi 
identificable para nós porque se caracteriza por uns ritmos, unhas escalas, uns 
instrumentos, unhas formas de interpretación que se foron decantando ao longo do tempo 
polas preferencias da comunidade, das persoas que participamos nelas. Considero que 
ademais da música, as outras ideas clave da definición de foliada son a liberdade e a 
participación. Para min a foliada sucede: faise entre todas as persoas presentes, non se 
organiza como tal, é imprevisible e está aberta. As persoas que están nela deben poder 
participar, polo menos cantando e bailando se lles presta; non son nunca só espectadores. 
Aprendín a palabra e o concepto a comezos do milenio e en Lugo chamabámoslle así: 
foliada. Preguntando na casa, miña nai conta que en Viladonga (Castro de Rei) unha 
foleada  era unha festa que trazaba un veciño calquera, sen motivo especial, rifaba un 
reloxo para xuntar cartos para pagarlle a un gaiteiro e un tambor e había baile diante da 
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taberna. Tamén fala de ir á rúa á casa dos veciños pero nas rúas di que non había música: 
parolábase e xogábase ás cartas, nada máis. 

20. 57 anos (A Coruña)  
 
É unha festa de música e baile tradicional, na que non existe un guión previo, senón que 
tanto as melodías como as coreografías que sobre elas se tecen van sucedéndose 
espontaneamente, dun xeito absolutamente improvisado. Ás veces celébranse nun lugar e 
nunha hora previamente acordados (por exemplo as foliadas de Elviña, na Coruña, que se 
armaron todos os mércores deste verán, aló pola tardiña). Mais, nin as persoas que se 
ocupan da parte musical, nin as que bailan conforman un grupo estable, senón que, con 
frecuencia, se encontran neste contexto por primeira vez. O seu argumento, como dixen, 
é o baile e a música tradicional. Pero cómpre destacar – fenómeno inédito destes últimos 
anos- que non deixa de medrar o número de persoas novas que nelas participan. De tal 
xeito que podemos afirmar que as foliadas son hoxe unha das formas de ocio e 
celebración máis propias e orixinais da xuventude galega. 

21. 50 anos (Castrelo do Val)  
 
A foliada chega ata nos a través dos nosos maiores e de aqueles que a día de hoxe seguen 
a mantela viva aínda que polo xeral a súa localización espazo temporal non sexa a mesma 
pero si a súa esencia. A foliada era o modo en que veciños dunha aldea e incluso de outra 
que se achegaban a ela, facían música ó son de instrumentos moitas das veces 
improvisados e de uso doméstico como podía ser una tixola, unhas culleres, a lata do 
pimentón  e carburo e como non a pandeireta que acompañaban o canto. Na súa maioría 
eran mulleres as que tocaban aínda que tamén participaban homes. Tamén podía haber 
gaiteiro ou calquera outro músico.  
 
A foliada entraba dentro do día a día, era una actividade máis na que participaban veciños 
de todas as idades e soían [sic.] ter un día e un lugar que as veces preparaban para 
ocasión, xa fora nunha corte ou nunha aira ... Por toda a xeografía galega estas xuntanzas 
recibían distintos nomes aínda que a súa finalidade era a mesma, facer baile o son da 
música tradicional que o longo dos anos tamén cambiaba coa influencia de outras que 
viñan de fora. Outros nomes podían ser: trisca, frasca, serán, ruada, chanfarranchada, 
fiadeiro, filandón... Algún deles coas súas características propias.  
 
A día de hoxe a foliada sigue a manterse viva gracias a agrupacións, asociacións que 
seguen a traballar no ensino das nosas músicas e bailes, e a foliada segue a ser o punto de 
encontro. Eu distinguiría dous tipos, una de xeito organizado na que se programa os 
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grupos que participan para seguir un orde e outra de carácter aberto na que pode 
participar outros grupos que non entren no programa.  
 
Alí onde haxa unha pandeireta ou unha gaita e os que están de arredor bailen, xa hai 
foliada. Frasca era menos utilizado por iso a utilizamos, era Trisca a mais común na zona 
de Riós e pobos de montaña de Castrelo. Chanfarranchada, contábame unha tía nada no 
ano 3 que lembraba ver tocar nunha corte a lata de carburo, cunchas...na aldea de San 
Lorenzo na Gudiña. 

22. 40 anos (Carballo)  
 
«Foliada» conecta co termo francés «folie» que significa loucura, algunhas son 
exactamente iso, unha loucura de festa, música e diversión ó estilo galego. Pero si 
queremos ser máis exactos, unha foliada é unha reunión na que a xente se reúne para 
tocar, cantar y bailar. Un encontro de música tradicional que acontece normalmente pola 
tarde-noite e na que a protagonista é a cultura galega. É unha festa tradicional galega con 
todas as letras.  
 
Cada foliada é distinta á do lado: algunhas duran un par de horas, outras arrancan pola 
mañá e case amencen tocando ó día seguinte, todo depende do ambiente que se crea, a 
xente vai chegando e marchando como quere. Na hora acordada chegan os primeiros 
músicos e empezan a tocar e despois calquera pode unirse a tocar, cantar, bailar ou 
simplemente mirar. A gaita e a pandeireta son instrumentos indispensables, aínda que 
podemos atopar moitos máis (bombo, pandeiros, tambor, clarinete, acordeón...) todos 
sempre empregados na música tradicional galega. Antigamente, calquer cousa valía para 
facer percusión, unha vasoira, un prato...  
 
As pezas a tocar pasan dende o agarrado, rumba ou valse, ata o maneo, xota ou muiñeira 
(dependendo de cada zona de Galicia). A xente que baila non ten lugar nin parella 
establecida. Sempre se baila en parella, incluído o solto, e sempre hai alguén que guía o 
baile sacando o punto ou a volta, mais non está marcado quen o ten que facer. Nas 
foliadas moita xente é onde aprende a bailar ou a tocar.  
 
Algúns locais organizan de forma bastante estable foliadas, as asociacións culturais 
adoitan facer unha anual, mais hai moitas foliadas que se organizan entre veciños e 
amigos polo simple feito de que esa é a maneira coa que se divirten.  
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23. 59 anos (A Coruña)  
 
Dende ben cativo sentín falar dos fiadeiros na miña casa. Os meus país eran da Ribeira 
Sacra ourensá e nos seus lugares, era o nome que lles daban ás festas tradicionais de 
convivencia e diversión despois das faenas cotiás. Cando comecei a tocar a gaita algunha 
das primeiras pezas que aprendín levaban o nome de foliada e pouco a pouco descubrín 
que este era o nome que tamén se lle daba a un grupo de cancións cunha métrica e 
características determinadas. Despois souben que foliada e fiadeiro eran o mesmo 
concepto aplicado en diferentes comarcas de Galicia, ao igual que as ruadas, os seráns, as 
polavilas, etc.  
 
Dende un tempo a esta parte aquelas antigas xuntanzas dos nosos devanceiros colleron 
unha vitalidade case que inesperada. A música e o baile tradicional conviven de novo 
como sempre fixeron e recupérase unha nova forma de socializar ao tempo que se pon en 
valor un piar importante do noso patrimonio que abrangue a música, a danza e a tradición 
oral. Dende logo debemos felicitarnos pola recuperación destes encontros nas súas 
diferentes nomenclaturas e reclamar todo o apoio preciso para que isto, xunto con moitas 
outras iniciativas a prol da nosa cultura sexan dignificadas como é debido.  

11.1.2. De colectivos e asociacións culturais 

24. De Pontevedra 
 
Entre o que eu lle escoitei dicir a xente maior de Toutón e o que actualmente se fai, topo 
diferencias substanciais e que dende o meu punto de vista están a desvirtuar esta tradición 
(igual que pasa cos furanchos, loureiros, avillados). Cónstame que hai xente que organiza 
este tipo de festexo cunha clara intención de conservar a tradición. Máis tamén me consta 
que hai moitas asociacións e comisións de festas que se están apuntando a facer seráns, 
foliadas, fiadeiros como xeito de ter unha festa sen ter que pagarlle aos músicos que 
acoden, ou incluso algúns teñen a desvergoña de poñer no cartaz a actuación de un ou 
dous grupos, aos que se lles paga, e que despois das actuacións haberá «foliada aberta». 

25. De A Coruña 
 
Encontro interxeracional no que a música e o baile espontáneo dan a man para reflectir 
que o folclore de noso está vivo. Non ten que ser nocturno, aínda que, tradicionalmente, 
comezaban ao solpor (cada vez son máis habituais as convocatorias de «foliadiñas», nas 
que as crianzas participan nuns horarios mais axeitados.  
 
Non é un encontro ríxido ou estático no tempo, xa que vai evolucionando (xa que, como 
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o folclore, é algo vivo). Varían tanto o número como a orde que teñen que levar as pezas, 
tendendo à liberdade. Houbo lugares nos que esta liberdade se dou sempre (en 
Montemaior, A Laracha, ao punto que as pezas a tocar por cada grupo de cantadores non 
levaban unha orde estabelecida, como na área de Mondariz: jota/rebeirana/agarrados, 
variando o número e ritmos dos mesmos). Hox’n día tampouco non se respecta o 
calendario dos seráns ou foliadas, e adoitan celebrar todo o ano. 

26. De Pontevedra 
 
Foliada é convivio, música e danzas da Terra. Celebración da identidade, alegría do 
(noso) mundo. 

27. De Lalín  
 
Unha foliada é unha festa na que se xuntan mozos e vellos pra tocar, cantar e bailar ao 
igual que o facían os nosos antepasados nos curros e eiras das casas logo de longas 
xornadas de traballo. A foliada pa min e unha festa onde a xente se reúne para tocar 
cantar e bailar musica tradicional. Unha xuntanza para pasalo ben coa xente que lle gusta 
a música. 

28. De Cangas: 
 
Unha foliada é a expresión viva do noso folclore e do sentir do pobo. É unha 
manifestación sociocultural na que a xente (de tódalas idades: cativada, mocidade, 
persoas adultas e de idade máis avanzada) se xunta para divertirse; era, é e será un xeito 
de divertimento e socialización arredor da música e do baile tradicionais, no seu tempo 
algo máis limitadas polas restricións sociais e xeográficas e hoxe en día moito máis 
abertas e globalizadas, mais, en esencia, o mesmo.  
 
Música, baile e traxe levados á actualidade, ao hoxe en día. Os tempos cambiaron, dende 
logo, pero non o que estas representan: socialización, divertimento, ocio, contacto 
interxeracional, convivencia, aprendizaxe, reforzo de sentimentos identitarios de pertenza 
a un grupo ou comunidade... porque hai cousas que co percorrer do tempo non cambiaron 
no noso sentir e se os escenarios nos permiten representar o que eran cantos, música e 
bailes no pasado, as foliadas son o complemento necesario para que a tradición 
evolucione e se adapte aos tempos de hoxe.  
 
Son as discotecas ou salas de baile do pasado, pero tamén do presente. Cambiamos 
refaixos e dengues por vaqueiros e suadoiros, as parellas son diversas... porque todo debe 
evolucionar pero mantemos a esencia.  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A música e o baile adoitan ten estruturas pechadas cando son representadas enriba de 
escenario. Pola contra, nas foliadas, teñen cabida maioritariamente as estruturas libres, 
dando lugar, sobre todo no baile, á improvisación nos puntos e alternancia e diversidade 
nas estruturas (fila, roda, tablón...).  
 
Antigamente eran festas participativas que organizaba a xente das aldeas no tempo en que 
non había verbenas, festa nin entretemento ningún nos arredores, é dicir, no tempo da 
invernía... e adoitaban comezar polo serán, á tardiña. Estamos a falar do que viña sendo 
un circuíto de inverno. Pero hoxe en día xa non o é tanto, xa se levan a cabo durante todo 
o ano, independentemente das outras festividades que poida haber, aínda que continúan 
abundando máis durante o inverno. 

29. De Pontevedra 
A foliada é algo máis que unha festa. É un sentimento de precisar cantar, bailar, tocar e 
celebrar ese momento cos teus. É vivir Galicia. 

30. De Marín  
 
É a representación dun xeito de entender a vida e a música. Sen as foliadas faltaríamos 
parte da nosa galeguidade.  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11.2. Anexo 2: Denominacións 

11.2.1. Provincia da Coruña 

Comarca do Sar: foliada, fouleada, xunta, foleada, fuliada.  
Comarca da Terra da Soneira: ruada, foliada, foleada  
Comarca de Muros: fouleada, xunta.  
Comarca de Noia: fiada.  
Comarca de Santiago: foleada, foliada.  
Comarca de Malpica de Bergantiños: foleada, foliada  
Terra de Melide: foliada.  
Comarca de Fisterra: ruada, pandeirada.  
Comarca de Ordes: ruada, baile de pandeiras.  
Comarca de Bergantiños: ruada, foliada, foleada  
Comarca do Xallas: ruada, fouleada.  
Comarca de Ferrolterra: baile.  
Comarca do Barbanza: fiada, ruada.  
Comarca do Eume: baile.  
Comarca de Arzúa: foliada.  
Comarca da Barcala: ruada, foleada, foliada, pandeiretada.

11.2.2. Provincia de Lugo 

Comarca dos Ancares: polavila, polavía, filandón  
A Fonsagrada: polavila.  
Comarca de Meira: rúa, ruada, polavila, fuliada.  
Terra Chá: fouleada.  
Comarca de Quiroga: filandón.  
Comarca de Sarria: baile, festa.

11.2.3. Provincia de Ourense 

Comarca do Carballiño: ruada, bullada.  
Terra das Frieiras: pandeirada, baile.  
Terra de Celanova: baile das pandeiretas, fiadeiro  
Comarca de Viana: baile dos domingos, fiadeiro  
Comarca de Allariz-Maceda: fiadeiro.  
Comarca de Ourense: fiadeiro, trullada.  
Comarca de Verín: frasca.  
Comarca da Limia: fía, fiada, fiadeiro, trisca.  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Comarca da Baixa Limia: serau.  
Comarca do Ribeiro: ruada, pandeirada.

11.2.4. Provincia de Pontevedra 

Comarca de Vigo: serán, fiada.  
Comarca do Condado: serán, marito.  
Comarca de Pontevedra: serán, festa das casas, festa, ruada, fiada, festa da pandareta, 
fiadeiro, xunta de espigas.  
Comarca do Deza: rúa.  
Comarca do Morrazo: foliada, foleada, festa.  
Comarca da Paradanta: serán, marito, monete, festa  
Comarca da Terra de Montes: rúa, ruada.  
Comarca do Baixo Miño: serán.  
Comarca de Caldas: ruada, rúa.  
Comarca do Salnés: rúa

11.2.5. Galicia estremeira 

Comarca do Bierzo: baile da pandareta.  
Comarca da Seabra: bailo.  
Valboa: baile de pandareta, baile.  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 11.3. Anexo 3: Localización, implantación e presenza no territorio  

11.3.1. Foliadas organizadas en 2019 

Provincia da Coruña  

1. Foliada de pandeireta en Cabaleiros (Tordoia)  
2. Serán O Patrocinio (Rianxiño, Rianxo)  
3. Serán Careco Solidario (San Claudio, -Ortigueira)  
4. Serán Tahúme (Riveira)  
5. Foliada en Trazo  
6. Foliada de Bugallido (Bertamiráns, Ames)  
7. Foliada aberta A Gentalha do Pichel (Compostela)  
8. Foliada de Bama (Touro)  
9. Foliada en Cedeira  
10. Foliada de Donaire (A Coruña)  
11. Foliada na Agra do Orzán (A Coruña)  
12. Foliada nas Pontes 

Provincia de Lugo  

13. Foliada 1 de febreiro, Lugo 
14. Foliada da Carballeira (Becerreá)  
15. Foliada de Outono (Begonte) 
16. Foliada da Fonsagrada 
17. Foliada de Quiroga 

Provincia de Ourense 

18. Serán de Laias (Cenlle, Ourense) 
19. Pandeirada de Avión no Campo da Feira 
20. Noite de Fiadeiro 2019 en Vilavidal (Ramirás, Ourense) 
21. Seran en Mandrás (San Cristovo de Cea, Ourense) 
22. Foliada en Celavella (Celanova) 
23. Foliada en Xinzo da Limia 
24. Foliada en Verín 
25. Venrespirar en Ourense  

Provincia de Pontevedra 

26. Serán da Debullada (Estás, Tomiño) 
27. Serán de Gargamala (Mondariz) 
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28. Serán de Pousos da Area na Praza de Abastos de Marín  
29. Serán de Arbo  
30. Serán en Meis 
31. Serán en Donas (Gondomar) 
32. Serán do Fiadeiro (Cabral, Vigo) 
33. Serán no Furancho da Balsa (Matamá, Vigo) 
34. Serán de San Brais, Pontevedra 
35. Seran en San Vicente de Oitaven (Fornelos de Montes) 
36. Serán de Toutón (Mondariz) 
37. Serán de Santiago de Oliveira (Ponteareas) 
38. Serán de Meirol (Mondariz) 
39. Serán Airiños da Fracha en Pontecaldelas 
40. Serán de Mouriscados (Mondariz) 
41. Serán de Soutelo de Montes (Forcarei) 
42. Serán de Lourido (Soutomaior) 
43. Serán en Vilasobroso (Mondariz) 
44. Serán de Vilacoba (Salvaterra do miño) 
45. Serán de Chain (Ponte Caldelas) 
46. Serán na A. V do Freixo en Valadares (Vigo) 
47. Serán de Regodobargo (Ponte Caldelas) 
48. Serán da A.V. De Sampaio de Lavadores (Vigo) 
49. Serán de Guillade (Ponteareas) 
50. Serán de O Coto no Colexio Carballal (Cabral, Vigo) 
51. Serán de Cumiar (Ponteareas) 
52. Serán en Vincios (Gondomar) 
53. Serán en Cela (Mos) 
54. Serán en Valadares (Vigo) 
55. Serán en Randufe (A Cañiza) 
56. Serán de Naval da Prata en Seixido (A Lama) 
57. Serán de Nespereira (Pazos de Borbén) 
58. Ruada en Parada (Silleda) 
59. Serán de Fozara (Ponteareas) 
60. Tarde de fiadeiro en Vide (As Neves) 
61. 4Serán de Borreiros (Gondomar) 
62. Serán na poza en Lordelo (Touto, Mondariz) 
63. Serán en Currás (Tomiño) 
64. Serán dos Callos (Salceda de Caselas) 
65. Serán da Guía (A Guarda) 
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66. Serán de Alxén (Salvaterra de Miño) 
67. Serán de Arcos (Ponteareas) 
68. Serán Lembranzas da ría (Darbo, Cangas) 
69. Serán A nosa señora da Xunqueira (Vilagarcía de Arousa) 
70. Serán da Colleitaen San Tomé de Parderrubias (Salceda de Caselas)  
71. Serán en Rebordáns (Tui) 
72. Serán de Ribadelouro (Tui) 
73. Serán Carballeira en Picoña (Salceda de Caselas)  
74. Serán A. C. SADEO (Ponteareas) 
75. Serán de San Martiño (Caldelas de Tui) 
76. Serán de Mosende (O Porriño) 
77. Ruada de Cuspedriños (Cerdedo, Cotobade) 
78. Serán magosteiro (Moraña) 
79. Serán en San Adrián de Calvos (Fornelos de Montes)  
80. Serán en Lourido (Salvaterra de Miño) 
81. Serán A Forna en Budiño (O Porriño) 
82. Serán no Viso (Redondela) 
83. Serán de Santo André, en Comesaña (Vigo) 
84. Foliada do Demo (Pontevedra) 
85. Aña Urbana da A. C. Trepia (Pontevedra) 

Galicia estremeira 

86. Foliada de Valboa 

11.3.1. Foliadas organizadas en 2022  

Provincia da Coruña  

1. Foliada dos gaiteiros do Balado, Toques  
2. Foliada en Compostela, Compostela  
3. Foliada do Concello de Coirós  
4. Muiñada da Triskell III  
5. Serán Carco en Ortigueira  
6. Foliada Farrapeira de Cabana de Bergantiños  
7. Baile Assalto en Compostela  
8. Romaría Galega na Pontraga  
9. Serán d’Aquí A Coruña  
10. Festa San Vicenzo da Baña  
11. Foliada do Agro da Ponte en Santa Comba  
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12. Foliada Santo Antón de Cabanas en Abegondo  
13. Muiñeira d ́aldea en Cecebre, Cambre  
14. Foliada Aniversario de Xiradela (Arteixo)  
15. Foliada Morada de Bama (Touro)  
16. Ruada de Teixeiro (Curtis)  
17. Fiadeiro de outono en Oroso  
18. Foliada no Inferniño Folk (Ferrol)  
19. Foliada de Labarta Pose de Baio (Zas)  
20. Foliada Mariñeira en Sada  
21. Foliada Sons do Ilicino en Boqueixón  
22. Serán de Aríns en Santiago de Compostela  
23. Foliada de Paiosaco en A Laracha  
24. Foliada do Río Grande en Vimianzo  
25. Ruada de Colúns en Mazaricos  
26. Foliada da Mámoa en Teo  
27. Foliada de Donaire (A Coruña)  
28. Foliada de Raigañas en Cerqueda (Malpica de Bergantiños)  
29. Foliada de Melide  
30. Serán das Letras en Vedra  
31. Foliada O Son do Castro de Borneiro en Cabana de Bergantiños  
32. Foliada Airiños Galegos en Frades  
33. Foliada e Romaría do Lecer Xacarandaina en A Coruña  

Provincia de Lugo 

34. Ruada 1900 As Nogais 
35. Foliada do Emigrante Concello de Barreiros 
36. Foliada tradicional de Sargadelos Cervo 
37. Foliada Orbazai, Lugo 
38. Foliada Xunqueira en Viveiro 
39. Foliada na Pontenova 
40. Foliada Guímara (Fornelas, A Pobra de Brollón)  
41. Foliada de Muimenta en Cospeito 
42. Foliada dos Xílgaros en Lugo 

Provincia de Ourense 

43. Foliada Antelana, Xinzo da Limia  
44. A verbena do Rella, Ramirás 
45. Serán da Arnoia 
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46. Venrespirar en Ourense, Vilar de Santos, Pitoes das Junias  
47. Foliada no Carballiño  
48. Serán en Carballeda de Avia  
49. Foliada de Maside  
50. Festival Solfiña (Partovia, Carballiño)  
51. V Serán Laias (Cenlle)  
52. I Foliada de Barbadás  
53. FoIiada da Asociación Avantar  
54. II Serán da Arnoia  
55. Verbena do Rella (Vilavidal, Ramirás)  
56. II Frasca do Terrón Castrelo do Val  
57. I Os Cantos das Fontes (Brués, Boborás)  
58. Serán na Pousa (Monterrei)  
59. Romaría Ponte Farruca Souteliño (Laza)  
60. Baila de Outono A.C. Algaravía (Ourense)  
61. Verbena Charamusgas (Coles)  
62. I Foliada da Escarocha (Orega, Leiro)  
63. III Foliada Celavella (Celanova)  
64. XVII Festival de Música Tradicional Rebulir (Ramirás)  
65. I Serán Entre Pedras (Carballeda de Avia) 

Provincia de Pontevedra  

66. Retrofoliada Retrouso de Cela, Bueu  
67. Foliada eFerro en Merza 
68. Serán de Alxén 
69. Serán dos Callos en Salceda de Caselas  
70. Serán de Outono, Tomiño  
71. Serán na porta dos muíños Porta Piñeiro, Lordelo Mondariz  
72. Serán en Castrelos Vigo III 
73. Serán Os Terribles de Tomiño 
74. Serán Arco da Vella Domaio 
75. Encontro-foliada da Cultura Popular de Beluso  
76. Serán da Buxaina, Vigo  
77. Serán de Vilacoba Salvaterra de Miño  
78. Foliada do Cruceiro do Hío, Cangas  
79. Foliada no Freixo, Vigo  
80. Foliada do Lago de Castiñeiras, Vilaboa  
81. Rúa da Pandeireta en Cerdedo  
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82. Foliada de Pontecesures  
83. Serán de Arantei en Salvaterra de Miño  
84. Foliada Son do Pazo Mos  
85. Foliada da Memoria Lalín  
86. Serán de Baíña, Baiona  
87. Serán Fin de Curso O Fiadeiro  
88. Serán Santiago de Oliveira en Ponteareas  
89. Serán en Rande  
90. Tarde de Fiadeiro en Vide (As Neves)  
91. Foliada solidaria AGAL (Chandebrito, Nigrán)  
92. Serán das letras (Forcadela), Tomiño  
93. Serán da Ermida (Pazos de Borbén)  
94. Ruada en Parada (Silleda)  
95. Serán en Nespereira (Pazos de Borbén)  
96. Foliada das letras (Couso-A Estrada)  
97. Serán no Freixo (Vigo)  
98. Foliada dos arrieiros en Cosededa (A Estrada)  
99. Serán e Festa do muiño en Coiro (Cangas)  
100.Foliada do Lago (Castiñeiras-Vilaboa)  
101.Encontros de Música Tradicional de Santa Ferreña en Carboeiro (A Bandeira,  

Silleda)  
102.Serán de Lembranzas da Ría en Cangas  
103.Serán de Ribadelouro en Tui  
104.Serán de Máis Cantos en Marín  
105.Serán magosteiro en Moraña  
106.Serán A Forna en O Porriño  
107.Serán do Real en Moaña  
108.Serán do Viso en Redondela  
109.Ruada de Cuspedriños (Cerdedo-Cotobade)  
110.IX Serán da Castaña na Cañiza  
111.Serán de Santo André, en Comesaña (Vigo)  
112.IX Foliada de Domaio en Moaña  
113.Serán Festas de Trasmañó (Redondela)  
114.Serán de San Brais, Pontevedra  
115.A baila de Margaride en Silleda  
116.Festa da Sementeira en Matamá (Vigo)  

117. Foliada Airiños da Lagoa en Baiona  
118.Foliada da Vila de Liñares nas Neves 

!69



119.X Serán de San Brais, da A. V. Salcedo Norte (Pontevedra)  

Galicia Estremeira 

120.Foliada de Valboa 

Outros territorios peninsulares 

121.Foliada de Xirandela, Madrid  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O presente informe foi realizado pola empresa Ab Origine. Antropoloxía, Produción e 
Xestión Cultural S.L.L.  

A autoría do informe técnico é dos/as seguintes profesionais: 

Beatriz Busto Miramontes: Doutora en Antropoloxía Social e Cultural, Licenciada en 
Antropoloxía Social e Cultural, Licenciada en Historia e Ciencias da Música, Profesora 
Asociada na Área de Antropoloxía Social da USC e investigadora da Rede Galabra USC. 

Xulia Feixoo: Mestrada en Música Hispana, Titulada Superior en Etnomusicoloxía, 
Licenciada en Historia da Arte, Titulada Profesional en Percusión e investigadora predoutoral 
FPI do proxecto de investigación “Turismo y procesos de espectacularización en las 
tradiciones musicales ibéricas contemporáneas” da Universidade de Valladolid, financiado  
polo MCIN/AEI/10.13039/501100011033 e polo FSE+. 

Rafael Quintía Pereira: Licenciado en Antropoloxía Social e Cultural, Licenciado en Ciencias 
Económicas e Empresariais, profesor-titor de antropoloxía na UNED, doutorando en Historia 
Contemporánea no Departamento de Historia e no CISPAC-Centro Interuniversitario de 
Investigación en Paisaxes Atlánticas Culturais e investigador adscrito ao grupo Histagra da 
USC. 

Félix Castro Vicente: Licenciado en Dereito, licenciado en Antropoloxía Social e Cultural e 
músico tradicional. 

O informe técnico foi abalado pola Asociación Galega de Antropoloxía Social e Cultural 
(AGANTRO), así como a selección da equipa responsable da súa elaboración.  

A empresa Ab Origine. Antropoloxía, produción e xestión cultural. S.L.L. foi certificada co 
selo de calidade ASAEE, da Asociación de Antropología del Estado Español (ASAEE). Nº 
certificado: ASAEE 01-2021 
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Ab Origine. Antropoloxía, Produción e Xestión Cultural S.L.L. Rúa Eduardo Pondal, 1-2ºD  
36003 Pontevedra 
Tlf: (+34) 986 105 860  
Email: info@aborigine.es 

Asdo.: 

Valentín García Bóveda  
Xerente de Ab Origine. Antropoloxía, Produción e Xestión Cultural S.L.L.  

En Pontevedra, 14 de novembro de 2022  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