
SON D´ALDEA 

O mundo que nos criou. 

  Fernando García Penas. 

Andaron os anos coma sempre, como cada día, cando un repara, andan os anos. Nas 

últimas décadas andaron máis, xurdiron, alancaron coma nunca. A sociedade que nos leva 

ronceou sobre si de tal xeito, que o hábitat rural galego adormeceu tendido e invisible, 

enteiro esmoreceu, calado, como adoitou e o afixeron. Camiñou a xente, tal anos contados 

por días, na busca doutras corredoiras, vilegas e urbanas, e a aldea, no mellor dos casos, 

converteuse en tarde de domingo. Sábese de persoas que permaneceron e resistiron, que 

se adaptaron aos novos tempos consonte os avances e o respecto esixían, as menos. Ese 

xeito de relación natural e persoal, aldeán, foi devalando ata sentirse latente no pasado 

case, case, remoto.  

 Un universo de vida, un feitío e arte de enfrontarse á realidade e de resolver os 

atrancos que a supervivencia nos ofrece muda, e coa muda extínguese. Séculos de 

experiencia e enxeño en poucas décadas invadidos polo abandono. Entre as paredes xa sen 

teito vizosas silvas e sabugos saudando a quen se atreva a mirar. O harmonioso valado de 

pedra troca nun uniforme e regular, impúdico, moderno valado de bloques de cemento. 

Moi poucos lembran xa a linguaxe coa que cumpridamente a xente se entendía coas vacas, 

mesmo elas xa perderon o nome propio. Na casa lindeira, talvez, no canto da lareira unha 

recente cociña de indución. Para moitos a mesta e sa sombra dos eucaliptos cobre con 

xustiza e soñados billetes a lápida das rogas que ían recoller a folla para estrar o curro ou as 

cortes. A fonte da aldea secou, poucos razoan o porqué. 

 Quen morre leva o segredo de seu. Acaso a cantiga no xantar da malla, ou o renxer 

do carro abrindo o camiño da casa á colleita, ou o asubío dun neno cos ovos dunha pega na 

pucha ou un par de troitas pilladas a man, volva á imaxinación desta nosa xente maior que 

derradeira se ve imposibilitada de pasear polas choídas corrupias. Non falta un pano de 

alcatrán pola estrada principal. Talvez esta nosa xente maior, que derradeira terma dese seu 

segredo, disposta a contalo a quen queira escoitar, figure cun livián sorriso nos beizos o 

repenique do labor dun canteiro ou o sacho dun home que a deshora vai tornar a auga ás 

furtadelas, cando o miañar da raposa acomoda os vales e os regatos e a herba comeza a 

calmosa medra. 

 Mais, gratamente, sempre hai persoas orgullosas do que son e foron, do mundo que 

as criou, persoas conscientes da realidade que toca vivir e que non consenten en que o 

segredo sexa agochado en campa baldía. Así, a primeiros do ano 2011 conflúen na conversa 

e concertan o recordo e a vivencia do mundo da aldea de hai décadas, séculos, dúas persoas 

que artellan e levan á práctica un proxecto de celebración da vida dos nosos devanceiros. 

Xosé Lois Carreira Valín e Afonso García Penas comparten e contrastan ideas bulideiras no 



seu caletre, inquedanzas rebeldes ante o paso atroz que se está a vivir e dispoñen recrear 

ese mundo dun xeito plástico e festivo, reivindicativo, badalada de campá a media noite. 

Obxectivo: xerar dignidade, poñer en valor o tantas veces desprezado, unha existencia e 

unha orixe dormentes no devalo do esquecemento e que nos encamiñaron ata o que hoxe 

somos.  

Nacía Son d´aldea. Nacía un evento cultural que recrea e crea, que busca a alma da 

terra para se somerxer nela e atopar o misterio da desaparición ou transformación 

silenciosa de tal convivencia e simbiose do ser humano coa natureza, en respecto mutuo. 

Son d´aldea nace e vívese, xérase nas entrañas de cada veciño e persoa que participa e o fai 

posible, nace no orgullo e no xenio, realízase na cerna inqueda de cada espectador que ao 

longo do día tamén se acaba convertendo en actor único e imprescindible da orixe. 

Experiencia carnal e de recoñecemento ao labor desairado. 

 Ao abeiro da asociación de veciños O Parzamique de Santiago de Albá xorde esta 

celebración do rural, coa colaboración decisiva do grupo Metátese Teatro de Palas de Rei.  

Sen obviar outras colaboracións como a do grupo de música tradicional Buxaina. Ao pouco 

tamén se unen a asociación de veciños Entreportas de Santo Xusto e o lugar de Vilafofe, 

veciños de Palas de Rei ou Vilar de Donas e xente chegada de distintos lugares de Galiza: de 

Antas, Borneiro, Taboada, Vigo, Compostela, A Estrada, Melide, Chantada, Arzúa… ata 

xuntárense máis de cen actores e actrices de longo con outros moitos cooperantes na 

organización e desenvolvemento dun día distinto e singular. 

 A finais do 2017 constitúese a Asociación Son d´aldea, que actualmente é quen 

goberna, organiza e promove tal evento. 

 Componse o Son d´aldea de dúas xornadas, primeira fin de semana de setembro. A 

primeira delas dedícase a suscitar e debater sobre temáticas actuais do rural que fagan 

posible un desenvolvemento sostible e harmonioso, vieiros de futuro polos que encarreirar. 

Ese saber tradicional adquirido, práctico, resolutivo na subsistencia miúda e na existencia 

transcendental outrora, amortecido coma o contexto que o propiciou, a maioría das veces 

só precisa dun anovamento, unha adecuación a novos contextos e circunstancias para 

volverse totalmente acertado e axustado á realidade presente do noso rural. Velaí a 

necesidade de investigación, a necesidade de profesionais e mesmo universidades que se 

centren na exploración e procura de respostas a esta nova realidade para non perder 

tampouco o traxecto andado.  

A segunda xornada é a festa maior, é o acto de amor a vivir pola aldea, real, tanxible. 

A cada persoa que nese día se achegue por Santiago de Albá agárdao pola mañá un roteiro 

duns tres quilómetros e medio, abeirando, así mesmo, por Santo Xusto e Vilafofe. 

Carballeiras, soutos, corredoiras, bidueirais, esqueiros, valos, corrupias… un universo 

senlleiro cada vez máis difícil de enxergar. Cada ano faise máis complicado atopar un 

percorrido enxebre, incorrupto, non contaminado por man socialmente correcta. Grupos 



dunhas cincuenta persoas, en número de oito, conducidos por tres guías cada un, van 

entrando paseniño na fartura da terra. Aos poucos, de súpeto, sorprende no camiñar unha 

escena ambientada no lugar propio, como se estivese alí e ocorrese porque si, porque só alí 

podía acaecer. De feito, o espectador é o intruso, é a peza que desconcerta, é o corpo futuro 

e estraño naquel ambiente xurdido da plenitude, do todo. A escena é a natureza que engole 

e integra ao ser humano.  E así ata dezaseis escenas, máis de cen actores e actrices, mil 

xestos do corpo transportan a ese ser estraño que é o espectador ao seu mundo e o fan 

sentir habitante dunha estancia atemporal. Máis de douscentos ollos miran e cuestionan, 

preguntan, afondan no misterio dos recordos e interrogan á sociedade actual o motivo que 

os leva á súa desaparición. 

 Dezaseis escenas fugaces duns dez minutos no seu marco natural, cravadas na 

consciencia alegre de quen as ve e repara. Nelas recupéranse palabras xa esquecidas, 

linguaxe esmorecida nas sombras do po que cobre a súa realidade: carril, ichó, corrupia, 

morneza, chavella, carriza … Nelas recupéranse e límpanse espazos, avívanse as lembranzas 

e o xorne da nosa esencia como pobo, a orixe, o que nos criou. Recupéranse lendas e contos 

ancestrais, a maxia da esfolla ou do lavadoiro, a liturxia do moceo tras do escano, a taberna 

ou a feitura do queixo, faise unha fornada e enquéiranse as latizas dun cesto ou un loro para 

o xugo, esperta a avinza dun tempo devagar. Recupérase o enxeño aprendido, as relacións 

entre veciños, a toponimia, o cariño que un neno caseiro sentía pola vaca do amo vendida 

na feira. Recoñécese o labor a miúdo desprezado e tido en menos e apláudese, recoñécense 

as persoas e dignifícanse. 

 Co paso das edicións foi extraordinaria a incorporación dos rapaces e rapazas. Eles e 

elas son a memoria próxima, vindeira, a memoria que ha gardar entre sedas a transmisión 

desta cultura de xeito directo. A rapaza ou o rapaz pregunta, a persoa maior responde, 

abertamente. Vinte e catro nenos e nenas nesta última edición, menores de dezaseis anos, 

interactuando con persoas de case noventa anos, velaí a mensaxe de actualidade e xerme 

de futuro. Son d´aldea é máis ca puro teatro, é o escintileo e a lapa da esperanza. 

 Cada ano cambian os temas, as escenas e os escenarios, créase un roteiro novo, 

distinto pero co mesmo espírito, cada ano un mundo inesgotable, vivo. 

 E chega o xantar, baixo as pólas mestas dunha carballeira onde se comparten 

produtos todos eles galegos e ecolóxicos, en irmandade. Emprégase todo el material 

reutilizable, pratos e cuncas de barro, auga da fonte, produtos de aquí, mírase pola 

sostibilidade, dáse pulo a produtores da contorna. Ao pouco xorde a música espontánea de 

quen ten a ben acompañarse dunha gaita e calquera outro instrumento, báilase, cántase, 

ponse en común a alegría e a conversa, vívese a festa coa fachenda de ser da aldea. Xa pola 

tarde xogos tradicionais, actuacións de contacontos ou teatrais, para rematar á noitiña coa 

actuación dun grupo galego e a romaría conseguinte. Talvez a Garda Civil… 

A festa chega á súa fin e comézase a pensar e organizar a do ano que vén.  


