


atlântida

os lombos do ulha som outras. corcovadas sem estátua. na insuela. no sarrido. 
em gradim. na praia de tangil. em testos. em barranha. em corom. no saco de 
fefinháns. no facho. na fangueira. no aguiuncho. em carregueiros.  

juntas a um tempo, com a força das marés, estendem o mar como lenço que 
clareia. abelhinhas que zumbam desde as beiras, tenhem conta do oceano. som 
elas as costas. 

atlantes subterrâneas, viram invisíveis na ropa de águas, nas marelas botas e 
sem saltos. termam dos sonhos de navegantes. dos marinheiros que andam aos 
prodígios em capetom em antuerpe, entanto elas trabalham a paisagem. 

mantenhem o mar na linha, por que nele repouse o horizonte. tesam o pano e 
as tempestades sumem, regaço acalmado. tiram-lhe aos fundamentos más ervas, 
esterco que alimenta as hortas. na lage e na bouça.

viveiro de utopias é este, labrado por hespérides de faces rosadas. reumáticas 
mãos que bordam os caminhos do mar. que música viajaria sem o seu desvelo? 
que mala chegaria do poente carregando novos sons? como chegaria a nós este 
arquipélago de mulheres, cantoras portuárias, de nom ser por esses espinhaços 
de sereia sem cauda?

os lombos do ulha som elas. as sequeiras.

Susana Arins



O Ciclo de Músicas Portuarias iniciado en Ferrol desde hai 3 edicións recala no 
porto de Vilagarcía cunha programación especial centrada en tres das voces fe-
mininas máis importantes da Galiza con concertos ao aire libre cos seus últimos 
proxectos: o Marful de Ugia Pedreira, Guadi Galego e o Alejandro Vargas New 
Trio e o Uxía Trío. Serán concertos de balde na Alameda a partir das 22.30 h o 
6 ,7 e 8 de agosto.

O Ciclo de Músicas Portuarias é un escaparate desde 2008 das músicas actua-
lizadas de influencia mariñeira, eses ritmos que cruzaron mares e deron froitos 
híbridos de mistura. O Ciclo naceu en Ferrol no 2008 e este ano inaugura unha 
nova sede en Vilagarcía. Logo de tres edicións na cidade departamental con 
artistas de sona coma Mísia, Anabel Santiago, Fred Martins ou Franca Masu, 
chega á capital de Arousa con tres concertos especiais de artistas galegas de 
recoñecemento e carreira internacionais para o deleite da audiencia nun elenco 
escollido especialmente para amenizar as noites de verán en Vilagarcía, desta-
cando as voces femininas de Ugia Pedreira, Guadi Galego e Uxía Senlle, tres 
cantoras do mar con fortes vínculos coa ribeira. Son Portuarias e rinden home-
naxe a esas outras mulleres do mar: as sequeiras, as redeiras, as mariscadoras, 
as mulleres da ría.

aCentral Folque, Centro Galego de Música Popular, e a Concellaría de Cultura 
de Vilagarcía apostan pola cultura musical mariñeira e reivindica a súa posta en 
valor e actualización. Un patrimonio inmaterial que conecta as beiras costeiras 
do mundo. 

PROGRAMACIÓN PROPOSTA PARA 2010

 Concertos: “3 cantoras do mar”. 
     Lugar: Alameda de Vilgarcía
     Hora: 22.30

. venres 6 agosto   Guadi Galego

. sábado 7 agosto  Marful

. domingo 8 agosto  Uxía (convidado Fred Martins) 
  



Guadi Galego devece pola música tradicional galega. As súas cancións teñen ese sabor vello e novo a un tem-
po. Acaba de publicar o seu primeiro disco en solitario “Benzón” arroupada de grandes músic@s e letristas que 
revitalizan e perpetúan cunha visión contemporánea o rico e fermoso acervo popular.  Do novo folk ao jazz, do 
tradicional ao pop. 

Hoxe está máis plena e madura ca nunca como compositora, letrista e intérprete e sabe moi ben de onde vén, cal 
é a súa orixe e sen perder de vista o berce, poderá alcanzar o universo todo coas mans. Da Paradanta a París, da 
Serra da Capelada á Habana.

É unha das voces máis recoñecíbeis da canción galega, logo integrar durante varios anos Berrogüetto e actualmen-
te co dúo Espido ou o trío Nordestin@s.

Estará acompañada polo Alejandro Vargas New Trio, tres músicos de recoñecida solvencia de jazz latino que son 
coñecidos en Galiza pola participación na Descarga ao Vivo, onde coincidiron con Guadi Galego.

Guadi Galego  voz
Alejandro Vargas piano 
José  Manuel Díaz contrabaixo 
LAR Legido  percusión 

Ligazón
Webs de Guadi Galego e do New trio



Marful (Galiza)

“MARFUL é o mellor que lle puido pasar á música galega nestes últimos 10 anos!”, din os fans do grupo. Marful 
revolucionou a música galega, convertíndose nun grupo de culto entre a intelectualidade do seu país. A música de 
Marful expresa ideas, proclama sentimentos, describe paisaxes, narra historias. A música de Marful é unha exal-
tación da abstracción.

Marful souberon situarse no panorama nacional (mellor disco do público no 2006) e internacional (Festival de músi-
cas do mundo de Sines, Celtic Connections,...), sendo o primeiro grupo en representar a Galiza no Womex 2007.

Co seu primeiro disco, Marful devolvéronlle á música galega as melodías e ritmos que nos anos 20-30 invadiran os 
salóns de baile de Galiza. Arranxos coidados. Posta en escena irreverente. No seu novo disco, Marful fecha os 
salóns de baile e fixa a ollada nos cinemas. Brasil, Cuba, Italia... son lugares aos que viaxan neste novo traballo 
luminoso e exhuberante coma as grandes extensións de vides. Pasodobres, swings, mambos, valses, jotas... e catro 
músicos que saben buscar o punto entre o imaxinario e o real. Nin emigrantes nin turistas. Catro exploradores, 
que saben cando é a partida mais non a chegada.

Ugia Pedreira:   voz
Marcos Teira:  guitarras   
Pablo Pascual:   clarinetes
Pedro Pascual:  acordeón diatónico

Sitio en internet: http://marful.info/



Uxía (Galiza-Brasil-Uruguai). Convidado especial: Fred Martins

Uxía Trío propón un novo formato que exploran a versatilidade das guitarras para acompañar a incomparable 
voz de Uxía. Sérgio Tannus e Fred Martins son os dous instrumentistas delicados e virtuosos que a acompañan 
nesta proposta acústica na que, ademais dos temas do Eterno Navegar, haberá versións dalgúns dos temas máis 
representativos dos 25 anos de carreira de Uxía e algunhas sorpresas e novidades. 

Uxía reivindica a proximidade co público, con concertos nos que cantar ao oído da xente e facer que participe 
e respire con ela as súas melodías e letras favoritas. É un traballo de madurez vital, repleto de sensibilidade, que 
amosa abertamente a plenitude serena da artista, para quen “a música, a arte e a vida son un todo e, medrar, 
un eterno navegar”. Por iso segue a conquistar ao público e á crítica nacionais e internacionais cunha manchea 
de cancións que xa forman parte da memoria colectiva.

Uxía comeza a cantar moi nova. A súa carreira despega cando obtén o primeiro premio do Festival de Berganti-
ños, en 1985, e dende aquela non deixa de acumular éxitos. Publica cinco discos en solitario, dous con Na Lúa e 
un con Rasha, María Salgado e Xesús Pimentel. Colabora, compón, escribe, produce, dirixe e participa en maior 
ou menor medida en ducias de proxectos artísticos, e sobe soa ou na compañía dos grandes nomes aos escena-
rios de toda Europa e de Latinoamérica. 

Nesta ocasión, terá un convidado especial no grande cantor brasileiro Fred Martins, con grande recoñecemento 
no seu país e que está comezando a despuntar en Europa.

Uxía:   voz
Sérgio Tannus:  guitarra e cavaquinho
Fred Martins:  guitarra e voz

Ligazón: www.uxia.net


