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A Banda das Crechas é a face sonora dun universo colectivo que se comezou a construir mancomunadamente hai 
trinta anos á volta da conversa, da arte, da música ao vivo, do amor polo propio e da curiosidade polo alleo. 
 
Na vella Compostela, a Casa das Crechas é un espazo-residencia de referencia nacional e internacional nomeada-
mente para a música galega de tradición e para as músicas do mundo, mais tamén é un espazo para o encontro de 
persoas e para a troca de emocións e experiencias con Galiza no corazón que consegue vincular a todos os que 
frecuentan o local.
 
A Banda das Crechas é un conxunto aberto, unha banda 2.0, un estado permanente de experimentación, en que 
músicos habituais e intérpretes ocasionais se unen para manter viva a tradición, os sons e as emocións da 
foliada. 
 
A gravación en 2010 do disco ABDC, fixo que a banda decidise dar un paso á frente e mostrar fóra do seu 
ambiente natural a forza dun directo contundente e sen complexos para abrirse a novos e alargados públicos. 
 
ABDC é a banda sonora deste universo colectivo. Unha banda sonora que é a historia, o compromiso e a paixón 
dun grupo de artistas aberto e plural en homenaxe permanente a todos os intérpretes que teñen sido, a todos 
aqueles que durante décadas teñen conseguido que a música teña vida na Casa das Crechas. 

Homenaxe a músicos anónimos ou ben coñecidos e a non necesariamente músicos que trouxeron a Galiza 
as culturas do mundo e que no encontro fixeron troca e levaron a nosa cultura polo planeta. Homenaxe 
permanente a todos eles e a todos aqueles espazos que, como a Casa das Crechas, son lugares de encon-
tro e paixón. 
 
Este Concerto de Nadal que hoxe nos oferecen é un novo paso no camiño da Banda das Crechas. Para 
alén dos temas habituais con que acostuman entusiasmar ao seu público, neste concerto incorporan 
novo repertorio musical baseado no ciclo do nadal galego que prepararon especialmente para esta 
ocasión.
 
Esperamos que o desfruten.
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Os teus ollos dende o tren

Naquel tren que cruzaba a península de leste a oeste, as estacións sucedíanse con ritmo acompasa-
do, case que imperceptible. Os seus ollos negros fuxían de cando en vez pola fiestra para ver paisaxe 
e imaxinar mundo, antes de retornar á folla en branco na que a intermitencia do cursor semellaba 
ser unha sutil chamada de atención. Voltar ao traballo era voltar aos libros, á listaxe bibliográfica, á 
sistemática do índice, á revisión dos artigos, aos anos de dedicación lonxe da casa, lonxe de todo. 
Sen embargo algo mudara, estaba en movemento. Entón, sentiu o impulso, escribir. Primeiro foron 
renglóns torpes, un tanto dubitativos, que precisaban relecturas detidas, longas, nerviosas. Mais 
co paso do tempo o texto foi fluíndo, natural, inmediato, case líquido. Os ollos negros afeitos á 
banda sonora das historias dos vellos que subían en preferente e pasaban horas falando sen 
pausa, acabaron por necesitar aquel escritorio singular para producir. Fiestra, por favor, que 
sexa o 29V, onde haxa mesa, precísoa para o meu computador, as miñas postais, a miña libreta, 
o meu espazo. No fío musical do vagón sonaba a Banda das Crechas, que combinaba música 
galega con cumbia colombiana, e así os pés comezaban a bailar clandestinos, coma sen querer. 
Verde intenso. Unha selva. Auga caendo en fervenzas. Penedos e ruídos de mañá. Cidade. Amen-
cer. Unha noite máis. Jet Lag. ¿A onde ha chegar este tren?

Remata o 2015, no que a Universidade de Vigo cumpre 25 anos de existencia. Miramos ao futuro, 
e neste Campus de Ourense decidimos abrir un claro na selva, imaxinar un Macondo no que 
habitar polo menos cen anos máis, e non precisamente en soidade. Por iso, hoxe, coma cada 
curso, convocámosvos a esta celebración comunitaria en forma de concerto co fin de seguir 
a abrir pasos, vías, raís polos que nunca deixe de transitar este tren.

En Ourense, a 10 de decembro de 2015
Virxilio Rodríguez Vázquez

Vicerreitor do Campus de Ourense da Universidade de Vigo

MEMBROS

Davide Salvado, voz, pandeireta 
e percusións 

Quim Farinha, violíno 
Santi Cribeiro, acordeón 

Manuel Amigo, gaita e percusións 
Xan Pampín, bombo con pratos 

Pablo Dalama, saxo e gaita 
Chus Belho, mandolina 

Xabier Olite, baixo acústico
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JOTA E MUIÑEIRA DE SAN ADRIÁN DE COBRES
Cobres é un dous poucos lugares da Galiza onde se 
conserva unha danza de entroido

PASODOBLE DE MELIDE. (Tradicional)

BANIAN’S JIG (HAMON MARTIN QUINTET)
Nadal na  Bretaña da man de este maravilloso tema 
incluído no traballo “Les Métamorphoses”

 A MUIÑEIRA DO SAR
Fala da muller, non do ritmo. Tema escollido por 
Galiciantunes para o traballo “A way to the Atlantic” 
pubricado a nivel mundial pola revista SONGLINES

EN TIMME I URGERN (VÄSEN)
Nadal en Escandinavia. De este trio é esta versión 
dunha canción tradicional sueca

POR ENCIMA DEL ARO (LA LLAVE DE LA ALEGRÍA)
Tema escollido do repertorio do xenial Eliseo Parra

LELELÉ
Incluído no traballo de Kepa Junkera “Galiza”

MEU CABALIÑO
Ruxe a ferro, ruxe a ferro / Ruxe a ferro e bate o norte / 
Que o diñeiro do meu amo / Non se gaña nesta sorte

XOTIS ROMANÉS
O primeiro tema  é o xotis romanés. O segundo, 
un tema tradicional de Macedonia

NADAL DE LUINTRA
Do disco “Cantigas de Nadal” (1998-Boa música) 
e interpretado por Berro güetto

REPERTORIO INICIAL


