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I.

CORO BRÉTEMAS E RAIOLAS

“Coro ‘Brétemas e Raiolas’. Fundado en Buenos Aires el 11 de junio de 1953.
‘Esta agrupación coral viene trabajando sin prisa pero sin pausa desde entonces. Todo
su fervor es la divulgación de la música popular gallega, sus canciones y sus danzas. No
sólo ha actuado en Buenos Aires, en los principales centros y escenarios, sino que ha
visitado con frecuencia el interior del país. La Plata, Chivilcoy, Mendoza, Rosario y
también Montevideo, han sabido de su constante avanzar en busca de la perfección. Su
actuación en emisiones radiales ha sido siempre rubricada por el éxito, y su presencia en
los escenarios porteños pasando del Colón al Gran Rex, sin olvidar el Coliseo y el
Avenida, han sido siempre celebradas. Su primer director lo fue Cesáreo Rodríguez pero
bien pronto Julio Anta estuvo al frente de la masa coral para seguir dirigiéndolo en la
actualidad, que gira bajo el patrocinio del Centro Coruñés de Buenos Aires, quien le ha
dado albergue en su sede donde está su sala de música y su secretaría. Sus grabaciones
en discos hablan ya de una popularidad que se acrecienta día a día’. En 1958 al
celebrarse su quinto aniversario celebraron varios actos, como una exposición de
artesanía gallega en el Centro Pontevedrés, la inauguración de su biblioteca social
“Varela Silvari”, un homenaje a Perfecto Feijóo y la publicación de una hermosa revista
dirigida por su entusiasta componente y excelente dibujante Manuel Cordeiro. También
hizo un cariñoso homenaje al que fue su magnífico pandereteiro Don Manuel García.
Lamentablemente hace algunos años se produjo una escisión en dicho coro, que
dio nacimiento a otra agrupación ‘Breogán’, dirigido por el competente director Cesáreo
Rodríguez, de ya larga y brillante actuación musical en Buenos Aires”.

Alberto Vilanova: Los gallegos en la Argentina, (1966), t. II, p. 1427

II.

OS COROS GALEGOS NA ARXENTINA. BREVE REFERENCIA.

A lembranza da terra, a saudade, a revitalización patriótica da terra e a súa
exaltación e ata a convivencia e a intensificación sentimental de Galicia tiveron na nosa
música, e particularmente na de tipo coral, un eficaz instrumento de expresión e
manifestación. Deste apartado –o musical– da vida dos galegos na Arxentina falou
moito e ben Alberto Vilanova e, pola nosa parte, seguimos o fío das súas páxinas sobre
a nosa música na Arxentina cando fixemos a edición das cabeceiras Alborada (1907) e
Alalá (1935). Sen entrar en consideracións da historia das nosas formacións corais
naquel país, limitarémonos a dar unha listaxe dos coros máis representativos:
a) Lembranzas de Ultreya (1932). Consagrouse co seu gran éxito no Teatro
Maravillas de Bos Aires en 1935; éxito colleitado xa previamente (1934) en
Montevideo, no Teatro Solís. En 1936 houbo un movemento de escisión (e de perda de
disciplina e prestixio) que cristalizou na fundación da Agrupación Artística e Cultural
Ultreya, da que Isidro Maiztegui foi o primeiro director. A presidencia da entidade
artística pasou a Victoriano Martínez Barqueiro. O escritor Emilio Pita contribuíu a
activar a vida artística da agrupación e á formación cultural da mesma, que se fusionaba,
en 1939, coa Casa de Galicia e o Grupo Galleguista. A nova Casa de Galicia que
resultou da fusión estivo presidida por Ramón Rey Baltar. En 1941 houbo unha ruptura
e os de Ultreya e o Grupo Galeguista xuntáronse na Irmandade Galega.
b) Coro Rosalía de Castro (1937), nace nun xantar celebrado no Centro
Betanzos e como coro Hispano-Arxentino ensaiaba na Casa de Galicia. Dirixíao
Antonio Maceira. Despois dunha etapa de tres anos de inactividade pasou a instalarse no
Centro Pontevedrés.
c) Residentes de Vigo (8-V-1953). Director: o coruñés Julio Anta. Actúan na
Arxentina e no Uruguai. Foi voceiro da Asociación Mutualista Residentes de Vigo.

d) Brétemas e Raiolas (11-VI-1953). Para a súa pequena historia podemos
consultar o texto de Alberto Vilanova á fronte destas páxinas e as colaboracións de
Leandro Carré, Rey Baltar e o titulado “Así foi...”, sen sinatura, que figuran nesta
revista editada pola sociedade coral.
e) Arrieiros de Mos (25-VII-1959). Dirixiuno sempre o mestre Maceira, que
morrerá en 1965 no Centro Gallego da capital arxentina despois de dirixir o Coro
Hispano-Americano, o Rosalía de Castro, o Curros Enríquez, o da Federación de
Sociedades Gallegas; o Airiños, de Vigo e Arrieiros, de Mos.
f) Os Rumorosos (1933), coral do Centro Betanzos. M. Prieto Marcos foi o seu
director. Colaborou coa Sociedade Nazonalista Pondal. Alalá (1935) foi a súa revista
voceira.
g) Terra Nosa (1946). Fundador, Antón Comesaña. En 1951 acolleuse ao Centro
Orensano. Comezou a súa xeira en 1947, no Cine Atlantic, da man de Isidro Maiztegui,
o seu director. Colleitou grandes éxitos. José A. Gallo, arxentino, foi o seu último
director. Desapareceu arredor de 1962.
Estas formacións corais tiveron no entanto algunhas ilustres predecesoras das
que aquí damos mínima noticia. Así, o Orfeón Gallego, creado en 1890 e cuxo primeiro
director foi Pérez Camino, ao que seguiron nese posto Egidio Paz Hermo e Juan Mª
López. Esta formación coñeceu un extraordinario éxito no Teatro Nacional de Bos
Aires, nun acto organizado polo xornal La Nación. En 1896 houbo un proceso de
segregación do que saíron o Orfeón Gallego e o Orfeón Gallego Primitivo; este último,
dirixido polo citado profesor E. Paz Hermo, actuou ata 1922 comezando os seus éxitos
xa en 1909. En 1918 integrouse na Casa de Galicia. Polo que atinxe ao Orfeón Gallego
fusionouse co Orfeón do Centro Gallego de Bos Aires.
Mencionemos tamén a Saudade (1932), dirixido igualmente por M. Prieto
Marcos; a Agrupación Artística Gallega estaba dirixida en 1914 por Jesús Alonso
Gallego, que en 1916 dirixía o Orfeón Hispano-Argentino. Salientemos tamén a coral
Curros Enríquez, da Federación de Sociedades Gallegas; o coro Pascual Veiga, do
Centro Gallego de Avellaneda, ou o Rosalía de Castro, integrado na Casa de Galicia
primeiro e logo no Centro Pontevedrés.

Cómpre recordar que foi Egidio Paz Hermo o que dirixiu os tres orfeóns galegos
(o Gallego, o Gallego Primitivo e o Mindoniense; en total, 120 orfeonistas) que
interviñeron na velada que, para conmemorar o pasamento do músico mindoniense
Pascual Veiga, tivo lugar no Teatro Victoria de Bos Aires o 31 de outubro de 1906,
velada na que se deron os primeiros pasos para a refundación do Centro Galego
bonaerense.

III.

AS PUBLICACIÓNS MUSICAIS DA NOSA PRENSA EMIGRANTE NA
ARXENTINA.

A eclosión de coros, músicos e compositores así como agrupacións de música
popular tivo o seu ecoar na prensa, sequera de forma puntual, carente de continuidade.
En calquera caso, este particular e mínimo apartado hemerográfico amosa un declarado
galeguismo na praxe idiomática, posúe colaboradores de altura, estuda a nosa música
popular, publicita compositores e obras, reproduce textos e partituras, e deixa algún
espazo para a poesía. As cabeceiras onde a música é motivo reiterado e predominante
son as que se citan a continuación:
1-Alalá (1-V-1933). Revista de Arte e Letras, voceira da Coral Os Rumorosos.
Tira un único número. Monolingüe en galego. Colaboran: Emilio Pita, Manuel Prieto
Marcos, A. Villar Ponte, Castelao, A. Zapata García, Antón Comesaña, etc.
2-Alborada (8-VI-1907). Publicación do Orfeón Mindoniense, que homenaxea
ao mestre Pascual Veiga. Tira só un número, onde se recollen os actos da homenaxe ao
músico mindoniense.
3-Coro Galego Brétemas e Raiolas (1953-1958). Número único, que se publica
en 1958, integramente en galego. Celebran estas páxinas os cinco anos de vida do coro.
Son colaboradores: Xosé Neira Vilas, R. Rey Baltar, Leandro Carré, Alberto Vilanova,
R. Suárez Picallo, Avelino Díaz, etc.

4-El Primitivo (1-XII-1905). Publicación voceira do Orfeón Gallego Primitivo.
Chega polo menos ata o nº 37, datado en 1908. A. Estrach e N. Rodríguez dirixen a
publicación. Colaboran: E. Pardo Bazán, Galo Salinas, Manuel Castro López, José R.
Lence, Fortunato Cruces, Julio Camba, Luis de la Riega, etc.

IV.

A REVISTA CORO GALEGO BRÉTEMAS E RAIOLAS

a) Ficha técnica

TÍTULO: Coro

Galego Brétemas e Raiolas, 1953-1958.

LUGAR: Bos

Aires (Arxentina).

DATA: 1958

(número único e conmemorativo).

DIRECCIÓN: Comisión

EDITA: Sociedade

de Prensa (Manuel Cordeiro, Evelio Iglesias, César Quiroga).

Artística Coro Galego Brétemas e Raiolas.

IMPRIME: Imprenta

Cabrera; rúa Estados Unidos, 1665 (Bos Aires).

NÚMERO DE PÁXINAS: 28

FORMATO DE PÁXINA:

PUBLICIDADE:

(7 delas, de publicidade). As páxinas van sen numerar.

29´5 x 29´5 cms.

Abondosa. Boa parte parte en galego.

ILUSTRACIÓNS:

Relativamente poucas e sempre fotográficas agás un debuxo de

Cordeiro (Manuel Cordeiro) que tamén é autor da ilustración da cuberta da
revista, baseada en numerosos e diversos motivos galegos.
COLABORACIÓNS LITERARIAS:

Leandro Carré, Xosé Casal, Bieito Cupeiro, Curros

Enríquez, Avelino Díaz, Xosé Neira Vilas, Emilio Pita, Ramón Rey Baltar, A.
Santamarina Delgado, Ramón Suárez Pérez, Ramón Suárez Picallo, M. Ucha de
Vincios, Alberto Vilanova.
TEMÁTICA: Unha

sinxela ollada aos títulos das achegas desta revista pon de manifesto a

supremacía da música popular galega nas súas páxinas. Así, músicos como o
pioneiro Perfecto Feixóo Poncet, o pontevedrés creador dos vellos “Coros
Feijóo” e particularmente de Aires da Terra (1895) ou José Mª Varela Silvari,
coruñés nado en 1848 e compositor de centos de pezas de todo tipo (alalás,
muiñeiras, cantatas, himnos, alboradas, ademais de zarzuelas, óperas, sinfonías,
etc.), ocupan posto de honra nestas páxinas, que son ademais un obrigado
referente informativo do mesmo Coro Brétemas e Raiolas de acordo coas
colaboracións de Leandro Carré, Alberto Vilanova, Rey Baltar e outras que non
van asinadas.
Conxuntamente, atopamos algúns poemas e prosas de raíz literarioxornalística e temática galega, sen que falten consideracións das modalidades ou
variedades da nosa música popular. Todo era previsible nunha publicación
conmemorativa dun lustro na vida dun coro no que poucos anos despois de 1958
houbo unha escisión no grupo e froito dela foi o nacemento do Coro Breogán.
O musical e o literario, a carón da homenaxe ao Coro son as tres liñas
dominantes desta publicación.
LINGUA:

Estamos diante dunha revista monolingüe en galego na que Suárez Picallo, A.

Vilanova, R. Rey Baltar, ou Neira Vilas poñen a nota dun galeguismo
reivindicativo, de perduración doutrinaria de Castelao mentres resoa aínda a
celebración do I Congreso da Emigración Galega (Bos Aires, 1958). O galego é,
xa que logo, o órgano de expresión da publicación na que se lembra a música e a
literatura do país a través dalgunhas das súas máis solventes figuras.

b) Índice de colaboradores

CARRÉ,

Leandro: “Brétemas e Raiolas. O por que de un tiduo”, con dúas ilustracións
fotográficas do Coro.

CASAL, Xosé:

“Arredor das danzas galegas”.

CUPEIRO, Bieito:

“Aición a prol da música”.

CURROS ENRÍQUEZ,

Manuel: “Saúdo: Ouh, meiga, cibdá d´a Cruña” (Lembranza de

Curros no seu cincuentenario), poema.
DÍAZ, Avelino:

“Maruxa”, poema.
“Prego”, poema.

NEIRA VILAS,

Xosé: “Perfecto Feixóo. Fundador dos coros galegos”, con ilustración

fotográfica.
PITA, Emilio:

“Como naceu o alalá”.

REY BALTAR, Ramón:

“Encol do folklore galego”.

SANTAMARINA DELGADO, Antón:
S/S: “A

“Nova xuventude”.

nosa biblioteca”, con debuxo de Varela Silvari por Cordeiro.

“Así foi”, pequena crónica do Coro Galego Brétemas e Raiolas.
[Compoñentes da Masa Caral Brétemas e Raiolas].
“Follas Novas. Feira do libro galego”, con ilustración fotográfica.
“Homenaxe a Manuel García”, con ilustración fotográfica.
“Necroloxía”.
“O Coro Galego Brétemas e Raiolas. Programa”, con dúas ilustracións fotográficas.
“Un grande abrazo cos nosos irmáns residentes no Uruguai”.
SUÁREZ PÉREZ, Ramón:

“¡Qué deus ch-o pague!”, poema.

SUÁREZ PICALLO, Ramón:
UCHA DE VINCIOS,

“Canta ti, cantarei eu...”.

M.: “Escoitade, mozos galegos”.

VILANOVA, Alberto:

“No lustro do coro «brétemas e raiolas»”.

