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A CORUÑA

A editora Ouvirmos volve rea-
lizar unha nova achega histórica
con esta gravación recentemente
editada dos traballos realizados po-
la parella de acordeonistas forma-
da polos irmáns Moreira. Co sub-
título de Acordeón Mariñeiro, esta
obra vén acompañada por un texto
de Norberto Pablo Cirio, un espe-
cialista en temas musicais galegos
que atinxen a Arxentina, no que se
recollen datos biográficos e artísi-
ticos desta parella, que foron os pri-
meiros en gravar pezas de acordeón
aló por América.

Os irmáns Moreira son outros
deses fillos da emigración que deu
o noso país no século XX. A fami-
lia ten as súas orixes en Santo Eleu-
terio de Tella, bisbarra do concello
de Ponteceso. Os pais destes artis-
tas do acordeón tiveron sete fillos,
seis deles varóns. A súa prole foi
emigrando a América e escolleron
a cidade de Bos Aires como punto
de chegada.

Pedro e Manuel Moreira come-
zaron a realizar actuacións como
acordeonistasenGalicia,nasúapri-
meira formación contaban con tres
acordeóns e unha batería, pero se-
ría en Arxentina onde desenvolve-
ron practicamente toda a súa ac-
tividade e, sobre todo, na capital e
poboacións cercanas. O amplo nu-
merodeemigrantesgalegoseranos

receptores fundamentais da súa ar-
te e os Moreira foron considerados
os intérpretes de acordeón máis so-
branceiros daquela época.

Neste cedé recóllense as grava-
cións efectuadas por eles, dúas de
lousa de 78 rpm, que datan de 1955
e1956, edoussinxelosdevinilo (de
1963 e 1967).

Á hora de rexistrar a música
prescindiron de incorporar a bate-
ría, instrumento que se comezou a
asociar á primeira vaga de rockei-

ros arxentinos da década dos 60, e
decidiron apostar por unha forma-
ción máis tradicional e popular, se-
guramente, como indica Norberto
Pablo Cirio, para non perder de vis-
ta que os potenciais consumidores
da súa música podían achar a pre-
senza desa potente percusión como
algo estraño e, en certa medida,
alleo e iso podía afectar a súa ima-
xe entre o público.

Nas pezas mesturan pezas ins-
trumentais canda temas cantados,

nos que contaban coa colaboración
de Ernesto Bermúdez, Xosé Ma-
ría Dans e o seu irmán Santiago
Moreira.

Como curiosidade cómpre su-
bliñar que esta formación artística
tivo bastantes nomes diferentes ao
longo da súa andaina musical, en-
tre eles Hermanos Moreira y su
conjunto gallego, Conjunto de
acordeones Hermanos Moreira y
sus vocalistas, e Conjunto de acor-
deones Moreira.

Os músicos proviñan dunha bisbarra pertencente ao concello de Ponteceso

Os irmáns Moreira levaron a Bos
Aires os sons dos seus acordeóns
Rescátanse as gravacións efectuadas polo dúo en América, nas que se fan acompañar
doutros instrumentos e mesturan pezas totalmente instrumentais con temas cantados

Unha vella fotografía onde vemos aos irmáns Moreira á fronte cos seus acordeóns. / OUVIRMOS

Editan en CD o
primeiro disco gravado
en América pola lusa
Amália Rodrigues

A gran dama do fado edi-
tou o seu primeiro álbum nos
Estados Unidos en 1954 e
agora esa obra será remaste-
rizada para unha edición en
CD. Daquela o LP levou por
título Amália Rodrigues sings
fado from Portugal and fla-
menco from Spain. Catro das
pezas estaban cantadas en
portugués e outras tantas en
español. Nesta ocasión se en-
gadirán catro temas que non
saíran naquela obra primixe-
nia e que a cantante gravou o
ano seguinte para a mesma ca-
sa editora, a Angel Records.

Pedro Guerra edita un
traballo con versións
de cancións españolas
e latinoamericanas

O canario Pedro Guerra
publica Alma mía, un álbum
con versións de cancións em-
blemáticas en España e Lati-
noamerica. Entre elas aparece
un tango de Carlos Gardel e
Alfredo Le Pera (El día que
me quieras), clásicos da músi-
ca mexicana de Cuco Sánchez
(Fallaste corazón) e José Al-
fredo Jiménez (Ella), un bo-
lero de Armando Manzanero
(Esta tarde vi llover), un te-
ma de Piazzola (Chiquilín de
Bachín), ou coplas de León y
Quiroga (Te lo juro yo) e de
Ramón Perelló e Mostazo (La
bien pagá).

Manuel Luna afirma
que as multinacionais
impiden a repercusión
da música tradicional

O músico Manuel Luna
afirmou que a música tradi-
cional ten “unha gran presen-
za na rúa”, pero que non ten
repercusiónnosmediosdeco-
municación porque as análi-
ses sobremúsicasmaioritarias
e minoritarias “fanse á luz do
interese das multinacionais”.
Oresponsabledoprogramade
Radio 3 Tarataña salienta que
existe “moito descoñecemen-
to das tradicións culturais, xa
que non existe no eido educa-
tivo unha idea clara do que hai
na terra de cada un”.

Crisitina Pato ultima
as pezas que farán
parte do seu terceiro
disco folk en solitario

A gaiteira e pianista Cristi-
na Pato está a preparar os te-
mas do seu terceiro disco folk,
que tenprevisto lanzaracome-
zos do vindeiro ano. O álbum
está a ser gravado entre Nova
Iorque, Ourense, Madrid e A
Coruña, inclúe algún tema
propioecontaráconcolabora-
cións de Víctor Prieto, Laura
Amado e Carlos Beceiro.
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Acompañada polos sete compo-
ñentes de Lusitânia Ensemble, que
fan catro pezas instrumentais en-
tre as vinte que compoñen esta
obra, a cantante Tereza Salgueiro
realiza un percorrido pola música
portuguesa, dende o período me-
dievalaopresente.PrincipianoMe-
dioevo e pasa pola música tradicio-
nal, os fados e incorpora a artistas
fundamentais na escena musical
portuguesa do século XX, caso de
Fausto ou o guitarrista Carlos Pa-
redes. Do cantautor moderno es-
colle o tema Por este rio acima, que
deu título a un traballo que é con-
siderado do mellor que se fixo nun-
ca en Portugal.

Dentro do disco ocupan un lugar
destacado dúas cancións que for-
maron parte do repertorio deAmá-

lia Rodrigues.Com que voz ten mú-
sicadeAlainOulmane letradeLuiz
Vaz de Camões e Foi Deus com-
púxoa Alberto Janes para a mítica
fadista.

Tamén ocupan o seu lugar im-
portante na estrutura da obra pezas
populares como Vira da desfolha-
da, Malhão de Cinfães ou o canto
de traballo Por riba se ceifa o pão,
sendo a máis coñecida por estes la-
res a Senhora do Almurtão, da que
se coñecen versións realizadas por
diferentes artistas, entre eles a de
Uxía, e tamén se lembra a colabo-
ración nos coros que fixeran as can-
tareiras de Xiradela cando Dulce
Pontesgravouacanciónparaundos
seus discos .

O mellor texto é o creado Por
Tiago Torres da Silva para Voltarei
á minha terra (Meditando) e doutro
poeta, José Gomes Ferreira, a ar-
tista elixiuunhapeza,Acordai, con-

siderada como unhacanción herói-
ca. Das tres pezas medievais unha
está cantada en español, a titulada
Puestos están frente a frente.

Logo do paso en falso realizado
por Salgueiro nun anterior disco de
versións de pezas mundialmente
coñecidas nas que non aportaba na-
da ao xa coñecido, agora tivo bon
tino á hora de se mergullar nun
mundo que coñece ben, por tratar-

se de diferentes periodos artísticos
do seu propio país, e logra facturar
un bo traballo con este Matriz, no
que a súa voz amosa que se atopa en
boa forma e que pode transitar por
diferentes estilos sen problema nin-
gún.Noresultado finaldesteálbum
teñen unha parte importante os
arranxos realizados por Jorge Va-
rrecoso Gonçalves, violinista de
Lusitânia Ensemble.

Tereza Salgueiro realiza
un repaso pola música
lusa no disco ‘Matriz’
A cantante está acompañada polos sete
membros do grupo Lusitânia Ensemble

A cantante lusa Tereza Salgueiro. / BLITZ


