Que é a festa dos maios?...

É unha festa cíclica que estivo presente na cultura rural europea dende
tempos inmemorais.
É unha manifestación agraria a través da cal as xentes do campo celebraban
o traballo de recollida dos froitos na primavera, representada no maio,
adornando con elementos vexetais e froitos do campo as máquinas,
ferramentas de traballo, o gando, as portas das casas e mesmo ás propias
xentes. Algúns dos adornos vexetais presentes nos maios máis recentes son:
o fiuncho, os pampullos, a espadana, as xestas..., debidamente traballados,
tamén froitos como laranxas, limóns, espigas e mesmo ovos, vestindo unha
estrutura de madeira cónica, chegando incluso a adornar reproducións de
embarcacións nas vilas e barrios mariñeiros ou poñendo un elemento
vexetal no mastro dos barcos.
Este recibimento á primavera, era unha forma de relación entre os campesiños
nunha estación do ano na que os campos estában a estoupar de vida e
fermosura, onde a roupa permitía deixar ver algo máis os corpos, fervía o
sangue, sendo o tempo para a sensualidade, os primeiros amores, a música
e a creatividade.

Os nosos agradecementos:
Aos maios convidados, a María Prego e Gabi Vacaloura polas súas
ensinanzas, aos músicos participantes e como non a veciñanza que co seu
traballo desinteresado fai posíbel un ano máis a celebración desta festa.

Recibimento a Primavera

Domingo 11 de Maio
Programa XXXII Festa dos Maios
10:00 h. Comezo dos obradoiros
11:00 h. Obradoiro de debuxo
12:00 h. Actuación de Codia e Miolo
13:00 h. Actuación grupo de gaitas do país
17:00 h. Actuación grupo de gaitas do país
18:00 h. Representación da festa dramatizada dos Maios
O remate actuación da orquestra “OS MODERNOS”

Cantiga do Inverno
Velaí ven o inverno
con aire de morte
prá que nada mude
na man unha fouce.
Puxa do seu carro
cabrón macilento
deixando o seu paso
vento fedorento.
Nas néboas saudosas
grazna o mensaxeiro
corvo tenebroso
fúnebre agoreiro.
Tronan os tronantes
choven os nuveiros
señardades prenden
corazón senlleiros
Pobo resignado
pensamentos ermos
ánimo apagado
de facil lamento.
Pensa de cotío
planifica o inverno
para que nada mude
para ser eterno.
Controlan as noticias
maquean súa imaxe
para que votemos
a mesma engranaxe.

Cantiga do Maio

Maio, de flores cuberto
Maio ledo, maio festeiro
Maio, maio do Casco Vello
Bótennos as Maias señores cabaleiros
Senón teñen Maias bótennos diñeiro
Ai ven maio pola Praza do Rei
Ai ven o maio de roubar o que se ve.

Érguete Maio
Érguete maio, moito durmiches
pasou o inverno e non o sentiches.
Érguete maio, moito durmiches
pasou o cuco e non o sentiches.
Érguete maio, moito durmiches
pasou o inverno e ti non o viches.
Érguete maio, moito durmiches
pasou o cuco e ti non o viches.

As Maias
Bótennos as Maias
señores cabaleiros
bótennos as Maias
que teñen no peto.
Bótennos as Maias
señores do concello
bótennos as Maias para
o Casco Vello.

Velaí ven a Primavera
toda chea de color
Velaí ven feiticeira
que fai agromar o amor.
Velai ven a Primavera
e a terra canta con ela
que con todas estas cores
está de ledicia chea.

Alumea
Alumea o pan, alumea o pan
cada espiga seu toledán
alumea o trigo, alumea o trigo
cada espiga seu moletiño.
Alumea o pan, alumea o pan
cada espiga seu toledán
alumea o trigo, alumea o trigo
cada espiga seu moletiño.

A esta nova Primavera
que ides contemplar axiña Lume, lume ve o pan
o mes de abril emprestoulle Deus che dea moito gran
unhas azas de anduriña.
cada gran como un bugallo
cada pé como un carballo.
Velaí ven a Primavera...
Lume, lume ve o pan
Esta nova Primavera
Deus che dea moito gran
xentil dourada dos froitos cada gran como un bugallo
trae abondosa colleita
cada pé como un carballo.
ten a vida no seu colo.
Esta fértil Primavera
tráenos fartura de pan
para alimentar seus fillos
ata despois de San Blas.
Velaí ven a Primavera
co Maio vai namorar
trae nos seus beizos, florida
un bico para lle dar.
Velaí ven a primavera...

Lume ao Inverno
Lume, lume, lume ó inverno
lume ó inverno do frío e da fame da
noite de néboa, preguiza e xiada.
Lume, lume, lume ó inverno
lume ó inverno do frío e da fame da
noite de néboa, preguinza e xiada.

