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O motivo polo que contactamos coa Central Folque foi, 

principalmente, que nos interesaba o tema da música popular 

galega. Queriamos, dalgunha forma, darlle voz a un colectivo 

xurdido pola crecente crise da música tradicional, así como 

estudar as relacións establecidas entre os membros dunha 

comunidade tan curiosa como resultou ser.  

Nun principio, presentámonos cunha serie de ideas 

preconcebidas. Pensabamos que Folque ía ser un grupo moi 

bohemio, e cunha ideoloxía máis marcada, que sería común a 

tódolos membros. Porén, e como comprobamos a medida que 

avanzamos co traballo, equivocábamonos bastante, como 

reflexaremos máis adiante.  
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Careciamos de referencia algunha cando iniciamos o proxecto, 

polo que comezamos documentándonos a partires da 

información e vídeos da súa páxina web, Twitter ou Facebook. 

O plantexamento inicial deste traballo foi coñecer (facer unha 

análise) o modo de interactuar e comunicarse entre sí dos 

membros desta asociación. Agardabamos, nun comezo, unha 

implicación persoal nas clases e nalgunhas actividades 

organizadas pola Central (como as Redes de Música Soltas de 

Redondela) que nos permitise chegar a establecer redes de 

comunicación tanto cos alumnos coma cos profesores.  

Tamén queriamos descubrir como de involucrados están os 

distintos membros neste proxecto e o grao de confianza entre 

eles; así como o tipo de relación que se chega a establecer entre 

o profesorado e o alumnado.  

Pero non desexábamos estudar únicamente o conxunto da 

comunidade, senón tamén as motivacións e os intereses 

individuais que os levan a formar parte deste proxecto.  

Para chegar a comprobar estas hipóteses e cumprir estes 

obxectivos, plantexámonos un plan de traballo por fases, que 

dalgún xeito nos axudaron a organizar dende a Central. 

Establecemos deste xeito un plan en función da seguinte 

triangulación: 
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Documentación: posto que é difícil facerse unha idea do seu 

traballo buscando únicamente na rede e en propagandas, o 

primeiro que decidimos facer foi comezar acudindo á oficina da 

Central para charlar un pouco con dous dos seus membros, 

Mauro e máis Chito, que foron os que se “encargaron de 

atendernos”. Así puidemos facernos un mapa mental da 

“columna vertebral” da asociación que nos axudou a orientar os 

seguintes pasos. 

Observación: despois, pasamos a coñecer a Escola Livre que 

teñen no centro A Trisca. Foi aquí onde mellor puidemos 

observar a súa forma de traballo, o xeito de proceder dos 

profesores e dos alumnos, como explicaremos máis adiante.  

Participación: para rematar, nós mesmas decidimos tomar parte 

nunha das súas actividades, os Bailes de Assalto, para 

comprobar, como un alumno máis, como se vive a Central dende 

dentro. 

Finalmente, o noso traballo prolongouse ó longo de tres meses 

nos que visitamos a oficina de aCentral para coñecer como 

organizan a asociación, non no sentido administrativo ou 

económico, senón en como traballan para “mantela viva” (o 

equipo directivo repártese os roles de dirección, produción, 

documentación…) e descubrimos que cada quen traballa sobre o 
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seu campo, aínda que, segundo nos sinalaron, son bastante 

versátiles e tratan de seren quen de facerse cargo de calquera 

cousa. Tamén asistimos como ouvintes a clases de tambor e 

violín na Escola da Trisca. Falamos con Chito e a Mauro, cos que 

establecemos unha relación de maior proximidade, e ademais 

tamén puidemos coñecer a outros profesores como Davide, Ugía 

ou Paulina, dos que sacamos en conclusión que non todos os 

membros teñen o mesmo “peso”, porque tampouco están igual 

de involucrados: por exemplo, Ugía é a directora e profesora de 

canto, así que adoita ter moita presenza na asociación; mentres 

que Davide só é profesor na escola e ten a maiores outros 

traballos, polo que non está tan viculado.  

En canto aos seus intereses, o que levou aos membros de 

Folque a formar parte dela, foi, en primeiro lugar, o seu amor á 

música popular galega. Este é o símbolo evidente. Porén, existen 

outros que os manteñen férreamente ligados. Rasgos da súa 

personalidade e da súa forma de ver o mundo, que lles facilitan 

recoñecerse como iguais e que fortalecen a súa unión. Algúns 

deles son a súa aceptación dun xeito de traballo máis libre, con 

horarios flexibles e baseado na confianza entre eles. Outro é o 

seu espíritu nómada, que os leva a vivir na estrada e a non botar 

raíces nos sitios nos que se atopan. Finalmente, cabe destacar o 

seu modo de enfocar as súas relacións públicas. Non se atan 
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demasiado a outros grupos, senón que manteñen relacións con 

eles mentres que estas son productivas, pero abandónanas no 

momento no que a reciprocidade, necesaria para un vínculo real, 

se estanca.  

Por outra banda, trocamos a asistencia ao evento de Rendondela 

polos Bailes de Assalto que organizan en Compostela. 

Grazas ás conversas e ao que observamos na oficina, 

puidémonos facer unha idea bastante achegada á realidade de 

como son as relacións entre os membros da asociación (mestres 

e equipo directivo): para a nosa sorpresa, trátase dun grupo moi 

independente, no que cada quen é responsable das súas obrigas 

e confía en que o resto faga a súa parte. 

Pola contra, non nos foi posible chegar a coñecer con toda a 

precisión que pretendiamos as relacións entre alumnos e máis 

profesores, xa que o formato da clase (individual) impedía a 

interacción con outros alumnos (nós imaxinabamos que serían 

clases colectivas, o que nos permitiría falar con algún grupo 

mentres o profesor atendía a outro, pero non foi así). 

A música popular galega, pular por ela, este é o obxectivo de 

aCentral Folque, o símbolo, o elemento de cohesión e causa do 

nacemento desta comunidade. Porén, non só a música 

tradicional galega e o folk constitúen o símbolo, senón tamén 
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unha forma de vida, de pensar, de sentir e de traballar. aCentral 

Folque está composta por unha gran diversidade de 

sensibilidades e sentidos “comúns” que xiran arredor deste 

símbolo partillado. 

Despois de catorce anos de vida, aCentral viu nacer moitas 

relación persoais e exerceu como nai das relacións comunitarias. 

Nun primeiro momento, as nosas impresións baseábanse nunha 

imaxe bastante idealizada do que podían ser as relacións entre 

persoas cunha concepción do traballo e da vida tan aberta. Aínda 

así, a medida que fomos coñecendo máis e máis á xente da 

organización, fomos descubrindo que non todo é tan ideal como 

pode semellar nunha primeira, e superficialísima, visión. Un dos 

rapaces de aCentral aseguraba que non eran amigos, só 

colegas. O motivo radicaba no necesario establecemento dunhas 

liñas, uns límites, que non debían ser traspasados para o bo 

funcionamento dos proxectos. As súas relacións teñen fortes 

doses de compañeirismo, respecto e admiración, e rematan onde 

comezan as liñas infranqueables. 

No tocante ás relacións entre o profesorado e o alumnado da 

escola, as nosas primeiras impresións non diverxeron tanto con 

respecto á realidade que con posterioridade puidemos coñecer. A 

formulación das aulas é radicalmente diferente ao dunha aula de 
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música convencional. Todas elas, salvo as de canto, son 

individuais e baséanse no compromiso e na participación do 

alumnado. aCentral busca xente nova involucrada co que están a 

facer e implicada no desenvolvemento pleno da cultura propia. 

Con estes ingredientes, e ben cociñadas polo paso do tempo, as 

relacións interpersoais e os vínculos permanecen, e o alumnado 

segue ligado á escola, dun xeito ou outro, despois de finalizar os 

seus estudos. 

A selección do profesorado tamén é algo rechamante. Ademais, 

conta con todas as características que, ao longo destes meses 

traballando con aCentral, puidemos observar. Os profesores e as 

profesoras non teñen que pasar un exame, superar unhas probas 

ou presentar certificado ou título algún dos seus coñecementos 

musicais. Eles foron escollidos por un proceso moi sinxelo 

baseado nas relacións persoais. Os fundadores de aCentral 

coñecíanos por partillar un campo común, o da música tradicional 

galega e o folk, sabían das súas experiencias e competencias no 

eido.  

Nos primeiros estadios do traballo, cando xa superáramos as 

primeiras impresións, todas compartíamos unha mesma 

sensación: a existencia dun caos reinante na organización. En 

aCentral Folque os horarios e os salarios son flexibles e cada 
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quen establece os seus. O traballo é libre e cada un fai o seu, 

sen consultar si a penas aos demais compañeiros. Porén, ao 

pouco decatámonos de que quizais non todo era caos. Chegados 

a este punto, non puidemos evitar cuestionar se un traballo 

individual podía posteriormente repercutir no éxito de todos os 

proxectos. Supuxemos así, e finalmente confirmámolo, que malia 

a independencia que rexe as relacións laborais e os ritmos de 

traballo de aCentral, todos son interdependentes entre si. O 

traballo individual e independente é, ao final, unha parte pequena 

dun gran traballo en equipo. O compromiso e a responsabilidade 

individual son precisas para poder levar adiante as iniciativas e 

continuar pulando pola música tradicional galega. 

Na mesma liña, comezamos a pensar na posibilidade da 

existencia de retesías entre os membros da organización. 

Analizando as diferenzas entre interacción e comunicación, 

mantendo o suposto de que para unha verdadeira relación tiña 

que haber comunicación, e para unha boa comunicación tiña que 

haber confianza, sobrevoamos a idea do peso e da forza que 

podían ter as relacións interpersoais entre os diferentes 

membros. É de supor que este non é un punto que puidésemos 

ter comprobado ao longo do desenvolvemento do traballo, mais a 

súa consideración supón unha pequena varianza con respecto ás 
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primeiras afirmacións que se baseaban nunha imaxe 

seguramente pouco coincidente coa realidade.   

A falta dun espazo común a través do cal coñecerse, 

comunicarse e partillar emocións e experiencias, é unha pequena 

eiva á hora de establecer relacións fortes e estables. Deste xeito, 

malia non supor unha traba á hora de realizar o traballo, si que 

imposibilita a comunicación grupal. 

As diferenzas entre o que pensabamos ao comezar o traballo e o 

que pensamos agora son notables. Quizais, fai uns meses, 

tíñamos unha visión un tanto inxenua e mesmo algo idílica do 

que era aCentral Folque. Porén, ao tratar cos seus membros e 

falar con eles fómonos decantando de que non todo era o que 

parecía. Descubrimos que non todo era comunicación, senón que 

entre algunhas persoas había máis de interacción que doutra 

cousa. Tamén entrevimos que a independencia, sobre todo á 

hora de traballar, revelábase máis como unha interdependencia 

entre os membros, que como unha independencia real. Alén 

disto, prexuízos que puidemos ter nun primeiro momento, 

quedaron desbotados. 

No tocante ás lecturas obrigatorias realizadas, podemos entrever 

certos nexos coa de Política de Minorías, un texto de Raquel 

Paiva. aCentral Folque ben pode ser considerada unha 



ESTUDO CENTRAL FOLQUE 

10 
 

comunidade xerativa, debido as súas características intrínsecas. 

aCentral é unha organización musical contra-hexemónica, capaz 

de producir e promover renovadas formas de acción social, 

acompañadas por anovadas maneiras de relacionarse cos outros 

(sen esquecer a importancia que hoxe en día teñen as novas 

tecnoloxías). Alén diso, son capaces de facerlle fronte á ausencia 

de escolas de música tradicional galega públicas. Neste senso, 

aCentral é substituta perfecta destas.   

Para nós, esta foi unha experiencia gratificante. Puidemos 

comprobar que os prexuízos non levan a bo porto, xa que nos 

equivocamos completamente coa primeira impresión que tivemos 

da Central Folque.  

Ademais, gracias á documentación, á observación e á 

participación (sobre todo a estas dúas últimas) puidemos 

establecer redes de comunicación coa maior parte dos 

“cabecillas” da Central, en especial con Chito e Mauro, non así 

cos alumnos, algo que botamos en falta; comprobamos de 

primeira man como eran as relacións entre os membros de 

Folque, a súa forma de traballo e a comunicación interpersoal, e 

os motivos que os levan a realizar a cabo esta labor de 

expansión da cultura galega; e participamos nunha das 

actividades para saber cal é a súa relación coa comunidade e 
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como orientan as actividades culturais destinadas a non deixar 

morrer a música e o baile galego.  

Pero a pesar dos resultados favorables, non todo foi un camiño 

de rosas. Vivimos varias crises, a máis grave delas cando Mauro 

faltou á reunión concertada con el. Pero outros dos 

coñecementos adquiridos gracias á realización deste traballo foi a 

superar os momentos de incertidume, posto que estas 

circunstancias  leváronnos a comprender que o mellor é a 

búsqueda da acción que impida que nos estanquemos; ao propio 

desenvolvemento nas situacións nas que parecía que nos 

quedaramos atoradas e non fluían nin a comunicación nin a 

creatividade.  

O resultado: non só a comprensión da comunicación interpersoal 

nun entorno completamente alleo para nós, senón a superación 

de obstáculos e a mellora das relacións con persoas 

descoñecidas. Comprendimos que a comunicación é un ben 

indispensable para toda relación humana, non só mediante a 

nosa propia experiencia grupal, senón tamén a través das 

vivencias dos nosos compañeiros; é dicir, a comunicación é un 

ben común que da pé á interacción e á convivencia do ser 

humano con calquera individuo, xa sexa aislado ou en 

comunidade.  

http://comunepersoal.wordpress.com/2014/02/25/cando-falla-a-comunicacion/
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