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Limiar

Sobre CORAL DE RUADA tense escrito moito e, case sempre, ben. Son moitos os artigos
en prensa, capas de discos, programas, etc. que se levan escrito por persoeiros
relevantes da cultura galega e española (Ramón Otero Pedrayo, Óscar Esplá, Antonio
Fernández Cid, por citar algúns dos máis salientables). Sen embargo, neste apartado
pretendo referirme unicamente aos libros, revistas especializadas, teses doutorais e
outras publicacións que tratan, directa ou indirectamente, sobre a CORAL DE RUADA.
Quedarán, con seguridade, publicacións sen mencionar. Este estudio irase actualizando
coas novas achegas que tódolos seus lectores teñan a ben ir aportando.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
Neste capítulos móstrase unha recensión de libros que tratan exclusivamente sobre a
CORAL DE RUADA ou lle dedican unha parte importante do seu contido.
Polo momento, o libro que trata de xeito máis extenso a historia de DE RUADA é
o titulado “La Coral De Ruada” (1918-1995)”:
Título: La Coral De Ruada (1918-1995)
Autores: Miguel Ángel González García e
Servando Ellacuriaga Tesouro
Editor: Caixa Ourense
I.S.B.N.: 84-921-0731-6
Depósito legal: OR-1/96
Ano de edición: 1996
Este libro contén, ademais da historia da
CORAL DE RUADA, un gran número de
interesantes fotografías da CORAL en
distintos anos, dos seus Presidentes, dos
seus Directores... Tamén mostra os
bosquexos, a toda cor, de Camilo Díaz
Baliño para a elaboración dos decorados
das famosas “escenas corales gallegas” e
o fermoso cartaz que o mesmo pintor
realizou para a primeira xeira da CORAL
por terras americanas.
Xa aparecera denantes, en 1992, unha breve recensión histórica da CORAL DE
RUADA, no libro “La Música en
Orense”
Título: La Música en Orense
Autor: Isidoro Guede
Editor: Caixa Ourense
I.S.B.N.: 84-606-1077-2
Depósito legal: C-1.577-1992
Ano de edición: 1992
Este libro do xornalista ourensán Isidoro Guede,
antigo ruadista, trata de recoller a historia
musical de Ourense e dedica un capítulo á
CORAL. Tamén dedica diversos apartados a
músicos relacionados de xeito directo (Daniel
González, Antonio Jaunsarás, Manuel De Dios,
Juan José Rumbao Requejo, etc..) ou indirecto
(Adolfo Berges, José Fernández Vide, etc..) coa
CORAL DE RUADA.

En 1996 preséntase na Universidade da Coruña o traballo “O teatro galego e os
coros populares 1915-1931”.
Título: O teatro galego e os
coros populares 1915-1931
Autora: Laura Tato Fontaíña
I.S.B.N.: 978-84-692-8929-7
Ano de edición: 1996
Trátase
da
tese
de
doutoramento presentada por
Laura Tato Fontaíña e
dirixida polo Profesor Doutor
Manuel Ferreiro Fernández
do Departamento Filoloxías
Francesa
e
GalegoPortuguesa da Universidade
da Coruña en novembro de 1996. Consta de dous volumes: o primeiro é a tese (447
páxinas) e o segundo (542 páxinas) contén os apéndices. Trata da importancia do Coros
Galegos como impulsores e espalladores do teatro galego no primeiro terzo do século
XX, polo tanto presta unha especial atención ao CORO DE RUADA, con historial do
mesmo, obras representadas, lugares onde se representaron estas obras, teatro de Xabier
Prado “Lameiro”, etc.
No ano 2000 publicouse o libro titulado “De Ruada: complemento histórico”,
do mesmo autor.
Título: De Ruada: complemento histórico
Autor: Isidoro Guede
Editor: Isidoro Guede
Depósito legal: OU-122/00
Ano de edición: 2000
Isidoro Guede, que, como xa quedou indicado, é un bo
coñecedor da CORAL, quixo, coa publicación deste libro,
aclarar algunhas cuestións que, ó seu xuízo, non
quedaron suficientemente claras nin nos libros citados
anteriormente nin nas novas que a prensa foi dando ó
longo dos anos sobre algúns aspectos da historia da
CORAL, sobre todo da primeira metade da presidencia de
D. Manuel Rego Nieto. Constitúe, polo tanto, unha interesante achega para un
coñecemento desapaixonado da historia de DE RUADA nesa época.

En 2002 preséntase na Universidade de Oviedo o traballo <<Coral “De Ruada”
e identidad ourensana>>.
Trátase dun traballo de curso da asignatura de Etnomusicoloxía realizado e presentado
por Miriam Perandones Lozano diante do “Departamento de Historia del Arte y
Musicología” da Universidade de Oviedo en setembro de 2002. O traballo, dirixido polo
profesor José Antonio Gómez, trata sobre a historia da CORAL, a súa relación coa
sociedade ourensá, a situación interna, social e musical actual, entrevistas, etc.. Cremos
que é esta a primeira vez que a histórica agrupación ourensá é obxecto dun estudio
universitario.
No ano 2003 publícase o libro “Canto mariñán ou canto do mar?”:
Título: Canto mariñán ou
canto do mar?
Autor:
Xaquín
Vales
Rodríguez
Editor: Deputación Provincial
de Ourense
I.S.B.N.: 84-96011-25-9
Depósito legal: OU-36/2003
Ano de edición: 2003
Xaquín Vales Rodríguez é un
coralista (pertence á corda de
tenores segundos) estudioso
da historia da CORAL DE
RUADA. Partindo dunha cita sobre a CORAL DE RUADA que Manuel Rivas fai na páxina
74 da súa novela “O lapis do carpinteiro” (“Pouco antes de morrer (...) pintei esta
mesma estampa, o que estamos a ver. Foi para a escenografía do Canto Mariñán da
Coral da Ruada (sic) no Teatro Rosalía de Castro.”) constrúe un completo e minucioso
estudio sobre a colaboración de Camilo Díaz Baliño (o pintor ó que se refire Rivas na
súa novela) e DE RUADA e a historia da agrupación CORAL nesa época, na que ten lugar
a primeira xeira por Sudamérica. É un libro de obrigada lectura para coñecer aspectos
que a penas están tratados nos libros citados anteriormente.
Tamén no ano 2003 publícase o opúsculo “Dez anos con Coral de Ruada”:
Título: Dez anos con Coral de Ruada
Autor: Manuel Rego Nieto
Editor: Deputación de Ourense
Depósito legal: OU-168-2003
Ano de edición: 2003
Trátase dun relato das actividades e das impresións persoais do autor, durante os dez
anos que presidiu DE RUADA. Como detalle anecdótico, cómpre sinalar que o autor
“toma prestado” para este libro o deseño da capa do libro “La Coral De Ruada” (19181995)”.

A editorial Ir Indo, na súa colección “A fraga universitaria” publica en 2006 un
novo libro do coralista Xaquín Vales titulado “Actos académicos en
Mondariz”:
Título: Actos académicos en Mondariz
Autor: Xaquín Vales Rodríguez
Editorial: Ir Indo (colección “A fraga universitaria”)
I.S.B.N.: 84-7680-596-9
Depósito legal: VG-1209-2006
Ano de edición: 2006
Na contracapa do libro pódese ler: “No verán de 1920
reúnense durante tres días, na vila termal de Mondariz,
poetas e literatos, artistas e historiadores, xornalistas e
distinguidas personalidades da sociedade galega,
chegados dos máis diversos lugares da nosa Terra, de
Madrid e mesmo de Inglaterra, para acompañar aos da
Real Academia Galega na recepción de dous novos
académicos”. Estes dous novos académicos eran os
poetas Rey Soto e Ramón Cabanillas. A reunión tivo
lugar no Gran Hotel patrocinada polos irmáns Peinador. Neste acto participaron os
coros galegos Agarimos da Terra e DE RUADA. Xaquín Vales “Xocas” fai un
documentado e minucioso relato -como é característico nos seus traballos- desas
memorables xornadas.
En 2007 o nº 3 (2ª época) da revista “La
temporada de Mondariz” publica un artigo do
coralista
Xaquín Vales titulado “Real
Academia Gallega en Mondariz”.
Título da revista: La temporada de Mondariz
Editor: Fundación Mondariz Balneario
Depósito legal: M-25843-2006
ISSN: 1886-595X
Ano de edición: 2007
En realidade, o artigo consiste nunha versión reducida do libro “Actos Académicos en
Mondariz” que Xaquín Vales publicara no ano anterior coa editorial Ir Indo.
A revista “etno-folk (revista galega de etnomusicoloxía)” inicia a súa andaina
no ano 2005 coa intención de publicación trimestral. Esta nova revista está
dirixida polo exdirector da CORAL DE RUADA Javier Jurado Luque. Trátase
dunha publicación de gran interese á que os ruadistas lle desexamos moito éxito.
Dende os primeiros números ten dedicado artigos, recensións, etc. a DE RUADA,
pero neste caso trátase dun caso especial, xa que se pode considerar unha revista
monográfica dedicada á CORAL DE RUADA.

En outubro de 2007 aparece o número 9:
Título: etno-folk, revista galega de etnomusicoloxía (nº 9
outubro 2007)
Edita: Dos Acordes, S. L.
I.S.S.N.: 1698-4064
Depósito legal: Vg 817-2004
Ano de edición: 2007
Como xa se indicou, trátase dunha revista especialmente
dedicada á CORAL DE RUADA: dende o “Limiar” de
Javier Jurado ata o artigo “Novo CD. Coro <<De
Ruada>>, Escena Coral Gallega” de Francisco Javier
Garbayo, pasando por “Resumo cronolóxico e ilustrado
da Coral De Ruada” e “Apéndice: resumo das actuacións
da Coral De Ruada (1919-2006)” de Emilio Rodríguez
Portabales, “Entorno sociocultural, etnicidad y
nacionalismo de la Coral De Ruada en su primera etapa (1918-1936)” de Míriam
Perandones Lozano, “Persoeiros: Daniel González Rodríguez” de Emilio Rodríguez
Portabales e “Homenaxe a Valente en Augasquentes” de Xaquín Vales. Ademais
figuran as recensións do CD xa mencionado e do número 5 da revista “Coral De
Ruada”.
Co gallo da celebración do 90º Aniversario da
CORAL DE RUADA publicouse, no ano 2009, o
libro “Primeira viaxe a Andalucía do Coro
De Ruada” do coralista Xaquín Vales
Rodríguez.
Título: Primeira viaxe a Andalucía do Coro
De Ruada
Autor: Xaquín Vales Rodríguez
Editorial: Ouvirmos
ISBN: 978-84-612-9120-5
Depósito legal: LU-022/09
Ano de edición: 2009
Neste novo libro, o coralista Xaquín Vales “Xocas”
narra de xeito minucioso a primeira viaxe que fixo o
CORO DE RUADA, no ano 1927, a Andalucía, con actuacións de enorme éxito en Sevilla
e Cádiz. Tamén dá conta das actuacións en Madrid, xa de regreso a Ourense, e da
homenaxe a Xabier Prado “Lameiro” poucos días despois da chegada á cidade das
Burgas.

Nos últimos día de xuño de 2010 apareceu o nº 17/18 de “Murguía. Revista
Galega de Historia”:
Título: Murguía. Revista Galega de Historia (nº
17/18, setembro 2008-abril 2009)
Dirección: Uxío-Breogán Diéguez Cequiel
Editan: Asociación Galega de Historiadores
(AGH), Colectivo Murguía e Pontenotempo
Imprime: Gráficas Mera
I.S.S.N.: 1696-9197
Depósito legal: C-1640-2003
Ano de edición: 2010
O xoves 24 de xuño de 2010 a CORAL DE RUADA
presentaba o nº 8 (ano 2009) da súa revista. No interior
atópase o suplemento nº 4, titulado “Alexandro Bóveda,
coralista” da autoría de Xaquín Vales. Uns días máis
tarde apareceu o nº 17/18 de “Murguía. Revista Galega
de Historia” que contén, entre outros, o mesmo traballo publicado na revista. En
realidade é case o mesmo traballo, porque o publicado na revista ten algún engadido e
correccións aportados polo autor poucos días antes da impresión. Trátase dun minucioso
estudio de Xaquín Vales sobre unha faceta case descoñecida de Alexandro Bóveda, a de
coralista, faceta esta que desenvolveu no Orfeón Unión Orensana, CORAL DE RUADA
(aínda que neste caso non hai unha certeza total) e, sobre todo, Coral Polifónica de
Pontevedra, onde chegou a cantar como tenor solista.
En novembro de 2010 edítase o libro “Manuel de Dios: un tempo, un río, un
cantar”:
Título: Manuel de Dios: un tempo, un río, un cantar
Autores: Varios
Edita: Asociación cultural Miño – Vellos Amigos
de Manuel de Dios
Depósito legal: OU 122-2010
Ano de edición: 2010
O grupo “Vellos Amigos” editou este libro co gallo
do primeiro aniversario do pasamento de Manuel
De Dios. Foi distribuído de xeito gratuíto durante a
celebración dun acto de homenaxe celebrado no
teatro Principal de Ourense o día 18 de novembro
de 2010. Consta de varias colaboracións de distintas
persoas relacionadas co mundo da cultura, da
política, da música, etc., nas que se mostran
distintas facetas da personalidade do gran mestre.
Moitas destas colaboracións -unha delas asinada
polo presidente da CORAL DE RUADA- lembran a fonda e frutífera relación de Manuel de
Dios e DE RUADA nun período de máis de trinta anos. Ademais leva na contracapa unha
breve biografía do homenaxeado. Por todo iso se inclúe este libro entre a bibliografía
específica da CORAL.

En novembro de 2012 edítase un novo número da revista “Raigame. Revista de
arte, Cultura e Tradicións populares (Nº 36; Maio de 2012)”:
Título: Raigame. Revista de arte, Cultura e
Tradicións populares (nº 36; Maio de 2012)
Coordinan: Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo F., Escola Provincial de
Danzas e Colectivo Castro Floxo.
Dirección: Mariló e Xulio Fernández Senra
Edita: Deputación de Ourense
I.S.S.N.: 1136-3207
Depósito legal: OU-75/95
Ano de edición: 2012
O nº 36 de “Raigame” está dedicado a Celso Emilio
Ferreiro e Valentín Paz-Andrade. Coincide que o
Día das Letras Galegas 2012 está dedicado a este
último. Na páxinas da revista pódense ler distintos
traballos sobre os dous persoeiros a cargo de
importantes firmas da cultura galega: Xosé Neira
Vilas, Clodio González Pérez, Luís Pérez Rodríguez, Tucho Calvo, Antonio Piñeiro,
Afonso Vázquez-Monxardín Fernández, etc. Ademais hai un traballo do vicepresidente
primeiro da CORAL DE RUADA, Emilio Rodríguez Portabales, que leva por título
“Valentín Paz-Andrade e o Coro De Ruada” que trata da primeira xeira galega de DE
RUADA, en 1920, e a participación de Valentín Paz-Andrade na homenaxe que o CORO
tributou a Rosalía Castro diante do seu monumento do Paseo da Ferradura. Esta é a
razón pola que se inclúe esta publicación dentro da “Bibliografía específica” da CORAL
DE RUADA.
En decembro de 2012 aparece un novo número da revista “Raigame. Revista de
arte, Cultura e Tradicións populares (Nº 37; Decembro de 2012)”:
Título: Raigame. Revista de arte, Cultura e
Tradicións populares (nº 37; Decembro de
2012)
Coordinan:
Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo F., Escola Provincial de
Danzas e Colectivo Castro Floxo.
Dirección: Mariló e Xulio Fernández Senra
Edita: Deputación de Ourense
I.S.S.N.: 1136-3207
Depósito legal: OU-75/95
Ano de edición: 2012
O nº 37 de “Raigame” está dedicado a Isaac Díaz
Pardo. Na páxinas da revista pódense ler distintos
traballos este persoeiro a cargo de importantes firmas
da cultura galega: Xosé Ramón Fandiño, Felipe
Senén López Gómez, Xabier Limia de Gardón, Silvia Longueira, Xosé Neira Vilas, etc.
Ademais inclúe un traballo do vicepresidente primeiro da CORAL DE RUADA, Emilio

Rodríguez Portabales, que leva por título “Camilo Díaz Baliño -pai de Isaac Díaz Pardoe o Coro De Ruada” que trata da colaboración do egrexio pintor e escenógrafo ferrolán
con DE RUADA durante un longo período de tempo que se inicia en 1920 e remata en
1931, coa xeira por Sudamérica. Nese período DE RUADA inicia un novo tipo de
espectáculo, as escenas corais galegas, que, con decorados de Díaz Baliño, tanto éxito
tiveron en Galicia e América. Por este motivo se inclúe esta publicación dentro da
“Bibliografía específica” da CORAL DE RUADA.
En setembro de 2015 aparece un novo número da revista “Raigame. Revista de
arte, Cultura e Tradicións populares (Nº 38; Setembro de 2015)”:
Título: Raigame. Revista de arte, Cultura e
Tradicións populares (nº 38; Setembro de
2015)
Coordinan:
Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo F., Escola Provincial de
Danzas e Colectivo Castro Floxo.
Dirección: Mariló e Xulio Fernández Senra
Edita: Deputación de Ourense
I.S.S.N.: 1136-3207
Depósito legal: OU-75/95
Ano de edición: 2015
O nº 38 de “Raigame” está dedicado a Vilanova das
Infantes e á Romaría Etnográfica Raigame despois
dun ano en que non se celebrou polo vil asasinato do
párroco de Vilanova, D. Adolfo Enríquez Méndez.
Na páxinas da revista pódense ler distintos traballos sobre Vilanova, a Romaría
Etnográfica, D. Adolfo, etc. a cargo de importantes firmas da cultura galega: Xosé Luís
Méndez Ferrín, Xosé Benito Reza, Antonio Piñeiro, Xabier Limia de Gardón, Juan
Andrés Hervella, Benito Batán, Patricia Meléndez, Rafael Artacho Vento, María Elisa
Abad Suárez, José Manuel Enríquez González, Cesáreo Iglesias, Miguel Ángel
González García, José Carlos Fernández Otero e Isidoro Rodríguez Pérez. Ademais
inclúe un traballo do vicepresidente primeiro da CORAL DE RUADA, Emilio Rodríguez
Portabales, que leva por título “A Romaría Etnográfica en Vilanova das Infantes e a
Coral De Ruada” que trata da participación da CORAL DE RUADA na citada Romaría
dende o ano 2004.

Aínda que non se trata de libros sobre a historia da CORAL, é imprescindible
incluír neste capítulo as seguintes publicacións de Xavier Prado “Lameiro”, un
dos fundadores da CORAL DE RUADA, que constitúen as súas “Obras
Completas”. Foron publicadas en 1929 (aínda que figura nos mesmos o ano
1928) por subscrición popular a iniciativa da CORAL DE RUADA.
“A carón do lume”:
Título: A carón do lume
Autor: Xavier Prado “Lameiro”
Editor: Imprenta de “La Región”
Ano de edición: 1928 (segunda edición)
Este primeiro tomo editouse por primeira vez en 1918, polo que o que aquí se describe é
unha segunda edición. A diferencia dos outros tres, ten na capa unha ilustración alusiva
ó título da obra, realizada por Vicente Risco (na primeira edición en cor azul e na
segunda de cor marrón). Leva un longo prólogo do eminente xurista, historiador,
periodista... ourensán Manuel Martínez Sueiro (datado en Salamanca o 28 de xaneiro de
1918).
O tomo contén unha colección de “Versos Gallegos” agrupados en 35 poemas de moi
variada temática ( Meiciña conecida, O cacique rural, Remordemento, O San Lázaro,
Velando ó defuntiño, O falar é parola... entre outros).
“Cóxegas e Moxetes”:
Título:
Cóxegas
e
Moxetes
Autor: Xavier Prado
“Lameiro”
Editor: Imprenta de “La
Región”
Ano de edición: 1928
O segundo tomo leva nas
primeiras
páxinas
unha
fotografía do autor e unha
“ADICATORIA Ó excelentísimo señor D. Xosé Calvo Sotelo sinxela mostra de culto
á súa escolleita intelixencia e boísimo corazón. O AUTOR”. O prólogo corre a cargo,
nesta ocasión, do escritor e periodista ourensán José Adrio Menéndez, autor, entre
outros traballos, do libro “Del Orense antiguo”.
O tomo contén, como o anterior, unha colección de “Versos Gallegos” agrupados, nesta
ocasión, en 48 poemas de moi variada temática (Firma de creto, O financieiro rural,
Amor derradeiro, Brincádelas, Parolas mondongueiras... entre outros).
“Monifates”:
Título: Monifates
Autor: Xavier Prado “Lameiro”
Editor: Imprenta de “La Región”
Ano de edición: 1928

Nunha das primeiras páxinas
contén unha fotografía da
CORAL DE RUADA cun pé onde
se pode ler: “O gabado coro
ourensano De Ruada cuyo
admirable
coadro
de
declamación levou á escena, en
Galicia e fóra d’éla, con moito
éisito, a mor parte d’as obras
que figuran n-iste libro”. Tamén
contén unha “ADICATORIA a
vós, rapaciñas e rapaces de DE
RUADA, que tan outo puxéstelo nome santo de Galicia en
terras de fóra, adícavos iste lebro O AUTOR”. Finalmente, tamén contén un pequeno
prólogo do propio autor titulado “Ó leutor”.
Con este tomo iníciase a recompilación da obra teatral de Xavier Prado “Lameiro”,
contendo as obras seguintes: Almas sinxelas, Tratos, Luis de Castromouro, A retirada
de Napoleón, Todo ten goberno, Un home de sorte e O Cego d’a Xestosa.
“Farsadas”:
Título: Farsadas
Autor: Xavier Prado “Lameiro”
Editor: Imprenta de “La Región”
Ano de edición: 1928
Nunha das primeiras páxinas contén a mesma fotografía da CORAL DE RUADA co
mesmo pé descrito no libro “Monifates”. Tamén contén unha “ADICATORIA a
MODESTO FERNÁNDEZ ROMÁN espello de amigos, prototipo de home bo,
caritativo e simpático. C’unha aperta de hirmau. O AUTOR”. O Sr. Fernández Román
formaba parte da primeira directiva da CORAL DE RUADA, xunto co autor do libro, que
era vicepresidente e, ademais, membro fundador. Por último, leva un “PROLOGUIÑO”
do propio autor.
Este tomo remata a recompilación da obra teatral de Xavier Prado “Lameiro”, contendo
as obras seguintes: Os trasacordos de Mingos, Soledá, Vida vilenga, Marta, N-a
corredoira, Estebiño e Marzadas.
Os catro tomos de que dispón a CORAL DE RUADA proceden da doazón da filla de
Daniel González, Mercedes González, e levan -todos eles- unha dedicatoria do autor ó
director da CORAL.

Estes catro tomos que forman as Obras Completas de Xavier Prado “Lameiro”, foron
reeditadas polo Concello de Ourense no ano 1995.
“Obra completa” de Xabier Prado “Lameiro” en
catro tomos:
Título: Obra completa
Autor: Xabier Prado “Lameiro”
Editor: Concello de Ourense
I.S.B.N.: 84-87623-25-5
Depósito legal: S-322-1995
Ano de edición: 1995
Esta recompilación da obra literaria dun dos fundadores
da CORAL DE RUADA está a cargo do profesor Marcos
Valcárcel que realizou, ademais, o estudio introductorio
que se atopa ó comezo do tomo I. Neste estudio cítase a
“Lameiro” como un dos fundadores de DE RUADA e dáse
conta dos inicios desta histórica agrupación coral. Por outra banda, moitas das pezas
teatrais que figuran nesta obra foron representadas polo cadro de declamación e teatro
da propia CORAL.
Aínda que non se trata dun libro sobre
a historia da CORAL, é imprescindible
incluír neste capítulo a publicación
“Así canta Galicia”. Leva por
subtítulo
<<Cancionero
popular
Gallego. Recopilación y Estampas
originales del folklorista Ex-Director
de la Coral “De Ruada” Daniel
González Rodríguez>>:
Título: Así canta Galicia
Autor: Daniel González
Editor: La Región
Nº. de rexistro: 5930-63
Depósito legal: O.R. 45-63
Ano de edición: 1963
Este libro, prologado polo eminente escritor
ourensán D. Ramón Otero Pedrayo e ilustrado por varios artistas (a capa e algunha
ilustración interior pertencen a Conde Corbal e hai ilustracións de Díaz Baliño, E.
Raimúndez, S. Bobillo, T. Bóveda, F. G. Tuñón, R. Dacoba, A. Rivas, A. R. Veiras, L.
Cid) consiste nunha recompilación de cantigas populares galegas realizadas polo
primeiro director da CORAL DE RUADA, Daniel González. Remata co “Camino de
Santiago en cuatro estampas”

“Obra completa” de Xavier Prado “Lameiro”:
Título: Obra completa
Autor: Xavier Prado “Lameiro” (tomos I, II,
III e IV); Delfín Caseiro Nogueiras (tomo V)
Promotor: Coral De Ruada
Patrocinio: Consellería de Cultura, Educación
e E Ordenación Universitaria da Xunta de
Galicia e Deputación Provincial de Ourense.
Editor: Duen de Bux
I.S.B.N.: 978-84-940999-0-8 (obra completa)
I.S.B.N.: 978-84-940999-1-5 (tomo I)
I.S.B.N.: 978-84-940999-2-2 (tomo II)
I.S.B.N.: 978-84-940999-3-9 (tomo III)
I.S.B.N.: 978-84-940999-4-6 (tomo IV)
I.S.B.N.: 978-84-940999-5-3 (tomo V)
Depósito legal: OU 19-2013
Ano de edición: 2014
Trátase dunha reedición facsimilar, promovida pola CORAL DE RUADA, da
obra orixinal en catro tomos máis un libro adicional titulado “Alma campesiña:
Introducción á obra de Prado Lameiro” escrito polo catedrático Delfín Caseiro
Nogueiras. O conxunto dos cinco libros preséntase nun estoxo de cartón ríxido
ilustrado. O acto de presentación tivo lugar o 5 de maio de 2014 no Centro
Cultural da Deputación “Marcos Valcárcel” (Edificio Simeón) e contou coa
presenza do Presidente da Deputación de Ourense, Xosé Manuel Baltar Blanco, o
Presidente da CORAL DE RUADA, Eladio Quevedo Almoina, e restantes membros
da súa Xunta de Goberno, o autor do estudio introductorio, Delfín Caseiro
Nogueiras, e o representante de Duen de Bux, Alfonso Prada Allo.

BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA
Os libros e traballos indicados no capítulo anterior versan sobre a historia, total ou
parcial, da CORAL DE RUADA, pero hai outros libros onde se aborda algún aspecto que
ten que ver con esta histórica agrupación musical ou nos que se fai referencia a ela
dalgún xeito.
Neste sentido, merece unha mención especial o libro “Spanish Galicia”:
Título: Spanish Galicia
Autor: Aubrey F. G. Bell
Editorial: John Lane the Bodley Head Ltd.
Impresor: R. Clay & Sons, Ltd., Printers, Bungay, Sufjolk (Great Britain)
Ano de edición: 1922
A ilustración que se ofrece
corresponde
ás
dúas
primeiras páxinas do libro,
xa que a portada é de cartón
ríxido forrado en papel tela
de cor verde lisa e non
contén ningunha inscrición.
Este
curioso
libro,
publicado no Reino Unido
en
1922
por
un
correspondente en España
do
xornal
británico
“Morning Post”, é unha
interesante mestura de libro
de viaxes (coa descrición
das xentes e do país, así
como das catro provincias
galegas, das principais cidades e vilas, etc.) con estudios da lírica, música, vocabulario e
bibliografía galegos. Acompañan ó texto fotografías de xentes e lugares de Galicia,
debuxos de Castelao, etc.
Polo seu interese, reproduzo as frases da primeira parte, cando fala das xentes, nas que
se menciona de xeito eloxioso á CORAL DE RUADA:
“The best gaita player is now, perhaps, Don Perfecto Feijoo, chemist at
Pontevedra and Knight of. The Order of. Alfonso XII, who has done so
much to found an revive The Galician choirs. Buenos Aires, Madrid and
other cities have welcomed his Pontevedra choir, Aires da Terra or the
Orense Ruada, and London should follow their example. Señor Feijóo
possesses many old dresses and instruments of Galician players. It is
memorable thing to hear him play the beautiful alborada (dawun-song), the
swift muiñeira or the even more lively riveirana (which is a kind of
muiñeira), or to listen to the excellent voices of the Ruada choir at Orense,
and watch two of them dance the muiñeira, with its endless circling
rhythm,...”

“Agora, o mellor gaiteiro é quizais don Perfecto Feijoo, boticario en
Pontevedra e Cabaleiro da Orde de Alfonso XII, que fixo moito para fundar
e revitalizar os coros galegos. Buenos Aires, Madrid e outras cidades
déronlle a benvida ao seu coro de Pontevedra, Aires da Terra, ou ao de
Ourense, Ruada, e quizais Londres siga o seu exemplo. O señor Feijoo ten
moitos traxes e instrumentos de intérpretes galegos. É algo memorable
escoitalo a tocar a preciosa alborada, a bulingueira muiñeira, ou incluso a
ribeirá, máis viva (é un tipo de muiñeira), ou escoitar as voces excelentes do
Coro De Ruada de Ourense, e ver unha parella bailando a muiñeira co seu
interminable ritmo circular,...”
É case seguro que se trata do primeiro libro que fala da CORAL DE RUADA (téñase en
conta que DE RUADA fixo a súa presentación no ano 1919). En todo caso, seguro que é o
primeiro libro publicado fóra de España e nun idioma distinto do castelán ou do galego
que fala da CORAL.

Ao ano seguinte, 1923, publicouse este libro nos Estados Unidos. Como no caso
anterior, a ilustración ofrece as dúas primeiras páxinas, xa que a portada é de
cartón
ríxido
forrado en papel tela
de cor amarela-ouro
lisa e non contén
ningunha inscrición.
Título:
Spanish
Galicia
Autor: Aubrey F. G.
Bell
Editorial: Duffield &
Company
(New
York)
Impresor: R. Clay &
Sons, Ltd., Printers,
Bungay, Sufjolk (Great Britain)
Ano de edición: 1923
No ano 1994 a editorial Galaxia publicou unha traducción ó galego deste libro (véxase
“Galicia vista por un inglés” no ano 1994) e en 2005, o xornal “La Voz de Galicia”
publicou unha reedición deste (véxase “Galicia vista por un inglés” no ano 2005).

No ano 1924 publícase o libro “La tumba del Apóstol Santiago”:
Título: La tumba del Apóstol Santiago
Autor: Manuel Vidal Rodríguez
Imprenta: Tipografía del Seminario C. Central
Ano de edición: 1924
Trátase dun libro relacionado, tal como indica o seu
título, coa tumba do Apóstolo Santiago e da Catedral. No
capítulo XX “Flores de la Devoción Jacobea” figura unha
escolma de distinguidos visitantes e, entre eles “El Coro
<<De Ruada>> de Orense, en su excursión artística por
Galicia, después de venir en Peregrinación a la Cripta del
glorioso Patrón de España, oir Misa y Comulgar, para
ganar el Jubileo plenario de 1920, visitó esta Capilla de la
Reliquias, quedando altamente admirado de las
maravillas que encierra. -10 de Abril de 1920.-“.
En 1951 publícase o libro “Todo de ocasión (versos de “Perniñas” y mios)”:
Título: Todo de ocasión (versos de “Perniñas” y mios)
Autor: Antonio García Nóvoa
Editorial: La Región
Depósito legal: “Hecho el depósito que marca la ley” (1950)
Ano de edición: 1951
Antonio García Nóvoa, alcumado “Perniñas”, publicou
en 1951 este libro no que recolle toda a súa obra poética.
A iniciativa da publicación parte dun grupo de amigos do
autor -entre os que se atopa Antonio Rei Soto- que
conseguen implicar ó Concello e Deputación de Ourense
e múltiples entidades locais (entre as que se atopa a
CORAL DE RUADA, da que “Perniñas” fora Presidente na
segunda metade dos anos corenta) e diversos persoeiros
da cidade. Un dos poemas dedicados á CORAL titúlase
“En una cena de la Coral “De Ruada” festejando las
vodas de plata de su fundación” (páxs.. 188 e 189) e leva
a data 26/2/944. O outro consiste nunha “Improvisación”
do autor durante unha homenaxe da CORAL DE RUADA ó
seu director, Daniel González, e ós coralistas fundadores
co gallo do 30º aniversario da CORAL (páx.. 242) e leva a data 29/6/949. O libro que se
atopa na CORAL leva unha dedicatoria do autor a Daniel González.

Tamén en 1951 aparece a publicación “Centenario de Lamas Carvajal.
Memoria de los trabajos preliminares y actos conmemorativos”:
Título: Centenario de Lamas Carvajal. Memoria de los trabajos preliminares y
actos conmemorativos
Autor: Alfonso Vázquez Martínez
Impresión: Imprenta y Papelería Otero
Ano de edición: 1951
Trátase, como o seu título indica, dunha memoria dos
traballos preliminares e actos conmemorativos do
centenario do nacemento do egrexio poeta e escritor
ourensán Valentín Lamas Carvajal. Uns meses antes
desta data, un grupo de ourensáns, en representacións
das institucións e asociacións máis representativas do
Ourense da metade do século XX. Entre estes
ourensáns atopábase o director da CORAL DE RUADA,
Daniel González, o que significa que DE RUADA estivo
presente nesta iniciativa dende os inicios. Ao longo
desta memoria pódese ver como, ademais, a CORAL DE
RUADA participa coa súa presencia e cos seus cantos nestes importantes actos.
A obra en dous tomos “Los gallegos en la Argentina” edítase en Bos Aires no
ano 1966:
Título: Los gallegos en la Argentina (Volumes I e II)
Autor: Alberto Vilanova Rodríguez
Editorial: Ediciones Galicia
Depósito legal: “Hecho el depósito que marca la
ley”
Ano de edición: 1966
Como o título indica, trátase dunha extensa obra (pret o
de 1.500 páxinas encadernadas en dous volumes), que
ofrece unha minuciosa relación dos galegos relevantes
na Arxentina, incluíndo asociacións e agrupacións de
distintos tipos. Tamén trata dos galegos (artistas,
escritores, etc.) e grupos (musicais, de teatro, etc.) que
viaxaron á Arxentina nalgún momento. Entre os grupos
figura o CORO DE RUADA, que viaxou a América por
primeira vez no ano 1931. A este acontecemento
dedícanselle as páxinas 998 a 1.000 do segundo tomo.

A finais de 1971 publícase o traballo “Mil y pico de apodos orensanos”:
Título: Mil y pico de apodos orensanos.
Autor: José Ramón y Fernández Oxea
Editorial: Talleres Gráficos Vda. de C. Bermejo (Madrid)
Depósito legal: 7.140-1972
Ano de edición: 1971
Este traballo forma parte do tomo XXVII (1971) da “Revista de Dialectología y
Tradiciones
Populares”,
cadernos 3º e 4º, páxinas 345
-369. O autor é o ourensán
Xosé Ramón Fernández Oxea
“Ben-Cho-Shey”.
En
realidade, trátase dun resume
dun amplo estudio titulado
“Alcumes ourensáns”, do que
se conservan fichas e un
proxecto de publicación na
Biblioteca da Deputación de
Ourense. Na fotografía que se
acompaña poden verse as
capas deste proxecto e da
separata que contén o traballo
do que se dan os datos de publicación. Contén varios alcumes aplicados a varios dos
membros dos inicios do CORO DE RUADA (por exemplo, Mosquito, aplicado a Daniel
González; Pescadilla, aplicado a Virxilio Fernández, etc.). Un sorprendente traballo que
sería importante completar, cando menos no referido a DE RUADA, para chegar até os
nosos días.
O nº 2 da revista “Orense” dedica un amplo capítulo á historia da CORAL DE
RUADA:
Título: Orense (Enero – Febrero – Marzo 1978)
(Año I, nº 2)
Autor:
Alfredo
Vara
(do
capítulo
correspondente á CORAL DE RUADA)
Editor: Excma. Diputación Provincial de Orense
Depósito legal: BI-1289-78
Ano de edición: 1978
No nº 2 da revista da Deputación Provincial de Ourense
(presidida por David Ferrer Garrido) podemos atopar
un artigo do xornalista Alfredo Vara (que formou parte
da Xunta de Goberno da CORAL e viaxou con ela a
Venezuela en 1982), que leva por título “La coral de
Ruada (sic): Cerca de 70 años en la historia y música de
Galicia”, onde se dá conta, ó longo de seis páxinas, da
historia da CORAL, fundamentalmente dos inicios (de 1919 a 1936) e da época de
Manuel de Díos. O artigo vai acompañado de seis fotografías.

O ex-presidente da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro Fernández,
publicou en 1983 a “Historia Contemporánea de Galicia”:
Título: Historia Contemporánea de Galicia
Autor: Xosé Ramón Barreiro Fernández.
Editor: Edicións Gamma (A Coruña)
I.S.B.N.: 84-86140-01-3 (do tomo III)
Depósito legal: BI-435-1983
Ano de edición: 1983
Os dous primeiros tomos (a obra consta de catro tomos)
tratan sobre a historia política de Galicia, o terceiro sobre
a historia da cultura galega e o cuarto sobre a historia da
economía galega. No terceiro tomo, cando trata das
agrupacións culturais e folclóricas, refírese á CORAL DE
RUADA nestes termos: “É sen dúbida a coral máis
galardoada de Galicia”.
En 1985 publicouse o libro “Historia del cine en Galicia (1896-1984)”.
Título: Historia del cine en Galicia (1896-1984)
Autor: Emilio Carlos García Fernández
Editor: La Voz de Galicia (Biblioteca Gallega)
I.S.B.N.: 84-85287-8
Depósito legal: C-93-1985
Ano de edición: 1985
Neste libro, que como o seu título indica trata da historia do cine galego, aparece citada
a CORAL DE RUADA na ficha correspondente ó filme “Mar abierto” (1946) de Ramón
Torrado (páxina 745).
No ano 1986 publicáronse, encadernados nun so
volume, os números 13, 14 e 15, correspondentes ós
anos 1981, 1982 e 1983, da revista “Abrente”,
“Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas
Artes Nuestra Señora del Rosario” (A Coruña):
Título: Abrente, Boletín de la Real Academia
Gallega de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario
Edita: Deputación da Coruña
I.S.S.N.: 0212-6117
Depósito legal: C-53-1970
Ano de edición: 1986
No apartado de actividades da “Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del
Rosario” correspondentes ó ano 1983 pódense ver referencias á CORAL DE RUADA
relacionadas coa concesión de Medallas Marcial del Adalid ós ruadistas José Gallego
Aguiar e a Manuel de Díos Martínez (director) nun acto celebrado nos Mosteiro de
Oseira.

En 1987 publicouse o libro “Galicia hoy y el resto del mundo”, de Isaac Díaz
Pardo:
Título: Galicia hoy y el resto del mundo
Autor: Isaac Díaz Pardo
Editorial: Ediciós do Castro (Documentos para a
historia contemporánea de Galicia.
I.S.B.N.: 84-7492-345-X
Depósito legal: C-748-1987
Ano de edición: 1987
Trátase dun poliédrico libro no que o seu autor iclúe
capítulos autobiográficos pero tamén reflexións de tipo
cultural, económico, social e político relacionadas con
Galicia, pero tamén co resto do mundo. Nas súas páxinas
tamén dedica algúns parágrafos á relación do seu pai, o
pintor e escenógrafo Camilo Díaz Baliño, e a CORAL DE
RUADA. Contén dous interesante apéndices de Francisco Fernández del Riego (A
Cultura Galega no exilio) e de Alberto Vilanova (Los exiliados gallegos).
No ano 1989 aparece o libro “El Orfeón Unión Orensana: génesis, desarrollo
y actualidad”:
Título: El Orfeón Unión Orensana: génesis, desarrollo y actualidad
Autores: Enrique Bande Rodríguez e Carlos Taín Carril
Editor: Gómez y Gómez
Depósito legal: OR-258/89
Ano de edición: 1989
Neste breve estudio sobre a xénese e historia do Orfeón Unión Orensana, relátase a
saída de Daniel González da dirección do Orfeón para incorporarse á da CORAL DE
RUADA, se ben é preciso indicar que contén carencias e erros importantes en xeral e
neste caso particular.
Nese mesmo ano edítase a publicación “Celso
Emilio Ferreiro”:
Título: Celso Emilio Ferreiro
Autores: Manuel Guede Oliva, Ramón Gutiérrez
Izquierdo e Gonzalo Navaza Blanco
Edita: Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria (Xunta de Galicia)
I.S.B.N.: 84-453-0027-X
Depósito legal: C-643-89
Ano de edición: 1989
Trátase, en realidade dun libro-catálogo da exposición
realizada co gallo de dedicárselle ao poeta celanovés o
Día das Letras Galegas de 1989, dez anos despois do seu pasamento. Contén abundante
material gráfico, entre o que se atopa unha interesante fotografía na que se pode ver a

Celso Emilio e a varios ruadistas durante a homenaxe tributada o 15 de maio de 1966 en
Ourense, días antes da súa marcha a Venezuela.
Nos meses de marzo e maio de 1991 edítanse senllos números dos “Cadernos
da Escola Dramática Galega”:
Título: Cadernos da Escola Dramática Galega (nº 89 – marzo 1991)
Director: Francisco Pillado Mayor
Coordinador: Manuel Lourenzo
Administración: Xoán M. López Eiris
Ano de edición: 1991
Título: Cadernos da Escola Dramática Galega (nº 90 – maio 1991)
Director: Francisco Pillado Mayor
Coordinador: Manuel Lourenzo
Administración: Xoán M. López Eiris
Ano de edición: 1991
No número 89 (marzo de 1991) publícase o traballo de Luís Pérez Rodríguez titulado
“Breve historia do teatro galego na Arxentina”. No número 90 (maio de 1991) o mesmo
autor publica o traballo titulado “Historia do teatro galego na Arxentina. Un actor:
Tacholas”. Námbolos dous traballos dá conta da relación do actor ourensán “Tacholas”
con Xabier Prado “Lameiro” (un dos fundadores da CORAL DE RUADA) e a súa obra
teatral, así como coa propia CORAL.

No ano 1992 publicouse o libro “Arte y ciudad en Galicia, siglo XX”:
Título: Arte y ciudad en Galicia, siglo XX
Autoras: Mª Victoria Carballo-Calero
Ramos, Mireia Freixa i Serra, e Mª Luisa
Sobrino Manzanares.
Editor: Fundación Caixa Galicia
I.S.B.N.: 84-87457-15-0
Depósito legal: M-19543-1992
Ano de edición: 1992
Este libro trata tres aspectos da arte galega do
século XX: os decorados de Camilo Díaz Baliño
para a CORAL DE RUADA, a arquitectura modernista
e a escultura en Galicia. A primeira comunicación,
da profesora Mª Victoria Carballo-Calero Ramos,
estudia varios decorados do pintor e escenógrafo
ferrolán para a CORAL DE RUADA nesa segunda
colaboración co coro ourensán. Reproduce, a cores,
os decorados estudiados que foran realizados para as “escenas corais galegas” que
escenificou DE RUADA ó longo de 25 anos. A capa do libro mostra o famoso cartaz da
xeira americana xa mencionado con anterioridade. Este traballo, que Mª Victoria
presentou no “IV Ciclo sobre Historia da Arte” celebrado en Ourense durante o curso
1991-92, xa fora presentado no Symposium Internacional sobre “El papel y la función
del Arte en el siglo XX” celebrado en Bilbao en novembro de 1991 (véxase libro “El
papel y la función del Arte en el siglo XX, vol II”, no ano 1994), aínda que sen
ilustracións. Máis tarde, no ano 2000 (véxase libro “Arte y ciudad. Ámbitos medieval,
moderno y contemporáneo”, no ano 2000) volve aparecer este traballo.
Do mesmo ano 1992 é o libro: “Alexandre Bóveda”
Título: Alexandre Bóveda
Autor: Xosé María Álvarez Blázquez
Editor: Ir Indo
I.S.B.N.: 84-7680-075-4
Depósito legal: VG-255-1992
Ano de edición: 1992
Trátase dun libro sobre a vida e a obra do egrexio galeguista Alexandre Bóveda, escrito
por Xosé María Álvarez Blázquez, curmán da dona de Alexandre, Amalia Álvarez
Gallego. Na páxina 31 dese libro pódese ler: “Nos seus anos mozos colaborou coa
paixón que animaba sempre os seus afáns na Coral de Ruada (sic) e no Orfeón Unión
Orensana.”. O 18 de febreiro de 2003 participou a CORAL nun concerto homenaxe no
Teatro Principal de Pontevedra co gallo do centenario do seu nacemento.

En 1993 publícase o libro “Ramón Torrado. Cine de consumo no
franquismo”:
Título: Ramón Torrado. Cine de consumo no
franquismo
Autores: José Luis Castro de Paz e Jaime Pena
Pérez
Editor: Xunta de Galicia
I.S.B.N.: 84-453-0839-4
Depósito legal: C-1021/93
Ano de edición: 1993
Neste libro pertencente á colección “Difusión”, serie
“Ensaios” publicado pola Dirección Xeral de Cultura da
Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Gálica,
os autores estudian a vida e obra cinematográfica do
director de cine Ramón Torrado. Entre a filmografía estudiada figura o filme “Mar
abierto”, no que ten unha destacada participación a CORAL DE RUADA.
A mediados do mesmo ano aparece o libro: “Evocaciones en piedra y bronce.
Escultura pública en Orense (1887-1992)”
Título: Evocaciones en piedra y bronce.
Escultura pública en Orense (1887-1992)
Autora: Mª de las Mercedes Gallego Esperanza
Editor: Deputación Ourense
I.S.B.N.: 84-87575-10-2
Depósito legal: OR-131-93
Ano de edición: 1993
Trátase dunha parte da tese doutoral da autora titulada
“Aproximación a la escultura pública en Galicia (1875hasta nuestros días). Nas páxinas do libro pódese ler a
importancia da participación da CORAL DE RUADA na
realización dos monumentos a dous ilustres ourensáns:
Xabier Prado “Lameiro” (un dos seus fundadores) e
Valentín Lamas Carvajal.

Tamén en 1993 se publica o libro “O cartelismo en Galicia desde as súas
orixes ata 1936”:
Título: O cartelismo en Galicia desde as súas orixes ata 1936
Autora: María Luisa Sobrino Manzanares
Editor: Edicións do Castro
I.S.B.N.: 84-7492-637-8
Depósito legal: C-228-1993
Ano de edición: 1993
Neste libro a autora incide no xa tratado por Mª Victoria Carballo-Calero Ramos no
libro “Arte y ciudad en Galicia, siglo XX” xa indicado anteriormente e do que María
Luisa Sobrino Manzanares era coautora.
No mesmo ano ve a luz o libro “Aires da terra.
La poesía musical de Galicia”:
Título: Aires d’a terra. La poesía musical de
Galicia
Autor: José Luís Calle
Editor: José Luís Calle
I.S.B.N.: 84-604-8133-6
Depósito legal: C-228-1993
Ano de edición: 1993
Neste libro, o autor afirma que foi o escritor Xabier
Prado “Lameiro”, un dos fundadores da CORAL
ourensá, quen propuxo a denominación de DE RUADA,
tomando o nome, posiblemente, dunha das pezas
interpretadas por Aires d’a Terra nas súas aparicións ourensás.
En abril de 1994 a editorial Galaxia publicou, dentro da colección “Galicia no
espello (viaxes)”, a tradución ó galego do libro
“Spanish Galicia” (ver “Spanish Galicia”, 1922) co
título “Galicia vista por un inglés”:
Título: Galicia vista por un inglés
Autor: Aubrey F. G. Bell
Edita: La Voz de Galicia
I.S.B.N.: 84-7154-892-5
Ano de edición: 1994
Este curioso libro, publicado en 1922 por un correspondente en
España do xornal británico “Morning Post”, é unha interesante
mestura de libro de viaxes (coa descrición das xentes e do país,
así como das catro provincias galegas, das principais cidades e vilas, etc.) con estudios
da lírica, vocabulario e bibliografía galegos. Na primeira parte, cando fala das xentes,
refírese ás “...voces excelentes da Coral de (sic) Ruada de Ourense...”.

Tamén en 1994 publícase: “El papel y la función del Arte en el siglo XX. Vol.
II”
Título: El papel y la función del Arte en el siglo XX. Vol. II
Autores: Varios
Editor: Servicio editorial de la Universidad del País Vasco
I.S.B.N.: 84-7585-450-8
Depósito legal: BI-2701-94
Ano de edición: 1994
O servizo de publicacións da Universidade do País Vasco
editou en 1994 as comunicacións presentadas ao
Symposium Internacional sobre “El papel y la función del
Arte en el siglo XX” celebrado en Bilbao. No segundo
volume atópase o traballo de Mª Victoria Carballo-Calero
Ramos titulado “Camilo Díaz Baliño y la <<Coral De
Ruada>>”, no que estudia varios decorados do pintor e
escenógrafo ferrolán para a CORAL DE RUADA nesa segunda etapa de colaboración co
coro ourensán. (Véxanse libros “Arte y ciudad en Galicia, siglo XX”, no ano 1992 e
“Arte y ciudad. Ámbitos medieval, moderno y contemporáneo”, no ano 2000).
No mesmo ano 1994 publícase: “Galicia desde Londres. Galicia, Gran
Bretaña e Irlanda nos programas galegos da BBC (1947-1956)”
Título: Galicia desde Londres. Galicia, Gran
Bretaña e Irlanda nos programas galegos da
BBC (1947-1956)
Autor: Antonio Raúl de Toto Santos
Editorial: Tambre
I.S.B.N.: 84-88681-16-S
Depósito legal: C-15-1994
Ano de edición: 1994
Neste libro, o autor fai unha recompilación dos guións
dos programas radiofónicos dedicados a Galicia
dende a BBC de Londres entre os anos 1947 e 1956.
O limiar corresponde a Francisco Fernández del
Riego e as ilustracións a Xosé Conde Corbal. Tal
como indica o propio autor: “A existencia dos guións
que figuran nesta publicación débese a Alejandro
Raimúndez, verdadeiro artífice do programa galego na BBC, e á persoa que coa súa
valiosísima colaboración, ben na vertente creadora, ben na coordenadora, desde Galicia
fixera posible esas emisións da emisora londinense: Francisco Fernández del Riego”.
Alejandro Raimúndez era o encargado das emisións da BBC para Galicia, pero ademais:
“Este era o presentador, autor de tres progamas, e na maior parte dos casos encargábase
de le-los textos remitidos desde Galicia, agachando o seu nome nas emisións baixo o
pseudónimo de << Xavier Fernández>>. Fora Catedrático da Escola de Altos Estudios
Mercantís de Barcelona cando o sorprendeu a Guerra Civil e desde alí foise ó exilio
londinense, onde ó pouco se incorporou á emisora de radio BBC”. Alejandro
Raimúndez era ourensán e coido que foi o responsable de que en moitos destes

programas empregáranse, como ilustración musical, pezas gravadas polo CORO DE
RUADA e por Faustino Santalices e Modesto Sánchez, colaboradores de DE RUADA, para
a casa Regal en 1929.
En 1995 aparece o libro “A cidade da xeración Nós”:
Título: A cidade da xeración Nós
Autor: Marcos Valcárcel
Editor: Caixa Galicia (Aula de Cultura)
I.S.B.N.: 84-605-3085-X
Depósito legal: OR-82/1995
Ano de edición: 1995
Neste libro, cando o autor trata das institucións culturais
ourensás da época da xeración Nós, no apartado musical,
aparece, naturalmente, a CORAL DE RUADA. Tamén aparece
no apartado dedicado á cultura nos anos noventa do século
XX. Por outra banda, tamén desfilan polas súas páxinas
moitos dos persoeiros ourensáns relacionados, dun xeito ou
doutro, con DE RUADA (Xabier Prado “Lameiro”, Vicente
Risco, Xaquín Lorenzo “Xocas”...).
En 1996 INESPAL edita o libro “Música Folclórica Galega”:
Título: Música Folclórica Galega
Autor: Xosé Casal (texto Pedro Carro)
Editor: Inespal Metal, S. A. (A Coruña)
I.S.B.N.: 84-605-5184-9
Depósito legal: C 678/96
Ano de edición: 1996
Trátase dunha voluminosa recompilación de música
floclórica galega realizada por Xosé Casal (cantigas
populares e harmonizacións do propio autor). A
introducción, a cargo de Pedro Carro, constitúe un
interesante estudio da canción popular e polifónica
galega. Nese estudio figuran os coros históricos galegos
xurdidos no comezo do pasado século e, entre eles, a
CORAL DE RUADA. Xosé Casal é gaiteiro e Pedro Carro arquiveiro do histórico coro
“Cántigas da Terra” da Coruña.

Tamén en 1996 se publica o libro “Fernando Iglesias <<Tacholas>>, un actor
auriense na Galicia ideal”:
Título: Fernando Iglesias “Tacholas”, un actor
auriense na Galicia ideal
Autor: Luís Pérez Rodríguez
Editor: Edicións do Castro (serie “Documentos”)
I.S.B.N.: 84-7492-822-2
Depósito legal: C-1691-1996
Ano de edición: 1996
Nas súas máis de 300 páxinas, este libro dá conta da vida
e obra do prolífico actor ourensán Fernando Iglesias
“Tacholas” que desenvolveu a súa carreira na Arxentina,
onde participou en máis de 50 filmes. “Tacholas” foi
membro da CORAL DE RUADA nos seus inicios, ata 1929,
ano no que emigrou a Bos Aires, e acompañou ós
compoñentes da CORAL en tódalas ocasións que viaxaron
a Bos Aires (incluída a última xeira de 1986). Esta publicación contén diversas
referencias á relación do actor coa CORAL.
En 1997 Jesús Ángel Sánchez García publica a súa tese doutoral “La
Arquitectura Teatral en Galicia”:
Título: La Arquitectura Teatral en Galicia
Autor: Jesús Ángel Sánchez García
Editor: Fundación Barrié de La Maza
I.S.B.N.: 84-89748-10-1
Depósito legal: C 06/1997
Ano de edición: 1997
Jesús Ángel Sánchez García, catedrático de Arte
Contemporánea, analiza, nesta voluminosa obra, os
primeiros intentos para a renovación dos plantexamentos
escénicos a partir dos anos 20 do pasado século,
protagonizados polo principal escenógrafo galego: Camilo
Díaz Baliño. Estudia a súa traxectoria escenográfica e as
dúas etapas de colaboración deste pintor e escenógrafo
ferrolán coa CORAL DE RUADA.
Tamén en 1997, publícase o libro “O cine en Galicia” de Xosé Nogueira Otero:
Título: O cine en Galicia
Autor: Xosé Nogueira Otero
Editor: A Nosa Terra
I.S.B.N.: 84-89976-05-08
Depósito legal: VG-964-1977
Ano de edición: 1997

Nesta historia do cine galego aparece citada a CORAL DE RUADA cando o autor describe
(páxina 298) o argumento do filme “Mar abierto” (1946) de Ramón Torrado: “...
animados por coros (nesta ocasión, a Coral Ruada (sic), de Ourense)...”.
En 1998 aparece a primeira edición en galego de “O lapis do carpinteiro”:
Título: O lapis do carpinteiro
Autor: Manuel Rivas
Editor: Edicións Xerais de Galicia, S.A.
I.S.B.N.: 84-8302-261-3
Depósito legal: VG-341-1998
Ano de edición: 1998
Como se di na presentación da propia novela, “O lapis do
carpinteiro é unha historia de amor, melancolía e liberdade,
en tempo de guerra e posguerra, que chega ós nosos días.”.
Como xa se indicou anteriormente, na páxina 74 desta
fermosa novela dise: “Pouco antes de morrer (...) pintei esta
mesma estampa, o que estamos a ver. Foi para a
escenografía do Canto Mariñán da Coral da Ruada (sic) no
Teatro Rosalía de Castro.” O autor, Manuel Rivas, estivo no local da CORAL o día 1 de
maio de 2002 contemplando os bosquexos desas coreografías e fotografouse cos
membros da mesma.
No mesmo ano, 1998, publícase o libro “Filmografía galega: longametraxes
de ficción”:
Título: Filmografía galega: longametraxes de ficción
Autor: Publicación dirixida por Ángel L. Hueso e José Mª.
Folgar
Editor: Xunta de Galicia (Centro “Ramón Piñeiro”)
I.S.B.N.: 84-453-2214-1
Depósito legal: C-1238-1998
Ano de edición: 1998
É unha interesante recompilación de datos das
longametraxes da filmografía galega. Neste libro cítase a
DE RUADA con motivo da súa participación en dous filmes.
Na ficha do filme “Mar abierto” (1946) de Ramón Torrado
aparece citada a CORAL DE RUADA no apartado de
“Cancións” (páxina 210) e no apartado de “Intérpretes”
(páxina 211). Na ficha do filme “La tierra de nuestros mayores” (1960) de Manuel Arís
tamén figura citada a CORAL DE RUADA no apartado de “Música”.

Tamén en 1998 edítase “O’Volter”:
Título: O’Volter
Autora: Sofía Tros de Ilarduya
Editorial: Ronsel
I.S.B.N.: 84-88413-82-3
Depósito legal: B 40.334-1998
Ano de edición: 1998
Como se pode ler na propia portada, este libro trata
da aventura plástica e humana do grupo que
revolucionou a arte galega nos anos sesenta.
Cóntanos o nacemento dunha nova corrente
artística galega a partir dos que Vicente Risco deu
en chamar “artistiñas” (Xaime Quessada, Xosé Luís
de Dios, Acisclo Manzano, Manolo “Buciños”,
Virxilio, etc.) e que se reunían na tasca do Tucho
(bautizada por Risco co nome dunha taberna suiza
chamada Volter) con Vicente Risco como “alma
mater”. Ao longo das súas páxinas, a autora escribe
sobre Manuel de Dios -exdirector da CORAL DE
RUADA-, Xosé Luís de Dios -un dos “artistiñas”,
irmán de Manuel, excoralista e autor do mural que se atopa no local da CORAL - e
mesmo sobre a propia CORAL DE RUADA.

Ademais, en 1998 edítase “Valentín Paz-Andrade, a memoria do século”:
Título: Valentín Paz-Andrade, a memoria do
século
Autor: Tucho Calvo
Editorial: Edicións do Castro (serie /
Documentos)
I.S.B.N.: 84-7492-904-0
Depósito legal: C 1.792-1998
Ano de edición: 1998
O libro recolle conversas do autor con Valentín Paz
Andrade nas que se aborda a vida, obra e moitos
aspectos relacionados coas vivencias do persoeiro
entrevistado. Na súa estadía en Santiago, como
estudante de dereito e presidente da Xuventude
Nazonalista Galega, relata a súa participación na
homenaxe que a CORAL DE RUADA tributou a
Rosalía ante o seu monumento. Ademais fai
referencias ao escenógrafo de DE RUADA Camilo
Díaz Baliño.

O libro “Artistas galegos, Pintores (rexionalismo II)” ve a luz en 1999:
Título: Artistas galegos, Pintores (rexionalismo II)
Autora: Ester Suárez Rodríguez
Editor: Nova Galiza Edicións, S.L. Carlos del Pulgar Sabín
I.S.B.N.: 84-87755-21-6 (obra completa)
Depósito legal: VG 45-1999 (tomo IV)
Ano de edición: 1999
Este libro constitúe o volume IV da colección “Artistas galegos”, dirixida por Antón
Pulido. Nel, a autora realiza un minucioso estudio da obra pictórica de Camilo Díaz
Baliño e a colaboración do pintor na realización do cartaz da primeira xeira
sudamericana e dos decorados para as “escenas corais galegas” para a CORAL DE
RUADA.
Tamén en 1999 se edita o libro “Historia do Teatro Galego: Das orixes a
1936”:
Título: Historia do Teatro Galego: Das orixes a 1936
Autora: Laura Tato Fontaíña
Editorial: A Nosa Terra
I.S.B.N.: 84-89976-98-8
Depósito legal: VG 825-1999
Ano de edición: 1999
No capítulo titulado “O Teatro coas Irmandades da Fala (1919-1923)” a autora dá conta
da fundación do CORO DE RUADA e das representacións polo mesmo das obras dun dos
seus fundadores, Xavier Prado “Lameiro”.
Neste mesmo ano 1999 Caixavigo e Ourense edita “El musiquero”:
Título: El musiquero
Autor: Isidoro Guede
Editorial: Caixavigo e Ourense
I.S.B.N.: 84-699-0780-8
Depósito legal: OU 207/99
Ano de edición: 1999
Este libro, segundo confesa o propio autor, contén
as súas experiencias e lembranzas relacionadas coa
súa grande afección pola música.
Cando trata sobre a música galega e, máis
concretamente, sobre os coros, fai referencia á
Coral De Ruada unha vez máis (ver “La música en
Orense”, de 1992 e “De Ruada: complemento
histórico” de 2000).

Edicións Xerais publica en 2000 o libro: “Así canta Galicia: A Galicia
polifónica en dous cambios de século”:
Título: Así canta Galicia: A Galicia polifónica en dous
cambios de século
Autor: Nicolás Camino Huertas
Editor: Edicións Xerais de Galicia, S.A. (colección
“Crónica”)
I.S.B.N.: 84-8302-543-4
Depósito legal: VG 526-2000
Ano de edición: 2000
Este libro, prologado por Xesús Ferro Ruibal, toma o
título prestado do publicado en 1963 da autoría de Daniel
González (ver máis arriba). Tamén se titulou así un disco
editado en 1959 e reeditado en 1974 pola CORAL DE
RUADA (ver discografía propia). O libro é un extenso
catálogo das agrupacións corais galegas, cos datos máis
salientables de cada unha delas, onde, loxicamente, figura
CORAL DE RUADA. Faise referencia, ademais, a de DE RUADA en varios lugares do
prólogo. O libro vai acompañado dun CD co mesmo título (ver discografía propia),
onde figuran gravacións de varias destas corais. De CORAL DE RUADA inclúese a
Pandeirada de Ourense, que forma parte do disco “Cando o Miño chega a Ourense” de
1995 (ver discografía propia). Nicolás Camino Huertas, o autor, realiza, ademais, un
gran labor na difusión da música coral galega dende o seu programa radiofónico “Así
canta Galicia” da Radio Galega.
O libro “Faustino Santalices, investigador, gaiteiro e zanfonista” aparece
tamén en 2000:
Título: Faustino Santalices, investigador, gaiteiro
e zanfonista
Autor: Antón Seoane
Editor: Ir Indo Edicións
I.S.B.N.: 84-7680-330-3
Depósito legal: VG 573-2000
Ano de edición: 2000
Este libro da colección “Galegos na historia. Biografías”,
da autoría do destacado folclorista e membro de
Milladoiro Antón Seoane, leva un fermoso limiar de
Ramón Cabanillas. Trata sobre a vida e obra de Faustino
Santalices Pérez, investigador, gaiteiro e zanfonista, onde
se dá conta da súa colaboración coa CORAL DE RUADA.

O libro “Arte y ciudad: Ámbitos medieval, moderno y contemporáneo”
tamén se publica en 2000:
Título: Arte y ciudad: Ámbitos medieval, moderno y
contemporáneo
Autores: Varios
Coordinadora: Mª. Victoria Carballo-Calero Ramos
Editor: Fundación Caixa Galicia
I.S.B.N.: 84-89231-98-2
Depósito legal: C-176/2000
Ano de edición: 2000
Este volume, coordinado pola catedrática de Historia da
Universidade de Vigo (Campus de Ourense) Mª. Victoria
Carballo-Calero Ramos, recolle as comunicacións
presentadas por varios autores, aos “Ciclos sobre Historia da
Arte” celebrados en Ourense entre os anos 1985 e 1997.
Recolle o traballo de Mª. Victoria “Camilo Díaz Baliño y la coral De Ruada”, que xa
fora publicado en 1992 e 1994 (véxanse libros “Arte y ciudad en Galicia, siglo XX”, no
ano 1992, e “El papel y la función del Arte en el siglo XX, vol II”, en 1994).
O tomo XXX (ano XXX) do prestixioso “Boletín Auriense”, que edita o
“Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo e Arquivo de Ourense”,
publica, entre outros traballos, o titulado <<Xaquín Lorenzo e “De Ruada”:
Noticia da evocación histórica “Camiño de Santiago”>> do ruadista Xaquín
Vales Rodríguez, xa mencionado con anterioridade:
Título: Boletín Auriense
Autor: Grupo Marcelo Macías de colaboradores do
Museo e Arquivo de Ourense
Editor: Grupo Marcelo Macías.
I.S.S.N.: 0210-8445
Depósito legal: VG-329-1962
Ano de edición: 2000
Xaquín Vales Rodríguez “Xocas” estudia, coa
minuciosidade que pon en tódolos seus traballos, a
colaboración de Xaquín Lorenzo con “De Ruada” para a
realización da evocación histórica “Camiño de Santiago”,
que foi recibida polo público ourensán con grande
entusiasmo. Tamén se refire á recuperación da romaría da
Nosa Señora do Viso nas terras de Lobeira.

En 2001 o xornal La Voz de Galicia, na súa edición de Ourense, agasalla ós seus
lectores cunha serie de fascículos que, unha vez encadernados, constitúen o
interesante libro “Ourense en el siglo XX”:
Título: Ourense en el siglo XX
Autor: Equipo coordinado por Alfredo Vara
Editor: La Voz de Galicia, S. A.
Depósito legal: C-2640-01
Ano de edición: 2001
O libro constitúe unha interesante recompilación de
datos, fotografías, entrevistas, etc. relacionados coa
historia de Ourense no pasado século. No libro pódense
atopar, ó longo das súas case 300 páxinas, numerosas
recensións sobre a CORAL DE RUADA, dende o seu
nacemento e presentación no teatro Apolo de Ourense
en 1919 (páxina 58) ata os últimos anos, pasando pola
xeira Sudamericana de 1931 (páxina 91), o concerto
homenaxe á familia Barreiros no teatro da Zarzuela de
Madrid en 1973 (páxina 115), etc.
En 2002 publícase a historia do decano dos coros galegos, o Real Coro Toxos e
Froles, co título “Real Coro <<Toxos e Froles>> (1914-2000)”:
Título: Real Coro <<Toxos e Froles>> (1914-2000)
Autor: Juan José Rodríguez de los Ríos
Editor: Deputación Provincial de A Coruña
I.S.B.N.: 84-95950-34-0 (Volume I) e 84-95950-35-9 (Volume II)
84-95950-36-7 (Obra completa)
Depósito legal: C-2898/02
Ano de edición: 2002
Nesta voluminosa historia do coro ferrolán, decano dos
coros históricos galegos actuais, podemos atopar
numerosas referencias á CORAL DE RUADA, dende a
constatación do nacemento da nosa CORAL no ano 1919 ata
a participación en 1999 do Real Coro no 80º aniversario de
DE RUADA, pasando polo recibimento de “Toxos e Froles”
a DE RUADA no teatro Jofre do Ferrol en 1920, a
inauguración en 1934 do monumento a Curros Enríquez na
Coruña, e moitos intercambios nas dúas direccións entre
dous coros históricos que, como se pode ler no propio libro,
mantiveron e manteñen unha moi boa relación durante toda
a súa traxectoria

O Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) publicou en 2002 o “Diccionario
do Cine en Galicia (1896-2000)”:
Título: Diccionario do Cine en Galicia (1896-2000)
Autor: Equipo coordinado por José L. Cabo, José A. Coira
e Jaime Pena
Editor: CGAI (Xunta de Galicia)
I.S.B.N.: 84-453-3152-3
Depósito legal: C-65/2002
Ano de edición: 2002
Neste diccionario non se menciona expresamente á CORAL
DE RUADA, pero pódense ler moitas recensións dos filmes
nos que participou. Ademais, móstrano-las reproduccións
dun cartaz do filme “Alma gallega” (páxina 204) e un
programa de man do filme “Mar abierto” (páxina 194), nos
que participou DE RUADA. Na páxina 229, ilustrando un
comentario sobre o filme “La Virgen del Cristal”, insire un fotograma onde se poden
ve-los componentes da CORAL DE RUADA, participantes na mesma.
No mesmo ano, o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades,
en colaboración coa Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, publícase o libro
“Filmografía Galega. Curtametraxes”:
Título: Filmografía Galega. Curtametraxes
Autor: Ángel Luis Hueso Montón e José María
Folgar de la Calle
Editor: Xunta de Galicia
Depósito legal: PO-183-02
Ano de edición: 2002
O libro constitúe unha interesante recompilación de datos
sobre as curtametraxes da filmografía galega. Dáse conta
da participación da CORAL DE RUADA na curtametraxe
“Ruta de Órense” (1956).

En novembro de 2002 apareceu o libro “Diccionario tecnolóxico de
electricidade e electrónica”:
Título: Diccionario tecnolóxico de electricidade e
electrónica
Autor: Emilio Rodríguez Portabales
Editor: Edicións Xerais de Galicia, S.A.
I.S.B.N.: 84-8302-823-9
Depósito legal: VG 345-2002
Ano de edición: 2002
Aínda que pareza incrible, tamén se menciona á CORAL
DE RUADA nun diccionario tecnolóxico e iso é posible
porque o seu autor, Emilio Rodríguez Portabales, é tamén
coralista e tamén pertence á corda dos tenores segundos,
como Xaquín Vales, de quen nos ocupamos
anteriormente. Emilio Rodríguez Portabales quixo que a
CORAL aparecera no seu diccionario e así o fixo. Na páxina 230 pódese ler: “MP3 I. ...
pódese compoñer un CD propio de gran capacidade (podería gravarse, por exemplo,
toda a discografía da Coral “De Ruada” de Ourense, incluíndo as portadas dos discos e
as letras das cantigas, que poderían reproducirse e imprimirse en calquera intre).”
Tamén en 2002 apareceu o libro “Un abrente teatral. As Mostras e o
Concurso de Teatro de Ribadavia”:
Título: Un abrente teatral. As Mostras e o
Concurso de Teatro de Ribadavia
Autoras: Inma López Silva e Dolores Vilavedra
Editorial: Galaxia (colección Continental)
I.S.B.N.: 84-8288-554-5
Depósito legal: VG 616-2002
Ano de edición: 2002
O subtítulo do libro xa nos mostra de xeito nídio o seu
contido: a historia das mostras e o concurso de teatro de
Ribadavia organizados, entre os anos 1973 e 1980, pola
Asociación Cultural Abrente da capital do Ribeiro.
Ademais das obras de teatro, programáronse distintas
actividades culturais de todo tipo entre as que se
atopaban as musicais. A CORAL DE RUADA participou en
varios anos. Por outra banda, presentáronse varias obras
de Xabier Prado “Lameiro” -un dos fundadores da
CORAL - que DE RUADA tiña representado en moitas ocasións na súa primeira época.

O Concello de Pontevedra declara o ano 2003 “Ano de Alexandre Bóveda”
(cando se cumpre o centenario do seu nacemento) e celébrao con varios actos.
Nun destes actos participa a CORAL DE RUADA cun concerto (o 18-02-2003) no
teatro Principal da cidade do Lérez. Outra das moitas iniciativas consistiu na
reedición do libro “Alexandre Bóveda”
publicado en 1999, con prólogo, nesta ocasión, do
alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández
Lores:
Título: Alexandre Bóveda
Autor: Francisco Carballo
Editor: A Nosa Terra
I.S.B.N.: 84-89976-69-4
Depósito legal: VG-962-1999
Ano de edición: 2003
Na páxina 10 pódese ler: “...sabía irmanar estudios
académicos cos musicais na Coral de Ruada (sic) e no
Orfeón da Unión Ourensá (sic)...”.
No ano 2003 editouse o primeiro tomo de “Mestre Vide. Obra Completa
(Volume I: Piano)”:
Título: Mestre Vide.
Obra
Completa
(Volume I: Piano)
Compilación e revisión
editorial: Javier Jurado
Editor: Deputación
Provincial de Ourense
I.S.B.N.: 84-96011-18-6
(obra completa); 8496011-19-4 (Volume I)
Depósito legal: OU-122003
Ano de edición: 2003
Trátase dunha ambiciosa obra de recompilación das obras musicais do Mestre Vide,
xunto cun estudio biográfico e musical (Vol. I: Piano; Vol. II: Voz e piano; Vol. III:
Música coral; Vol. IV: Zarzuelas; Vol. V: Estudio biográfico e musical). No ano 2003
apareceu o Vol. I. O Mestre Vide foi un ilustre músico ourensán moi vencellado ó
“Orfeón Unión Orensana” e colaborador ocasional da CORAL DE RUADA que, en
agradecemento, nomeouno “coralista de honor”. Por outra banda, o recompilador da
obra, Javier Jurado, foi o sucesor de Manuel de Dios na dirección da CORAL DE RUADA.

O libro “Crónica do Teatro Galego” saíu do prelo en 2003:
Título: Crónica do Teatro Galego
Autor: Manuel F. Vieites
Editor: Universidade de Vigo. Servicio de Publicacións
I.S.B.N.: 84-8158-249-2
Depósito legal: PO-320/03
Ano de edición: 2003
No apartado “Recensións de textos dramáticos” estudia “A Obra Dramática de Prado
Lameiro” e dá conta da relación do escritor coa CORAL DE RUADA; no apartado “De
varia” inclúe o artigo “O Teatro nos tempos de Eladio Rodríguez” onde tamén se dá
conta do sinalado no apartado anterior.
O mesmo autor publica, no mesmo ano, o libro “A configuración do sistema
teatral galego (1882-1936)”:
Título: A configuración do sistema teatral galego (1882-1936)
Autor: Manuel F. Vieites
Editorial: Laiovento
I.S.B.N.: 84-8487-043-X
Depósito legal: C-2692-2003
Ano de edición: 2003
Neste libro, o autor incide, como no libro anteriormente citado, na relación de Xavier
Prado “Lameiro”, como autor dramático, coa CORAL DE RUADA.
Tamén en 2003 editouse o libro “Alexandre Bóveda motor do galeguismo”:
Título: Alexandre Bóveda motor do galeguismo
Autor: Enrique Bande Rodríguez
Editor: Duen de Bux
I.S.B.N.: 84-932078-4-5
Depósito legal: OU-21-2003
Ano de edición: 2003
Trátase dun novo libro sobre a vida e obra de Alexandre Bóveda. O autor recolle o paso
de Alexandre pola CORAL DE RUADA (na páxina 14 di “... foi membro da Coral de
Ruada (sic) e do Orfeón Unión Ourensá (sic).”), posiblemente tomando o dato de Xosé
María Álvarez Blázquez, a quen menciona na bibliografía consultada.

Tamén no ano 2003 editouse o libro “Xaquín Lorenzo Fernández <<Xocas>>
1907-1989”:
Título: Xaquín Lorenzo Fernández <<Xocas>> 1907-1989
Autor: Clodio González Pérez
Editor: Toxosoutos, S.L.
I.S.B.N.: 84-96259-08-0
Depósito legal: C-2904-2003
Ano de edición: 2003
É un dos primeiros libros editados sobre a figura de
Xaquín Lorenzo “Xocas” dende que se coñece que
será este ilustre ourensán o homenaxeado no Día das
Letras Galegas do ano 2004. No libro dase conta da
relación mantida por “Xocas” coa CORAL DE RUADA,
da que foi directivo, coa que viaxou a América, e da
que foi nomeado Corista de Honor e Mestre de
Galeguidade. Cando o autor escribiu este libro non
coñecía o traballo do coralista Xaquín Vales
Rodríguez “Xocas” <<Xaquín Lorenzo e “De
Ruada”: Noticia da evocación histórica “Camiño de
Santiago”>> publicado no tomo XXX (ano XXX) do
prestixioso “Boletín Auriense” (ver comentario deste
traballo máis arriba), polo que non fai constar no mesmo esta faceta do ilustre etnógrafo.
Posteriormente, prepara unha edición reducida para a Xunta de Galicia titulada
<<Xaquín Lorenzo, “Xocas”: Vida e obra>> e xa menciona a colaboración de
Xaquín Lorenzo e DE RUADA, así como o traballo de Xaquín Vales.
Título: Xaquín Lorenzo, “Xocas”: Vida e obra
Autor: Clodio González Pérez
Editor: Xunta de Galicia
I.S.B.N.: 84-453-3784-X
Depósito legal: C-924-2004
Ano de edición: 2004
No transcurso do ano 2004 apareceron varios libros que tratan sobre a vida e a
obra de Xaquín Lorenzo Fernández. Na meirande parte deles hai algunha
referencia á relación de “Xocas” coa CORAL DE RUADA. Son os seguintes:
“Xaquín Lorenzo: O herdeiro de Nós”
Título: Xaquín Lorenzo: O herdeiro de Nós
Autores: Benjamín Vázquez González e Xosé M. González Reboredo
Editor: Fundación Caixa Galicia
I.S.B.N.: 84-95491-98-2
Depósito legal: C-864-2004
Ano de edición: 2004

“Vida e obra de Xaquín Lorenzo”:
Título: Vida e obra de Xaquín Lorenzo
Autor: Xosé M. González Reboredo
Editor: Galaxia
I.S.B.N.: 84-8288-663-0
Depósito legal: VG-99-2004
Ano de edición: 2004
“Xoaquín Lorenzo: vida e obra”:
Título: Xoaquín Lorenzo: vida e obra
Autor: Marcos Valcárcel
Editor: Xerais (Letras Galegas)
I.S.B.N.: 84-9782-112-2
Depósito legal: VG-118-2004
Ano de edición: 2004
“Xoaquín Lorenzo”:
Título: Xoaquín Lorenzo
Autor: Marcos Valcárcel
Editor: Xerais (Merlín)
I.S.B.N.: 84-9782-123-8
Depósito legal: VG-166-2004
Ano de edición: 2004
“Xoaquín Lorenzo Fernández <<Xocas>>”:
Título: Xoaquín Lorenzo Fernández “Xocas”
Autor: Afonso Vázquez-Monxardín Fernández
Editor: Ir Indo (Biografías. Galegos na Historia)
I.S.B.N.: 84-7680-499-7
Depósito legal: VG-368-2004
Ano de edición: 2004
“Xoaquín
Lorenzo:
fotobiografía”:

1907-1989,

unha

Título: Xoaquín Lorenzo: 1907-1989, unha
fotobiografía
Autor: Afonso Vázquez-Monxardín Fernández
e outros
Editorial: Xerais, Museo do Pobo Galego,
Consello da Cultura Galega
I.S.B.N.: 84-9782-179-3
Depósito legal: VG-461-2004
Ano de edición: 2004

“Xaquín Lorenzo <<Xocas>>”:
Título: Xaquín Lorenzo “Xocas”
Autor: Enrique Bande Rodríguez
Editor: Duen de Bux (co patrocinio da Deputación Provincial)
I.S.B.N.:
Depósito legal: OUAno de edición: 2004
En todos estes libros se recollen algúns aspectos da relación de Xocas coa CORAL DE
RUADA, como, por exemplo, a participación da CORAL na romaría do Viso, na primeira
misa en galego celebrada na capela do Sto. Cristo da Catedral de Ourense no ano 1968,
o nomeamento como Coralista de Honra e Mestre de
Galeguidade, a viaxe a Buenos Aires acompañando á
CORAL, etc.
Nos primeiros meses de 2004 apareceu o libro
“Páginas Rescatadas”:
Título: Páginas rescatadas
Autor: Isidoro Guede
Editor: Isidoro Guede
Depósito legal: OU-17/2004
Ano de edición: 2004
Trátase dunha recompilación de artigos xornalísticos
escritos por Isidoro Guede entre os anos 1986 e 2000.
Nalgúns destes artigos o autor fai referencia á CORAL
DE RUADA ou a algún dos persoeiros relacionados coa agrupación c oral (“Perniñas”,
Faustino Santalices, Antonio Jaunsarás, irmáns Cudeiro, Manolo e Álvaro de Dios...).
En 2004 editouse un catálogo sobre a exposición “O carro e o home: o cine de
Antonio Román e Xoaquín Lorenzo”:
Título: O carro e o home: o cine de
Antonio Román e Xoaquín Lorenzo
Autores: Pepe Coira, Miguel Anxo
Fernández, X. Enrique Acuña, Eloy
Lozano
Fotografías: Carlos Velo, Augusto
Pacheco, Xoaquín Lorenzo
Editor: Xunta de Galicia. Museo do
Pobo Galego
Depósito legal: C-941/2004
Ano de edición: 2004
No artigo titulado “No verán de 1940: sobre o
carro e o home” de Pepe Coira, pódese ler
cómo a música do filme orixinal (“El hombre y el carro”) a que fai referencia o título da
exposición corresponde a gravacións do CORO DE RUADA, como se dicía entón. No

artigo de Eloy Lozano (cineasta ourensán que rehabilitou o filme orixinal) “O carro e o
home de Antonio Román” o autor fai constar que substituiu a música folclórica orixinal
por “...funcionais <<collages>> de temas clásicos”.
“Murguía”, a Revista Galega de Historia publica, no seu número 4, un
interesante estudio de José Luís d.P. Orjais sobre o cancioneiro de Valladares:
Título: “Murguía”, Revista Galega de Historia (nº 4 Maio-Agosto 2004)
Edita: Asociación Galega de Historiadores/as (AGH) e Colectivo Murguía.
Imprime: Gráficas ATV.
I.S.B.N.: 1696-9197
Depósito legal: C-1640-2003
Ano de edición: 2004
Como xa se indicou anteriormente, José Luís d.P. Orjais publica nesta revista un
traballo titulado “Breve nota sobre um cancioneiro... inédito? de Valladares?” onde
estudia o cancioneiro recompilado e harmonizado por Marcial Valladares Núñez en
1865. Ó longo do traballo menciónase á CORAL DE RUADA e a algúns dos seus
persoeiros (Daniel González, Faustino Santalices...).
A Xunta de Galicia publica en outubro de 2004 un libro que recolle os relatorios
dos diversos participantes no “Congreso sobre Xaquín Lorenzo”:
Título: Congreso sobre Xaquín Lorenzo
Autores: Varios relatores
Edita: Dirección Xeral de Promoción Cultural da Consellería de Cultura
Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia e Xacobeo 2004.
Ano de edición: 2004
Neste libro inclúese o relatorio do escritor Delfín Caseiro Nogueiras, Catedrático de
Lingua e Literatura Galega, titulada “Cantigueiro Popular da Limia Baixa”. Tamén se
inclúe o traballo “Xaquín Lorenzo Mestre de folcloristas” -do Director da revista
“Raigame” e Coordinador do “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo”- dentro da
“Mesa Redonda: Xaquín Lorenzo visto polos seus discípulos”. En ámbolos dous
traballos se fai referencia á relación entre o ilustre etnógrafo e a CORAL DE RUADA.

A finais de 2004 aparece o libro “Breve Historia da Música Galega”:
Título: Breve Historia da Música Galega
Autora: María Pilar Alén
Edita: A Nosa Terra
I.S.B.N.: 84-96403-16-5
Depósito legal: VG-948-2004
Ano de edición: 2004
Como o seu título indica, trátase dunha Historia da Música
Galega en pouco máis de 60 páxinas. Naturalmente, explica
o nacemento dos coros galegos e, polo tanto, da CORAL DE
RUADA.
O día 11 de novembro (día de San Martiño, patrón
de Ourense) de 2004 presentouse, dentro das
actividades do “9º Festival Internacional de Cine
Independente de Ourense”, o libriño <<Homenaxe a Fernando Iglesias
“TACHOLAS”>> :
Título: Homenaxe a Fernando
Iglesias
“TACHOLAS”
Autores: Clotilde Iglesias, Luis Pérez Rodríguez,
José Santiso e Manuel González
Edita: Arquivo da Emigración Galega. Consello
da Cultura Galega.
Realiza: Táktika Comunicación (Vigo).
Depósito legal: VG-2015-2004
Ano de edición: 2004
Nas súas 36 páxinas, este libriño resume a vida e obra do
prolífico actor ourensán –e ex-ruadista- Fernando Iglesias
“Tacholas” que desenvolveu a súa carreira na Arxentina.
Ver libro de Luís Pérez Rodríguez titulado “Fernando
Iglesias “Tacholas”, un actor auriense na Galicia ideal”, publicado en 1996.
Nos primeiros meses de 2005 o xornal “La
Voz de Galicia” ofreceu ós seus lectores a
publicación “Galicia siglo XX” en
fascículos:
Título: Galicia siglo XX
Autor: Ramón Villares (director)
Edita: La Voz de Galicia S.A.
Depósito legal: C-2864-2004
Ano de edición: 2004
Cada fascículo ofrece un aspecto da historia de
Galicia durante o século XX. No apartado “Quién
fue quien” do fascículo nº 13 (Noite de Pedra. La

Guerra Civil en Galicia) trátase da vida e obra do artista ferrolán Camilo Díaz Baliño e a
súa colaboración coa CORAL DE RUADA.
A mediados de 2005 publicáronse, encadernados nun so volume, os números 32,
33 e 34, correspondentes ós anos 2000, 2001 e 2002, da revista “Abrente”,
“Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas Artes Nuestra Señora del
Rosario” (A Coruña):
Título: Abrente, Boletín de la Real Academia Gallega
de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario
Edita: Deputación da Coruña
I.S.S.N.: 84-89652-68-6
Depósito legal: C-1549/98
Ano de edición: 2005
No apartado de actividades da “Real Academia de
Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario” pódense ver
referencias á CORAL DE RUADA relacionadas coa
solicitude de Medallas Marcial del Adalid para varios
membros de DE RUADA (Manuel Ángel Sánchez
Pérez, Javier Romero de Lorenzo e Carmelo Jesús
Hernández Morán) e coas sesións da institución onde
se tomou o acordo de concedelas ós dous primeiros
(finalmente, unha vez arranxados uns problemas de
tipo burocrático, concedéuselle tamén a Carmelo
Jesús, aínda que esta circunstancia non consta nestes número da revista da Real
Academia).
En maio de 2005 apareceu o libro “Catálogo dos músicos da Limia. Música
tradicional”:
Título: Catálogo dos músicos da Limia. Música tradicional
Autores: Varios autores coordinados por Castor Castro.
Edita: Difusora de letras, artes e ideas, S.L.
I.S.B.N.: 84-933890-2-1
Depósito legal: OU-78-2005
Ano de edición: 2005
Este interesante libro consiste, como indica o seu título, nun catálogo dos músicos
populares da Limia ou daqueles que, sen ser limiaos, exerceron a súa actividade nesa
comarca ourensá. Un deles, Claudio González Añel “O Cuco de Velle”, foi membro
relevante da CORAL DE RUADA.
A revista “etno-folk (revista galega de etnomusicoloxía)” como xa se indicou
no primeiro capítulo (que trata da bibliografía específica sobre a CORAL DE
RUADA), inicia a súa andadura no ano 2005 e xa, no seu segundo e terceiro
número, aparecen artigos relacionados coa CORAL DE RUADA.
En xuño aparece o nº 2:

Título: etno-folk, revista galega
etnomusicoloxía (nº 2 xuño 2005)
Edita: Dos Acordes, S. L.
Imprime: Publidisa
I.S.S.N.: 1698-4064
Depósito legal: Vg 817-2004
Ano de edición: 2005

de

Neste número aparece o traballo do ruadista Xaquín
Vales titulado “Xaquín Lorenzo e a Coral De Ruada
(tríptico)”, ademais dunha recensión do número 3
(ano 2004) da nosa revista “Coral De Ruada”. Javier
Jurado solicitou, tanto ó autor (Xaquín Vales) como á
propia CORAL, permiso para a reproducción do
traballo “Xaquín Lorenzo e a Coral De Ruada
(tríptico)” que xa fora publicado no nº 3 da revista
“Coral De Ruada”.
En novembro aparece o nº 3:
Título: etno-folk, revista galega de etnomusicoloxía (nº 3 novembro 2005)
Edita: Dos Acordes, S. L.
Imprime: Publidisa.
I.S.S.N.: 1698-4064
Depósito legal: Vg 817-2004
Ano de edición: 2005
Neste número aparece unha recensión do novo CD da CORAL DE RUADA, “Sempre De
Ruada”.
En 2005 o Consorcio Audiovisual de Galicia publica o libro “Rodado en
Galicia. 1916-2004”:
Título: Rodado en Galicia. 19162004
Autor: Miguel Anxo Fernández
Edita: Consorcio Audiovisual de
Galicia
I.S.B.N.: 84-609-4591-X
Depósito legal: C-62-05
Ano de edición: 2005
Trátase dun libro recompilatorio dos filmes
rodados en Galicia entre 1916 e 2004. Entre
eles aparecen algúns nos que a CORAL DE
RUADA tivo participación (La Virgen del Cristal, Mar abierto, Polizón a bordo...).

No último trimestre de 2005 o xornal “La Voz de Galicia” publicou, dentro da
colección “Biblioteca Galega de Clásicos Universais”, a tradución ó galego do
libro “Spanish Galicia” co título “Galicia vista por un inglés”:
Título: Galicia vista por un inglés
Autor: Aubrey F. G. Bell
Edita: La Voz de Galicia
I.S.B.N.: 84-9757-195-9
Depósito legal: C-2154-2005
Ano de edición: 2005
Este curioso libro, escrito en 1922 por un correspondente en
España do xornal británico “Morning Post”, é unha
interesante mestura de libro de viaxes (coa descrición das
xentes e do país, así como das catro provincias galegas, das
principais cidades e vilas, etc.) con estudios da lírica,
vocabulario e bibliografía galegos. Na primeira parte, cando
fala das xentes, refírese ás “...voces excelentes da Coral de
(sic) Ruada de Ourense...”.
A Xunta de Galicia, tamén no ano 2005, decide publicar unha edición facsimilar
do nº 151 (ano1929) da revista “Galicia” do Centro Galego de Montevideo:
Título: Galicia. Revista do Centro Galego (Montevideo, 1929)
Edición ó coidado de: María Cuquejo Enríquez
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de Educación e O. U.. Dirección Xeral de
Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades.
I.S.B.N.: 84-453-4102-2
Depósito legal: C-1696/05
Ano de edición: 2005
Como xa se indicou, trátase dunha edición facsimilar do nº 151 (ano1929) da revista
“Galicia”. Concretamente, este número especial da revista publicouse para conmemorar
o cincuentenario do Centro Galego de Montevideo. Nel pódense atopar diversos artigos
das mellores plumas das letras galegas e españolas: Castelao, Suárez Picallo, Vilar
Ponte, Peña Novo, Dieste, André, Cabanillas, Carré, Blanco Torres, Lesta Meis, Eijo
Garay, Blanco Amor, Pulpeiro, Paz-Andrade, Rey Soto, Camba, Fernández Flórez,
Rodríguez González, Portela Valladares, Noriega Varela, Nóvoa Santos, Risco, Otero
Pedrayo, Bal y Gay, Unamuno, Valle Inclán, etc. Na revista aparecen dúas fotografías
da CORAL DE RUADA: unha pechando o artigo de Antón Vilar Ponte “Esquema de un
ensayo sobre la original alegría de La Coruña” e outra ilustrando o relato “La flor del
lino (narración gallega)” de José Ogea.

Tamén a Xunta de Galicia, e tamén no ano 2005, publica o libro “Suevia FilmsCesáreo González: Treinta años de cine español”:
Título: Suevia Films-Cesáreo González:
Treinta años de cine español
Coordinadores: José Luis Castro de Paz e
Josetxo Cerdán
Edita: Xunta de Galicia. Consellería de
Cultura, Comunicación Social e Turismo.
CGAI.
I.S.B.N.: 84-453-4066-2
Depósito legal: C-1446/2005
Ano de edición: 2005
Este libro trata da obra filmográfica realizada
polo principal produtor galego de tódolos
tempos: Cesáreo González e a súa produtora
Suevia Films. Entre os primeiros films da súa
factoría atópase “Mar abierto”, dirixida por
Ramón Torrado, na que ten unha destacada
participación a CORAL DE RUADA.
Manuel F. Vieites, que xa no ano 2003 publicara varios libros sobre o teatro
galego, publica en 2005 un novo libro titulado “Historia do Teatro Galego.
Unha lectura escénica”:
Título: Historia do Teatro Galego. Unha lectura escénica
Autor: Manuel F. Vieites
Edita: Xunta de Galicia, Colección Andel
I.S.B.N.: 84-453-4189-8
Depósito legal: C-1879/2005
Ano de edición: 2005
No apartado “O Teatro Rexionalista”, o autor dá conta, unha vez máis, das
representacións, por parte do CORO DE RUADA, das obras de Prado “Lameiro”.
A revista “etno-folk (revista galega de etnomusicoloxía)”, no seu número 4
(febreiro 2006), vólvese referir á CORAL DE RUADA.
Título: etno-folk, revista galega de etnomusicoloxía (nº 4 febreiro 2006) (ano II,
vol 1)
Edita: Dos Acordes, S. L.
Imprime: Publidisa.
I.S.S.N.: 1698-4064
Depósito legal: Vg 817-2004
Ano de edición: 2006
Neste novo número da revista dirixida polo exdirector da CORAL DE RUADA Javier
Jurado, podemos ver unha recensión do nº 4 da revista “Coral De Ruada”. Ademais,
faise referencia ó cancioneiro “Así Canta Galicia” do primeiro director de DE RUADA,

Daniel González, dentro do artigo <Catálogo “Arma Danças”. Catálogo de música
tradicional galega” de José Luís d. P. Orjais e Ramón Pinheiro Almuinha.
En 2006 aparece un novo numero da
revista ourensá “Raigame (Revista de
arte, cultura e tradicións populares”:
Título: Raigame (Revista de arte, cultura
e tradicións populares (nº 24, setembro
2006)
Edita: Deputación de Ourense
Imprime: Rodi Artes Gráficas, S. L.
I.S.S.N.: 1136-3207
Depósito legal: OU – 75/95
Ano de edición: 2006
Neste número monográfico dedicado a Valentín
Lamas Carvajal no centenario do seu
pasamento. O profesor Alfonso VázquezMonjardín Fernández aporta o artigo “As
homenaxes aurienses a Valentín Lamas Carvajal
(1916, 1917, 1918, 1925, 1949 e 1976)” no que
se fai unha exhaustiva descrición das homenaxes celebradas en Ourense e en América,
nos anos sinalados, na honra do egrexio vate. A CORAL DE RUADA participa nesas
homenaxes desde 1925 (1925, 1949 e 1976) xa que nas anteriores aínda non aparecera
na escena musical ourensá (presentouse ó público en xuño de 1919). Por outra banda,
aínda que non consta neste estudio, DE RUADA foi quen encargou, ao seu cargo, a
fundición en bronce do busto de Lamas Carvajal que se atopa actualmente no Xardín do
Posío, ao pé da de Xabier Prado “Lameiro”.
No ano 2006 celébrase o Centenario da Real Academia Galega, con tal motivo
Edicións do Cumio saca ó mercado o libro de Emilio Xosé Ínsua “Antón Villar
Ponte e a Academia Galega”:
Título: Antón Villar Ponte e a Academia Galega.
Contributos para a historia crítica dunha institución
centenaria
Autor: Emilio Xosé Ínsua
Edita: Edicións do Cumio, S. A.. Colección
“Documentos”
I.S.B.N.: 84-8289-361-0
Depósito legal: VG-457/2006
Ano de edición: 2006
Trátase dun minucioso estudio dos labores e
conflictos máis relevantes da RAG desde a súa
fundación ata a guerra civil. No decurso deste estudio,
aparece mencionada a CORAL DE RUADA con motivo
da frustrada “Semana Galega” na “Exposición
Universal” de Barcelona.

A finais de 2007 aparece a publicación “Conversas con Monseñor Araújo”.
Título: Conversas con Monseñor Araújo
Autor: Manuel Rego Nieto
Edita: O autor
Ano de edición: 2007
Trátase dun novo opúsculo (de 24 páxinas, portada
e contraportada incluídas) escrito polo ex-presidente
da CORAL -con bastantes faltas de sintaxe e mesmo
de ortografía, por certo-. Como noutros traballos
(sobre todo en prensa), publicados despois de
abandonar a presidencia da CORAL DE RUADA,
arremete duramente contra distintos membros da
mesma e contra a propia institución. Nesta ocasión
inclúe, ademais, unha lamentable falsidade, xa que
afirma que no funeral de Monseñor Araúxo non
había ningunha representación da CORAL, cando o
certo é que DE RUADA enviou un ramo de flores e
estivo representada polo seu presidente, Eladio
Quevedeo Almoína, que asistiu ás honras fúnebres,
do mesmo xeito que o fixeron varios coralistas.
En 2007 sae á luz un novo número da publicación “Auriensia”.
Título: Auriensia
Director: Ramiro González Cougil
Edita: Instituto Teológico “Divino Maestro” de la Diócesis de Ourense
I.S.S.N.: 1139-1065
Depósito legal: ZA 96,1998
Ano de edición: 2007
É o tomo número 10 (ano 2007) desta publicación de carácter anual que edita o Instituto
Teolóxico “Divino Maestro” da Diócese de Ourense. Ó longo das súas 432 páxinas
pódense atopar distintos traballos de temática relixiosa de distintos e recoñecidos
autores: Luís Quinteiro Fiúza (Bispo de Ourense e autor do prólogo), Ramiro González
Cougil (director d a publicación), Julio Lamelas Domínguez, José Ramón Estevez
Gómez, José Pérez Domínguez,
etc.. Contén un traballo do DeánPresidente do Cabido da Catedral
de Ourense, Serafín Marqués Gil,
titulado “In memoriam”. Don
Celso Pérez Carnero, consistente
nunha biografía do cóengo
ourensán falecido en novembro
de 2006. Naturalmente, alude á
primeira
Misa
en
galego
celebrada na Capela do Santo
Cristo da Catedral ourensá, o día
7 de xaneiro de 1969, oficiada
por D. Celso e cantada pola

CORAL DE RUADA.
Posteriormente, aparece unha separata da revista “Auriensia”, contendo este traballo,
que foi distribuída entre os asistentes ó cabo de ano de D. Celso, que tivo lugar no seu
Razamonde natal o 24 de novembro de 2007. Na capa desta separata pódese ver unha
fotografía de D. Celso Pérez Carnero e na contracapa unha fotografía da porta principal
da igrexa de Razamonde.
A primeiros de 2008 sae á luz o libro “El Orfeón Unión Orensana, un espacio
de formación musical de 1887 a 1957”:
Título: El Orfeón Unión Orensana, un espacio de
formación musical de 1887 a 1957
Autora: Laura Rodríguez Bello
Edita: Deputación Provincial de Ourense
I.S.B.N.: 978-84-96503-70-0
Depósito legal: OU-184-2007
Ano de edición: 2007
Este libro presentouse no salón de actos do Centro
Cultural da Deputación Provincial de Ourense o día
13 de febreiro de 2008. Trata da historia da senlleira
institución cultural ourensá, fundamentalmente da
parte musical, entre os anos dende a súa fundación, en
1887, ata 1957. Contén varias referencias á CORAL
DE RUADA, dada a gran relación existente entre as dúas institucións dende sempre.
Tamén se publicou en 2008 o libro-CD “Itinerarios histórico-musicais.
Ourense”:
Título: Itinerarios histórico
musicais. Ourense
Autores: RichardRivera,
Fernando Reyes Ferrón,
Félix Castro Vicente
Edita: Ouvirmos
I.S.B.N.:
978-84-6121602-4
Depósito legal: LU-262008
Ano de edición: 2008
Este libro, que trata da historia musical de Ourense, dedica unha boa parte das súas
páxinas á CORAL DE RUADA e aos seus persoeiros (Faustino Santalices, Modesto
Sánchez; Antonio Jaunsarás, etc.), con fermosas fotografías. O libro ven acompañado
dun pequeno CD que contén cantigas relacionadas coa historia musical de Ourense.
Entre elas figura “O quer que lle quer”, procedente das primeiras gravacións realizadas
pola CORAL DE RUADA no ano 1928.

A finais de 2008 apareceu o libro “Historia de Ourense”:
Título: Historia de Ourense
Autor: Marcos Valcárcel
Edita: Xerais
I.S.B.N.: 978-84-9782-893-2
Depósito legal: VG 920-2008
Ano de edición: 2008
Esta breve historia de Ourense, realizada polo catedrático Marcos Valcárcel, foi
presentado nun acto multitudinario de homenaxe ao profesor que tivo lugar no “Salón
Nobre” do Liceo Recreo Ourensán. Dentro da historia cultural de Ourense, a CORAL DE
RUADA ocupa un lugar de honra e así queda reflectido neste libro.
O compostelán David Otero publicou neste mesmo ano “Alexandre Bóveda.
Na demanda de restauración”:
Título: Alexandre Bóveda. Na demanda de restauración
Autor: David Otero
Editor: Edicións Laiovento
I.S.B.N.: 978-84-8487-148-7
Depósito legal: C-4731-2008
Ano de edición: 2008
Nesta publicación, o autor pon en dúbida que
Alexandre Bóveda cantase na CORAL DE RUADA, xa
que nin sequera o fillo puido acreditar a pertenza de
Bóveda na agrupación coral ourensá.
O libro “A semente da nación soñada.
Homenaxe a X. L. Méndez Ferrín” editouse
tamén no ano 2008:
Título: A semente da nación soñada.
Homenaxe a X. L. Méndez Ferrín
Autores: Varios autores
Editores: Xerais de Galicia e Sotelo Blanco
I.S.B.N.: 978-84-9782-941-0 (Xerais); 978-847824-566-6 (Sotelo Blanco)
Depósito legal: C-4317-2008
Ano de edición: 2008
O 23 de marzo de 2006 constituíuse en Vigo a
Comisión de Homenaxe a X. L. Méndez Ferrín. Esta
comisión acordou preparar un Libro-Homenaxe a
Ferrín para o ano 2008, por facer este 70 anos, por ser
o 50º aniversario de “Percival e outras historias” e,
sobre todo, por tratarse dunha das figuras
sobranceiras do panorama sociocultural da Galicia
moderna. Esta comisión convidou a a unha serie de persoeiros da cultura, estudosos da

súa obra e amigos e compañeiros de proxectos sociais, sindicais e políticos para que
aportaran a súa colaboración. Con todas elas editouse este libro.
Na entrevista que o xornalista ourensán X. M. del Caño lle fai a Ferrín baixo o título
“Os ataques entre os mozos de Celanova e Vilanova eran a cantazos”, faise referencia á
CORAL DE RUADA.
En marzo de 2009 editouse o terceiro tomo de “Mestre Vide. Obra Completa
(Volume III: Música Coral)”:
Título:
Mestre
Vide.
Obra
Completa (Volume III: Música
Coral)
Compilación e revisión editorial:
Javier Jurado
Editor: Deputación Provincial de
Ourense
I.S.B.N.: 84-96011-18-6 (obra
completa);
978-84-96503-80-9
(Volume III)
Depósito legal: OU-12-2003
Ano de edición: 2009
Como xa se indicou, trátase dunha ambiciosa obra de recompilación das obras musicais
do Mestre Vide, xunto cun estudio biográfico e musical (Vol. I: Piano; Vol. II: Voz e
piano; Vol. III: Música coral; Vol. IV: Zarzuelas; Vol. V: Estudio biográfico e musical).
No ano 2009 apareceu o Vol. III. O Mestre Vide foi un ilustre músico ourensán moi
vencellado ó “Orfeón Unión Orensana” e colaborador ocasional da CORAL DE RUADA
que, en agradecemento, nomeouno “coralista de honor”. Por outra banda, o
recompilador da obra, Javier Jurado, foi o sucesor de Manuel de Dios na dirección da
CORAL DE RUADA.
Tamén no ano 2009 apareceu lo libro
“Filomena Dato: a poeta galega de entre
séculos”:
Título: Filomena Dato: a poeta galega de entre
séculos
Autor: Jesús Fernando Román Alonso
Editorial: Duen de Bux
I.S.B.N.: 978-84-936957-2-9
Depósito legal: VG-459-2009
Ano de edición: 2009
Trátase dunha coidada biografía da poetisa ourensá
Filomena Dato e da súa obra. Contén algunhas
referencias ao CORO DE RUADA.

No mesmo ano 2009 apareceu o libro-DVD “Ollos da memoria. Conversas no
Monxoi con Isaac Díaz Pardo”:
Título: Ollos da memoria. Conversas no
Monx oi con Isaac Díaz Pardo
Editorial: Toxosoutos
Autora: Montse Nieto
I.S.B.N.: 978-84-92792-22-1
Depósito legal: C-3944-2009
Ano de edición: 2009
Como indica o título, trátase dun repaso á vida e á
obra do polifacético artista e empresario Isaac Díaz
Pardo. Isaac era fillo do escenógrafo Camilo Díaz
Baliño, que colaborou con DE RUADA nos primeiros tempos, debuxando a súa primeira
bandeira e os decorados. A pesar de que no libro non menciona esta faceta do seu pai,
si o fai no DVD que acompaña ao libro, polo que constitúe un interesante documento.
O libro-CD “Marcos Valcárcel: o valor da xenerosidade. Homenaxe dos
amigos”, tamén aparece no ano 2009:
Título: Marcos Valcárcel: o valor da
xenerosidade. Homenaxe dos amigos
Edita: Consellería de Cultura e Turismo da
Xunta de Galicia, Deputación Provincial de
Ourense e Concello de Ourense.
Autores: Varios
I.S.B.N.: 978-84-937090-4-4
Depósito legal: OU 93-2009
Ano de edición: 2009
Marcos Valcárcel xa estaba nunha fase moi
avanzada da cruel enfermidade que un ano máis
tarde acabaría coa súa xove vida. Neste libro un moi nutrido grupo de persoas (máis de
dúas centas) -de tódolos sectores da cultura, da arte, do xornalismo, da política, etc.,
dende distintos lugares de Galicia- aportaron artigos, relatos, debuxos, pinturas,
fotografías, caricaturas, poemas... para construir un libro-CD dedicado a este importante
historiador e dinamizador cultural ourensán. A CORAL DE RUADA aparece na relación
de entidades e asociacións adheridas a esta homenaxe. No artigo titulado “Podería
contar...”, Xosé Lois Carrión conta como Marcos asistía ás primeiras misas en galego na
capela do Santo Cristo da Catedral de Ourense (1968), nas que cantaba a CORAL DE
RUADA, e tamén que, nalgunha ocasión viaxou coa CORAL porque un tío político de
Marcos (Esmelin Sixto) era tenor de DE RUADA.

A mediados de 2010 publicáronse, encadernados nun so volume, os números 40
e 41, correspondentes ós anos 2009 e 2009, da revista “Abrente”, “Boletín de la
Real Academia Gallega de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario” (A
Coruña):
Título: Abrente, Boletín de la Real Academia Gallega de
Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario
Edita: Deputación da Coruña
I.S.S.N.: 84-89652-68-6
Depósito legal: C-1549-1998
Ano de edición: 2010
No apartado de actividades da “Real Academia de Bellas
Artes Nuestra Señora del Rosario” correspondentes a o
ano 2009 dáse conta da sesión extraordinaria da Real
Academia en Ourense, o 27 de xuño de 2009, na que se
concedeu a Medalla Marcial del Adalid, na súa
categoría de ouro, á CORAL DE RUADA. Acompáñase
esta recensión cunha fotografía en cor da CORAL durante
o acto.
No mes de abril de 2010 apareceu o número 81 (Tomo I / Ano XXI / 2010),
correspondente ós meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2010, da revista “A
Trabe de Ouro”:
Título: A Trabe de Ouro (Publicación galega de
pensamento crítico)
Edita: Sotelo Blanco
I.S.S.N.: 1130-2674
Depósito legal: C-351-1994
Ano de edición: 2010
Nesta prestixiosa publicación do editor ourensán
Olegario Sotelo Blanco, aparece un traballo de Víctor
Campio Pereira titulado “Sobre Fernández Ferreiro”, na
que fai un repaso, salferido de anécdotas, á relación que
ámbolos dous escritores ourensáns veñen mantendo
dende a súa mocidade. Manuel de Dios e a CORAL DE
RUADA aparecen citados neste traballo.

A finais de maio de 2010 inaugurouse, no Museo Etnolóxico de Ribadavia, a
exposición “Faustino Santalices: Tradición Musical Galega”. Con este
motivo publicouse un libro-catálogo que leva o mesmo título que a exposición:
Título: Faustino Santalices: Tradición
Musical Galega
Autores: Cástor e Félix Castro Vicente
Editorial: Xunta de Galicia
I.S.B.N.: 978-84-453-4899-4
Depósito legal: OU-53-2010
Ano de edición: 2010
Realmente, unha fermosa publicación a que
nos ofrecen os irmáns Castro Vicente e, sobre
todo, un interesante e rigoroso estudio sobre a
figura de Faustino Santalices como artesán,
gaiteiro, zanfonista, investigador… Son varias as referencias que se fan á CORAL DE
RUADA neste fermoso traballo, xa que, como é ben sabido, Faustino Santalices
colaborou con DE RUADA como gaiteiro e como zanfonista.
O domingo día 4 de xullo de 2010, o xornal ourensán “La Región”, que está a
celebrar o seu primeiro centenario, publicou o suplemento de 300 páxinas e gran
formato (coma o do xornal) titulado “La Región: 100 Años 1910- 2010”:
Título: La Región: 100 Años 1910- 2010
Director: Xosé Pastoriza Martínez
Edita: La Región
I.S.S.N.: 1134-7953
Depósito legal: OR-4/1958
Ano de edición: 2010
Trátase dun suplemento no que pretende abranguer a
historia política, social, cultural, deportiva, etc. de
Ourense neses 100 anos de existencia do xornal e
contén, ademais, artigos de colaboradores de tódalas
épocas, distintas portadas, numerosas fotografías, etc.
A portada do suplemento é obra do pintor ourensán
Alexandro e nas primeiras páxinas podemos atopar
saúdas e artigos da S. M. El Rei, Juan Carlos I, do
Presidente do Goberno de España, José Luís
Rodríguez Zapatero, do Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e de
distintas autoridades provinciais e locais. Naturalmente, ao longo das súas 300 páxinas
pódense ler referencias á CORAL DE RUADA.

Neste mesmo ano edítase o libro “Historia de
Ourense”:
Título: Historia de Ourense
Autor: Xosé Somoza Medina
Edita: Duen de Bux, S. L. (patrocinado polo
Concello de Ourense)
I.S.B.N.: 978-84-936957-9-8
Depósito legal: VG 610-2010
Ano de edición: 2010
Coidada edición da historia de Ourense dende as súas
orixes até a actualidade, a cargo da editorial ourensá
Duen de Bux. Loxicamente, aparece entre as súas
páxinas a CORAL DE RUADA e Xabier Prado
“Lameiro”.
Tamén en 2010 aparece o libro “Ilustradores galegos de preguerra (18801936)”:
Título: Ilustradores galegos de preguerra (1880-1936)
Autora: Mercedes Bangueses Vázquez
Edita: Instituto de Estudios Vigueses (Fundación
Provigo e a súa Área)
I.S.B.N.: 978-84-89599-44-0
Depósito legal: VG 1045-2010
Ano de edición: 2010
A historiadora ourensá realiza un minucioso repaso
polos ilustradores galegos do período 1880-1936. Nas
súas páxinas pódese ler a colaboración do ilustrador
Camilo Díaz Baliño coa CORAL DE RUADA como autor
do cartaz e decorados da xeira que DE RUADA realizou
por América do Sur no ano 1931. Tamén dá a coñecer a
faceta de Vicente Risco como ilustrador, sinalando que
é deste autor a capa do primeiro tomo das Obras Completas de Xabier Prado “Lameiro”,
titulado “A carón do lume”.

A primeiros de outubro de 2010 presentouse o libro “La vida en A Ponte hasta
1960. De las viñas al asfalto”:
Título: La vida en A Ponte hasta 1960. De las viñas al
asfalto
Autor: José Manuel Fernández Sobrino
Edita: Deputación Provincial de Ourense
I.S.B.N.: 978-84-92554-25-6
Depósito legal: OU 95-2010
Ano de edición: 2010
Como o seu título indica, trátase dunha crónica da
evolución do popular e populoso barrio ourensán de A
Ponte que, anteriormente, constituía o concello de
Puente Canedo. O autor, José Manuel Fernández
Sobrino, pontino e xornalista deportivo durante moitos
anos é, ademais, vocal da Xunta de Goberno da CORAL
DE RUADA dende o ano 2004. Un dos aspectos tratados
no libro é a actividade artística en Ponte, dedicándolle un apartado ao coro “Os
Enxebres” e á súa rivalidade coa CORAL DE RUADA.
En novembro de 2010 editáronse as “Actas da conferencia internacional da
tradición Oral. Oralidade e patrimonio cultural”:
Título: Actas da conferencia internacional da
tradición Oral. Oralidade e patrimonio cultural
Autores: Xosé Manuel González Reboredo e
outros, baixo a dirección e coordinación de
Santiago Prado Conce
Edita: Concello de Ourense. Concellería de
Cultura
Depósito legal: OU 179-2010
Ano de edición: 2010
Trátase da edición, en dous volumes, das actas da
“Conferencia Internacional da Tradición Oral.
Oralidade e Patrimonio Cultural” desenvolvida en
Ourense durante o mes de novembro de 2010. O
volume I contén unha aportación de Xosé Manuel
González Reboredo (do Instituto de Estudos das
Identidades, Museo do Pobo Galego), titulada “A patrimonialización das manifestacións
orais da cultura. Debates, antecedentes e exemplos da Galiza actual”, na que, baixo
epígrafe “Unha nota sobre o folklorismo musical” refírese aos Coros Galegos Históricos
e, entres eles, á CORAL DE RUADA.

En 2011 presentouse o libro “Limiaxinacións. Evocacións das terras de
Lethes”:
Título: Limiaxinacións. Evocacións das terras de Lethes
Autores: Varios
Edita: Centro de Cultura Popular do Limia
I.S.B.N.: 978-84-937158-2-3
Depósito legal: PO 758-2009
Ano de edición: 2009
A pesar das datas que se indican, este libro foi presentado
nos primeiros días do mes de febreiro de 2011. Trátase,
como suxire o título, dunha serie de relatos e outras
colaboracións (debuxos, fotografías, etc.) relacionadas
coas terras do Limia de 90 colaboradores. Nunha destas
colaboracións, a titulada “A miña Limia soñada” de
Francisco Calo Lourido, describe a Romaría do Viso, en
terras de Lobeira, coa participación da CORAL DE RUADA.
Tamén en 2011 presentouse o libro “Valentín Paz-Andrade, a memoria do
século XX”:
Título: Valentín Paz-Andrade, a memoria do s
éculo XX
Autor: Tucho Calvo
Editorial: Biblos Clube de Lectores
I.S.B.N.: 978-84-15086-12-3
Depósito legal: C 2534-2011
Ano de edición: 2011
Trátase dunha reedición corrixida do libro editado en 1998
por Edicións do Castro baixo o título “Valentín PazAndrade, a memoria do século” (véxase ano 1998). Esta
nova edición sae á luz moi oportunamente, xa que o Día
das Letras Galegas do ano 2012 será dedicado a Valentín
Paz-Andrade.

A finais de 2011 editouse o cuarto tomo de “Mestre Vide. Obra Completa
(Volume IV: Zarzuelas)”:
Título: Mestre Vide. Obra Completa (Volume IV: Zarzuelas)
Compilación e revisión editorial: Javier Jurado
Editor: Deputación Provincial de Ourense
I.S.B.N.: 84-96011-18-6 (obra completa); 978-84-92554-58-4 (Volume IV)
Depósito legal: OU-12-2003
Ano de edición: 2011
Como xa se indicou, trátase dunha ambiciosa obra de recompilación das obras musicais
do Mestre Vide, xunto cun
estudio biográfico e musical
(Vol. I: Piano; Vol. II: Voz e
piano; Vol. III: Música coral;
Vol. IV: Zarzuelas; Vol. V:
Estudio biográfico e musical).
No ano 2011 apareceu o Vol.
IV. O Mestre Vide foi un
ilustre músico ourensán moi
vencellado ó “Orfeón Unión
Orensana”
e
colaborador
ocasional da CORAL DE
RUADA
que,
en
agradecemento,
nomeouno
“coralista de honor”. Por outra
banda, o recompilador da obra, Javier Jurado, foi o sucesor de Manuel de Dios na
dirección da CORAL DE RUADA.
Tamén a finais de 2011 apareceu o libro “Crónicas dunha rúa: Collage de la
Paz / dos Zapateiros”:
Título: Crónicas dunha rúa:
Collage de la Paz / dos Zapateiros
Autor:
Arturo
L.
R.-Vispo
Rodríguez
Editorial: Duen de Bux, S. L.
I.S.B.N.: 978-84-938125-2-2
Depósito legal: C 2122-2011
Ano de edición: 2011
Trátase da historia da actual rúa da Paz,
antiga rúa dos Zapateiros, tratada dun
xeito ameno pero, ao mesmo tempo,
amplo e rigoroso, coa descrición dos locais
e persoeiros máis emblemáticos que nela se asentaron ao longo do tempo. Na rúa da Paz
atópase o teatro Principal e, polo tanto, o domicilio social da CORAL DE RUADA, á que o
autor dedica varias páxinas. É unha coidada edición escrita a dúas columnas -en edición
bilingüe galega e castelá- con fermosas fotografías e ilustracións.

En 2012 apareceu o libro “De Xente Nova a Brais Pinto. Memorias dun
afiador rebelde”:
Título: De Xente Nova a Brais Pinto. Memorias
dun afiador rebelde
Autor: Xosé Fernández Ferreiro
Editorial: Xerais (Xerais crónica / Memorias)
I.S.B.N.: 978-84-9914-347-7
Depósito legal: VG-5-2012
Ano de edición: 2012
O autor -co-fundador nos anos 50 do pasado século, en
Ourense, do grupo literario Xente Nova e, en Madrid,
do grupo Brais Pinto- presenta un libro de memorias
polo que aparecen multitude de persoeiros da cultura e
da política galegas. En eles, Manuel de Dios (“…que
sería co tempo director da coral De Ruada…”), Xaquín
Lorenzo (ex-vicepresidente primeiro da CORAL DE
RUADA), etc.
Nese mesmo ano edítase a publicación “Xavier Pousa en Ourense”:
Título: Xavier Pousa en Ourense
Autores: Xosé Luís Méndez Ferrín (textos) e
Fundación Xavier Pousa (fotografías)
Edita: Deputación de Ourense
Depósito legal: OU 42-2012
Ano de edición: 2012
Trátase, en realidade, dun libro-catálogo da
exposición realizada do 9 de marzo ao 6 de
maio de 2012 no Centro Cultural da
Deputación de Ourense (Edificio Simeón) en
torno á vida e a obra do pintor Xavier Pousa e
a súa vinculación a Ourense. Contén varias
interesantes fotografías, entre as que se atopa unha na que pode verse ao pintor con
varios membros da CORAL DE RUADA.

En novembro de 2012 publicouse o libro “O Ribeiro, na miña vida, como
pedagoxía e como compromiso”:
Título: O Ribeiro, na miña vida, como pedagoxía
e como compromiso
Autor: Xesús Alonso Montero
Edita: Deputación de Ourense
Depósito legal: OU 216-2012
Ano de edición: 2012
Tal como se pode ler na portada, este libriño publicouse
“co gallo do nomeamento de Fillo Adoptivo do Concello
de Ribadavia” ao seu autor, Xesús Alonso Montero. O
acto tivo lugar na capital do Ribeiro, o día 24 de
novembro. Na súas páxinas pódese ler cómo de mozo
Alonso Montero cantaba as cantigas de DE RUADA na
taberna do seu tío Paco, en Ventosela, na compaña dos outros mozos da aldea.
En novembro de 2012 publicouse o libro
“Asociacionismo cultural en Galicia (19611975). Un canto e unha luz na noite”:
Título: Asociacionismo cultural en Galicia (19611975). Un canto e unha luz na noite
Coordinador: Ricardo Gurriarán
Edita: Consello da Cultura Galega
I.S.B.N.: 978-84-92923-33-5
Depósito legal: C 654-2012
Ano de edición: 2012
Trátase dun libro-catálogo de 172 páxinas relacionado
coa mostra itinerante do mesmo nome que, tal como
escribe o seu coordinador -Ricardo Gurriarán- na introdución, “... ten como obxecto
poñer en valor o papel que desempeñaron as asociacións culturais en Galicia e os seus
axentes durante os últimos quince anos da ditadura franquista (1961 – 1975).”. O librocatálogo contén colaboracións de Manuel Lorenzo, Miguel Anxo Seixas Seoane, Antón
Santamarina, Camilo Nogueira, Xesús Alonso Montero, Euloxio R. Ruibal, Luis
Álvarez Pousa, etc. Na colaboración de Afonso Vázquez-Monxardín titulada “Aqueles
anos do asociacionismo cultural” trátase o tema dos grupos musicais e folclóricos nesa
época e, naturalmente, do importante papel da CORAL DE RUADA.

O 14 de decembro de 2012 presentouse o libro “A noite branca”:
Título: A noite branca
Autor:
Francisco
X.
Fernández Naval
Editorial:
Xerais
(Narrativa)
I.S.B.N.:
978-84-9914460-3
Depósito legal: VG 7062012
Ano de edición: 2012
Francisco X. Fernández Naval
“Chisco” -excelente escritor
ourensán, cunha extensa obra
publicada- quixo presentar, en
primicia, a súa novela “Noite branca” en Ourense, para o que escolleu o emblemático
marco do salón nobre do Liceo de Ourense. Tal como se pode ler na contraportada do
libro, “Coa axuda da súa nai, o escritor inicia un proceso de investigación e de
recuperación da memoria que o leva desde A Habana da emigración galega ata a fronte
do río Volchov e o cerco de Leningrado, atravesando a Europa sacudida pola II Guerra
Mundial”. É, por outra banda, unha achega á recuperación da memoria nun aspecto
pouco estudado da nosa recente historia: a División Azul. Os principais protagonistas
son ourensáns e ourensá é a ambientación de moitas pasaxes da novela, polo que o
escritor quixo que a CORAL DE RUADA aparecese nas súas páxinas aínda que fose de
xeito anecdótico, como comenta o propio autor na dedicatoria coa que me honra.
O día 22 de xaneiro de 2013 o amigo ribadaviense Antonio Pérez Mein
entregoume, en primicia, o libro “Murgas e cancións dos Carnavais de
Ribadavia (ata 1936)” do que é coautor:
Título: Murgas e cancións dos Carnavais
de Ribadavia (ata 1936)
Autores: Marcos Gómez Moure, José Luis
Chao Rey e Antonio Pérez Mein
Editan: Os propios autores
Depósito legal: OU 252-2012
Imprenta: Miño (Ourense)
Ano de edición: 2013
Antonio Pérez Mein é un entusiasta investigador
de distintos aspectos da historia de Ribadavia,
sobre todo do eido musical. Por esta razón
establecemos unha frutífera relación -virtual
primeiro e persoal despois- que nos permitiu
intercambiar informacións, fotografías, filmes,
etc. do interese dos dous. Polas páxinas deste libro
desfilan, ademais das murgas de carnaval de
Ribadavia, distintos persoeiros da vida musical e cultural da capital do Ribeiro: Emilio

Pousa Rodríguez, José Lorenzo Monje, Lino Pampín, Emilio Canda Adán, Juan Pomar
Queralt, Mario Canda Pérez, José Portabales Pichel, Luis Brage Villar, Manuel Estévez
Vázquez, Francisco Gulín Pérez, Benito Gulín Pérez... Aparecen tamén algúns
ourensáns vinculados á CORAL DE RUADA: Braulio Iglesias Lorenzo e Manuel Alonso
(tenor e barítono, respectivamente, dos anos 30 do pasado século; Braulio viaxou con
DE RUADA a América o ano 1931), así como José Fernández Vide, o “Mestre Vide”,
director honorario da CORAL. Por outra banda, nas páxinas finais dedicadas a
agradecementos, aparece a CORAL DE RUADA, Javier Jurado Luque (exdirector de DE
RUADA) e eu mesmo.
A primeiros de 2013 publicouse nº 11 de
“Lethes: Cadernos Culturais do Limia”:
Título: Lethes: Cadernos Culturais do Limia
Autores: Varios
Edita: Centro de Cultura Popular do Limia
I.S.B.N.: 978-84-937158-5-4
Depósito legal: OU 235-2001
Ano de edición: 2013
Entre varias colaboracións relacionadas con Carlos
Casares atópase a titulada “A lingoa dun tempo
prohibido”, de José Antonio García, onde escribe, entre
outras cousas, sobre Xaquín Vales “... esculcador de
historias musicais e escenográficas, cronista e coralista de Ruada [de De Ruada]”.
Tamén aparece, nos primeiros meses de 2013, o libro “Historia da Música en
Galicia”:
Título: Historia da Música en Galicia
Autora: Lorena López Cobas
Editorial: Ouvirmos
I.S.B.N.: 978-84-941053-0-2
Depósito legal: LU 4-2013
Ano de edición: 2013
Como o seu nome indica, trátase dun extenso estudio
da historia da música en Galicia dende as súas orixes
até a actualidade. Naturalmente, cando se trata de
música galega nos inicios do século XX, dedica unha
especial atención aos Coros Galegos en xeral e á
CORAL DE RUADA en particular. Ademais o libro ven
acompañado de dous CD con pezas representativas de
tódalas épocas da historia musical galega.
Concretamente, o tema 4 do CD 2 é unha cantiga
interpretada polo CORO DE RUADA: a “Alborada Gallega” de Pascual Veiga. Trátase da
vella gravación “Alborada” do ano 1929 coa casa Regal (RS 1256) que foi dixitalizada e
editada -con outras cantigas gravadas o mesmo ano pola mesma casa discográfica e o
ano 1950 por Columbia- por Ouvirmos no ano 2006 na súa colección “A Tiracolo” co
título “Coro De Ruada: escena coral galega”.

A mediados de 2013 publícase o libro “Retallos daquela infancia”:
Título: Retallos daquela infancia
Autor: Bautista Álvarez
Editorial: Xerais
I.S.B.N.: 978-84-9914-530-3
Depósito legal: VG 360-2013
Ano de edición: 2013
Tal como indica o seu autor, o veterano nacionalista
Bautista Álvarez, é o seu primeiro libro de narrativa
e “anda cerca das memoria”. Ao longo dos seus
dezaseis capítulos vainos mostrando as distintas
etapas da súa vida, dende a súa nenez no pobo de
Loucía, no concello ourensán de San Amaro. No
capítulo que leva por título “Viacrucis interruptus”
refírese ás actuacións da CORAL DE RUADA polos
pobos da provincia cantando e representando as
obras de Xabier Prado “Lameiro”.
En abril de 2014 publícase o libro “O pasado nunca pasa. Ourense”:
Título: O pasado nunca pasa.
Ourense
Autor: José Luis Teófilo Piñeiro
Editorial: Teófilo Edicións
I.S.B.N.: 978-84-942086-2-1
Depósito legal: PO 193-2014
Ano de edición: 2014
Este libro é o terceiro dunha serie do
mesmo título (os anteriores están
dedicados a Santiago de Compostela e
Pontevedra)
e
consiste
nunha
recompilación de fotografías do Ourense
do século XX, fundamentelmente da
segunda metade. Trátase dunha coidada
publicación fundamentalmente gráfica
que contén preto de 1500 fotografías
relacionadas coa paisaxe urbana, persoeiros, familias, deporte, cultura... do Ourense da
época mencionada. Naturalmente, a CORAL DE RUADA ten unha importante presencia,
con oito fotografías de distintas épocas, con distintos directores, distribuídas en catro
páxinas integramente dedicadas a DE RUADA, ademais doutras fotografías espalladas en
distintas seccións.

En maio de 2014 edítase o libro “Autores ourensáns no Día das Letras
Galegas”:
Título: Autores ourensáns no Día das
Letras Galegas
Autora: Mercedes Pacheco Vázquez
(antoloxía)
Caricaturas: Siro López
Edita: Deputación Ourense
I.S.B.N.: 978-84-941165-8-2
Depósito legal: C 718-2014
Ano de edición: 2014
É un libro editado pola Deputación de Ourense co
gallo do Día das Letras Galegas. Mercedes
Pacheco recolleu unha serie de escritores
ourensáns ou moi vinculados con Ourense
(Valentín Lamas Carvajal, Manuel Curros
Enríquez, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo,
Xaquín Lorenzo, Eduardo Blanco Amor, Carlos
Casares, etc.) dos que ofrece unha breve
semblanza e unha breve mostra da súa obra. Entre
os escritores figuran Vicente Risco e Xaquín
Lorenzo Fernández “Xocas” que tiveron unha
importante relación coa CORAL DE RUADA, concretamente o segundo foi vicepresidente
e, posteriormente foi nomeado Coralista de Honra, tal como se recolle no texto. Este
libro foi distribuído polas escolas e institutos da nosa provincia.
En outubro de 2014 publícase o número 3 (outubro de 2014) da revista “Aulas
libres. Revista de pensamento, información e debate do STEG”:
Título: Aulas libres. Revista de
pensamento, información e debate do
STEG (nº. 3; outubro 2014)
Coordenadores: Emilio Xosé Ínsua López
e Sonia Fernández Casal
Edita: Sindicato de Traballadoras e
Traballadoras do Ensino de Galiza (STEG)
I.S.S.N.: 2340-8618
Depósito legal: C 2092-2013
Ano de edición: 2014
Trátase da revista do STEG, destinada, polo tanto, aos traballadores do ensino de
Galicia. Entre outras colaboracións, podemos ler a titulada “Para ver, para ouvir, para
ler”, de Isabel González Avión, que recomenda ouvir ao grupo Treixadura, que está a
cumprir o seu 25º aniversario. No texto pódese ler como a CORAL DE RUADA colaborou
na gravación dun dos seus CD.

A finais de 2014 aparece o libro “Galegos de
Ourense 2”:
Título: Galegos de Ourense 2
Autores: Varios
Edita: Deputación de Ourense (Ourensanía)
I.S.B.N.: 978-84-92554-74-4
Depósito legal: OU 294-2014
Ano de edición: 2014
Neste segundo volume da colección “Galegos de
Ourense” aparece un estudio sobre Alexandre Bóveda
Iglesias, a cargo de Domingo Rodríguez Teijeiro, no que
comenta a participación do persoeiro na CORAL DE
RUADA.
A primeiros de 2015 publícase o libro-CD
“Coro Cántigas e Aturuxos: repertorio
lucense, 1918”:
Título: Coro Cántigas e Aturuxos: repertorio
lucense, 1918
Autor: Ramón González González
Edita: Ouvirmos
I.S.B.N.: 978-84-941053-9-5
Depósito legal: LU 181-2014
Ano de edición: 2015
Trátase dun libro que narra a historia do desaparecido
coro galego histórico Cántigas e Aturuxos de Lugo
(1915-1948), acompañado dun CD no que se recollen as
súas gravacións de 1918, Himno Galego incluído. Contén algunha referencia á DE
RUADA.
Tamén a primeiros de 2015 ve a luz o libro
“Norberto Almandoz (1893-1970). De norte
a sur. Historia de un músico en Sevilla”:
Título: Norberto Almandoz (1893-1970). De
norte a sur. Historia de un músico en Sevilla
Autora: Olimpia García López
Editorial: Libargo
I.S.B.N.: 978-84-938842-8-3
Ano de edición: 2015
A autora -profesora da Universidade de Cádizexplica que “El presente libro pretende acabar con el
injusto olvido que en la ciudad de Sevilla sufre uno de
sus más apreciados músicos: Norberto Almandoz”.
Efectivamente, este músico natural de Astigarraga

(Guipúzcoa) afincouse de moi novo en Sevilla, onde ocupou a praza de Organista da
Catedral, polo que pode considerarse un músico sevillano. Pero antes de Sevilla ocupou,
por unhas semanas, a praza de Mestre de Capela da Catedral de Ourense (1918), polo
que tivo relación co Organista desta Catedral e director da “Coral Polifónica Orensana”
-Antonio Jaunsarás- e co ex-segundo Organista e director da CORAL DE RUADA -Daniel
González-. Por outra banda, o arcebispo da Catedral de Sevilla -despois chegaría a
cardeal- era Eustaquio Ilundain, que chegou á capital andaluza dende o bispado de
Ourense. Tanto Jaunsarás como González lle pediron a Almandoz harmonizacións de
cantigas populares galegas para os seus respectivos coros, petición que atendeu
enviándolle ao primeiro a do “Alalá do Cebreiro” e ao segundo a do “Canto de arrieiro
de Moaña”, pero co título “Ay, la, le, lo”. DE RUADA tivo ocasión de visitalo na
primeira vaixe a Andalucía de 1927.
En maio de 2015 edítase o libro “Paisaxes da
Ourensanía”:
Título: Paisaxes da Ourensanía
Autora: Mercedes Pacheco Vázquez (antoloxía)
Edita: Deputación Ourense
I.S.B.N.: 978-84-943985-0-6
Depósito legal: C 643-2015
Ano de edición: 2015
É un libro editado pola Deputación de Ourense co gallo
do Día das Letras Galegas. Mercedes Pacheco recolleu
unha serie de escritores ourensáns ou moi vinculados
con Ourense (Valentín Lamas Carvajal, Manuel Curros
Enríquez, Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo,
Xaquín Lorenzo, Eduardo Blanco Amor, Carlos
Casares, etc.) dos que ofrece unha breve semblanza e unha breve mostra da súa obra.
Entre os escritores figuran Vicente Risco e Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas” que
tiveron unha importante relación coa CORAL DE RUADA, concretamente o segundo foi
vicepresidente e, posteriormente foi nomeado Coralista de Honra, tal como se recolle no
texto. Este libro foi distribuído polas escolas e institutos
da nosa provincia.
O día 17 de maio do mesmo ano, día da Letras
Galegas, preséntase o libro “XIV Romaría
RAIGAME. Homenaxe a don Adolfo
Enríquez e á Virxe do Cristal”:
Título: XIV Romaría RAIGAME. Homenaxe a
don Adolfo Enríquez e á Virxe do Cristal
Autor: Raigame / Manuel Curros Enríquez
Edita: Deputación de Ourense
Depósito legal: OU 125-2015
Ano de edición: 2015
É un libriño editado para a edición especial da Romaría
Etnográfica
Raigame,
dedicada
especial
e

exclusivamente á memoria do párroco de Vilanova das Infantes, D. Adolfo Enríquez
Méndez, vilmente asasinado uns meses antes e á Virxe do Cristal, imaxe roubada polos
asasinos. Contén o programa dos actos, nos que participou a CORAL DE RUADA, artigos
do presidente da Deputación, José Manuel Baltar Blanco, do alcalde de Celanova, José
Luis Ferro Iglesias e do sobriño de D. Adolfo, José Manuel Enríquez González.
Ademais contén o poema “A Virxe do Cristal” de Curros Enríquez.
A primeiros de 2016 preséntase o libro “Ouro de Ourense”:
Título: Ouro de Ourense
Autor: Bieito Iglesias
Fotógrafo: Xulio Gil
Edita: Engaliolarte Edicións 2015
I.S.B.N.: 978-84-944792-0-5
Depósito legal: VG 775-2015
Ano de edición: 2015
É un fermoso libro, con fotografías de Xulio Gil,
que fai un percorrido pola historia e a paisaxe
urbana de Ourense, dos seus pintores, escultores,
cineastas, músicos, persoeiros ilutres, persoeiros
atípicos, etc. Naturalmente, podemos atopar
distintas referencias á CORAL DE RUADA ao
longo das súas páxinas.
Tamén nas primeiras semanas de 2016 veu a
luz un novo número da revista “Murguía”,
concretamente o nº. 32 (xullo-decembro
2015):
Título: “Murguía”, Revista Galega de Historia
(nº 32 xullo-decembro 2015)
Edita: Instituto Galego de Historia
(IGALHIS).
I.S.B.N.: 1696-9197
Depósito legal: C-1640-2003
Ano de edición: 2016
Neste novo número da prestixiosa revista, editada
baixo a denominación xenérica de “As Irmandades da
Fala e a Galiza do seu tempo”, podemos atopar un
artigo asinado por Ramón Rodríguez Palleiro
“Moncho do Orzán” -arquiveiro do coro irmán
Cántigas da Terra, da Coruña- que leva por título “As
orixes dos coros galegos. Os vinte primeiros anos de Cántigas da Terra” no que fai unha
pormenorizada análise da fundación dos Coros Galegos Históricos ao abeiro das
Irmandades da Fala. Naturalmente, a CORAL DE RUADA, ao ser un deses grupos creados
nesa altura, figura neste artigo.

En marzo de 2016 ve a luz un novo número da revista “Auriensis, augas e
pedras”:
Título: Auriensis, augas e pedras
Edita: Publicidad Radar
Depósito legal: OU 30-2016
Ano de edición: 2016
A revista trata sobre a cultura, historia, arte,
patrimonio,
gastronomía,
tradicións,
etc.
relacionados con Ourense. Este número contén o
artigo “Eladio Quevedo Almoina: de aprendiz de
gaiteiro a Presidente de Honra da Coral De
Ruada”, que tiven o gusto de escribir como
pequena homenaxe a Eladio -co que compartín
responsabilidades na Xunta de Goberno da CORAL
DE RUADA (el como presidente e eu como
vicepresidente primeiro) durante máis de trece
anos- cando deixou a presidencia da CORAL. No
artigo fago un breve repaso da historia de Eladio
Quevedo en DE RUADA, nos anos 50 do pasado século, ata setembro de 2016, cando
deixa a presidencia e é nomeado Presidente de Honra.
No mesmo mes aparece o libro “A nosa
terra é nosa!”:
Título: A nosa terra é nosa!
Autor: Emilio Xosé Ínsua López
Editorial: Baía Edicións
I.S.B.N.: 978-84-9995-193-5
Depósito legal: C 349-2016
Ano de edición: 2016
Cando se está a cumprir o centenario das
Irmandades da Fala, aparece este libro que leva por
subtítulo “A xeira das Irmandades da Fala (19161931)”. Tátase dun extenso e documentado tratado
da historia das Irmandades da Fala dende a súa
fundación en 1916 até a súa desaparición en 1931
debido á súa disolución no Partigo Galeguista. Ao
longo das súas 750 páxinas estuda as distintas vicisitudes das Irmandades e tamén, nese
contexto, o labor dos Coros Galegos, entre os que se atopa o CORO DE RUADA.

En abril de 2016 aparece o libro “Augas e Literatura na Ourensanía”:
Título: Augas e Literatura na Ourensanía
Autora: Mercedes Pacheco Vázquez (antoloxía)
Ilustrador: Suso Cubeiro
Edita: Deputación Ourense
I.S.B.N.: 978-84-945493-0-4
Depósito legal: C 579-2016
Ano de edición: 2016
É un libro ilustrado editado pola Deputación de
Ourense co gallo da 3ª Semana Escolar das Letras
Galegas. Mercedes Pacheco recolleu unha serie de
escritores ourensáns ou moi vinculados con Ourense
(Valentín Lamas Carvajal, Manuel Curros Enríquez,
Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Xaquín Lorenzo,
Eduardo Blanco Amor, Carlos Casares, etc.) dos que
ofrece unha breve semblanza e unha breve mostra da
súa obra. Entre os escritores figuran Vicente Risco e
Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas” que tiveron unha
importante relación coa CORAL DE RUADA, concretamente o segundo foi vicepresidente
e, posteriormente foi nomeado Coralista de Honra, tal como se recolle no texto. Este
libro foi distribuído polas escolas e institutos da nosa provincia.
En xuño de 2016 ve a luz un novo número da
revista “Auriensis, augas e pedras”:
Título: Auriensis, augas e pedras
Edita: Publicidad Radar
Depósito legal: OU 30-2016
Ano de edición: 2016
A revista trata sobre a cultura, historia, arte, patrimonio,
gastronomía, tradicións, etc. relacionados con Ourense.
Este número contén o artigo “Dúas etapas con <<De
Ruada>>” do expresidente Manuel Rego Nieto. No
artigo fai un breve percorrido polos distintos
acontecementos que tiveron lugar durante o seu período
de presidente de DE RUADA.

En outubro de 2016 publícase o libro-CD “Antón Corral: a alborada dun
soño”:
Título: Antón Corral: a alborada dun soño
Autora: Fina Fernández
Editorial: Canela
I.S.B.N.: 978-84-608-6785-2
Depósito legal: C 869-2016
Ano de edición: 2016

Trátase da biografía de Antón Corral, o
recoñecido gaiteiro, zanfonista, compositor,
mestre e construtor de instrumentos populares
galegos. O libro, coidadosamente editado, está
prologado polo gaiteiro Carlos Núñez e contén
ademais unha extensa documentación gráfica,
partituras da autoría de Antón Corral e textos
(Anxo Lorenzo, Anxo Pintos, Xosé Manuel
Budiño, Antón Seoane, Óscar Ibáñez...) e
partituras (Xurxo Fernández, Ernesto Campos,
Alexandre González, Juan Luna, Xabier Abad)
que lle dedican os máis senlleiros artistas da
música popular galega. Acompañan o libro dous
CD que conteñen a gravación realizada en 1987
en Lisboa polo Grupo Didáctico-Musical do
Obradoiro-Escola de Gaitas e Zanfona da
Universidade Popular do Concello de Vigo.
O sábado, 10 de decembro de 2016, a Asociación
Ourensá de Folclore Tradicional (AOFT)-Escola de
Música Tradiconal de Ourense, dentro da
programación do XIII Día do Orgullo Gaiteiro,
ofreceu a presentación deste libro, contando coa
presencia da autora e do propio Antón Corral. Ao
remate do acto, estiven falando con Antón para explicarlle que eu tocaba a zanfona na
CORAL DE RUADA e que alí tiñamos unha das primeiras zanfonas fabricadas por el e
Jesús Pérez en 1976 no “Taller Escuela de Instrumentos Musicales Populares Gallegos”
de Lugo. Ao remate da conversa tivo a amabilidade de me dedicar o libro.
En novembro de 2016 publícase o número 7 (novembro de 2014) da revista
“Aulas libres. Revista de pensamento, información e debate do STEG”:
Título: Aulas libres. Revista de
pensamento, información e debate do
STEG (nº. 7; novembro 2016)
Coordenadores: Emilio Xosé Ínsua
López
e Sonia Fernández Casal
Edita: Sindicato de Traballadoras e
Traballadoras do Ensino de Galiza
(STEG)
I.S.S.N.: 2340-8618
Depósito legal: C 2092-2013
Ano de edición: 2016
Trátase da revista do STEG, destinada, polo tanto, aos traballadores do ensino de
Galicia. Entre outras colaboracións, podemos ler a titulada “100 anos de irmandades”,
de Emilio Xosé Ínsua López, que da conta do centenario das Irmandades da Fala,
citando, entre outras empresas culturais que recibiron o pulo das Irmandades, a

constitución dos Coros Galegos nos primeiros anos do século XX. Entre eses Coros
figura, naturalmente, a CORAL DE RUADA.
En novembro de 2017 publícase o libro “Vida y Novena de San Martín de
Tours. En el 1700 aniversario de su nacimiento (317 – 2017). Patrono de la
S. I. Catedral y de la Diócesis de Ourense”:
Título: Vida y Novena de San Martín de Tours.
En el 1700 aniversario de su nacimiento (317 –
2017). Patrono de la S. I. Catedral y de la
Diócesis de Ourense
Autor: José Pérez Domínguez
Edita: S. I. Catedral de Ourense
Depósito legal: OU 273-2017
Ano de edición: 2017
D. José Pérez Domínguez, Deán-Presidente do Cabido
da Catedral de Ourense, publicou este libro no que fai
un repaso pola vida do Santo Patrono de Ourense e
ofrece varios estudios relacionados coa devoción ao
Santo na diocese de Ourense, parroquias da diocese
relacionadas con el, partituras... Ademais, ofrece unha
novena e unha novena breve dedicada a S. Martiño. Na introducción, explicando os
actos realizados ao longo de 2016 e 2017, relata a peregrinación diocesana a Tours na
que participoua a CORAL DE RUADA, como consta na inscrición en pedra que se pode
ver na cripta da Basílica de S. Martiño na citada cidade francesa.

ENCICLOPEDIAS
Capítulo aparte son as enciclopedias de temática galega, nas que, como non podía ser
doutro xeito, móstranse recensións históricas sobre CORAL DE RUADA e persoeiros
relacionados con ela (Xabier Prado “Lameiro”, Daniel González, Camilo Díaz Baliño,
Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”, etc.).
A primeira en ser publicada foi a “Gran Enciclopedia Gallega”:
Título: Gran Enciclopedia Gallega.
Autores: Equipo dirixido por Ramón
Otero Pedrayo.
Editores: Silverio Cañada (edición
inicial de 30 tomos e apéndices 31 e
32).
Álvarez Conde, S.A. (apéndices 33,
34, 35 e 36).
Novos Vieiros e Gran Enciclopedia
Galega (apéndices 37, 38, 39, 40 e 41).
Gran Enciclopedia Galega, S.L. e
Novos Vieiros, S.L. (apéndices 42, 43,
44, 45 e 46).
I.S.B.N.: 84-7286-029-9 (xeral, tomos
1 a 32); 84-7286-031-0 (fascículos);
84-930634-36 (apéndices 33, 34, 35 e
36); 84-932970-9-7 (apéndice 37); 84934925-0-7 (apéndice 38); 84-9349251-5 (apéndice 39); 84-934925-2-3
(apéndice
40);
84-934925-3-1
(apéndice
41);
84-934925-6-6
(apéndice 42); 84-934925-7-4 (apéndice 43); 84934925-8-2 (apéndice 44); 84934925-9-0 (apéndice 45); 978-84-938241-0-5 (apéndice 46).
Depósito legal: VI 415-1974 (30 primeiros tomos); VI 486-90 e VI 461-91
(tomos 31 e 32, respectivamente); C 960-2000 (apéndices 33, 34, 35 e 36); C413-06 (apéndices 37, 38, 39, 40 e 41); C-3.856/2009 (apéndice 42); C3.857/2009 (apéndice 43); C 960-2000 (apéndices 44, 45 e 46).
Anos de edición: 1974, 1990, 1991, 2000, 2006, 2009, 2010.

En
1999
apareceu
unha
nova
“Enciclopedia Galega Universal”, con
semellantes recensións:
Título: Enciclopedia Galega Universal
Autores: Equipo dirixido por Xosé
Antonio Perozo Ruiz
Editores: Bieito Ledo Cabido (Ir Indo
Edicións)
I.S.B.N.: 84-7680-288-9 (da colección)
Depósito legal: VG 264-1999
Anos de edición: 1999

En 2003 publicouse o “DEGU (Diccionario Enciclopédico Galego
Universal)”:
Título: DEGU (Diccionario Enciclopédico
Galego Universal)
Autores: Equipo dirixido por Bieito Ledo
Cabido
Editores: Bieito Ledo Cabido (Ir Indo
Edicións)
I.S.B.N.: 84-7680-429-6 (da colección)
Depósito legal: VG 828-2003
Anos de edición: 2003
O DEGU foi distribuido co xornal “La Voz de
Galicia” en 60 tomos. Neste diccionario
enciclopédico pódense atopar distintas recensións
relacionadas coa CORAL DE RUADA.

