
A frauta na Galiza. Referencias literarias e 

xornalísticas no s. XIX. O seu emprego en 

manifestacións musicais de carácter social: 
Fiadeiros, ruadas, festas de canto e pandeireta

Cástor Castro

Información xeral sobre a frauta na Galiza: terminoloxía, tipos, usos.

O propósito deste artigo é dar a coñecer unha selección das referencias á frauta 
que teño atopado durante o traballo de recolleita de datos e material sobre este instru
mento na música tradicional galega que estou a desenvolver nos últimos anos.

Antes de nada, convén aclarar que por «frauta», na terminoloxía popular galega 
refírese case sempre a un instrumento aerófono de toque «transversal». E dicir, que a 
frauta por antonomasia é a frauta travesa. Os aerófonos de toque vertical e con bisel, de 
finados dispostos coma no punteiro da gaita, que se tocaron no país e que ao igual que 
ocorreu coa frauta travesa se facían caseramente de sabugueiro (sambucus nigra), cana 
(anmdo dónax) ou mesmo de castiñeiro (castanea sativa), e que tamén se venderon polas 
feiras, aínda que ás veces tamén son chamados «frauta» polos informantes, tiñan e teñen 
nembargantes como denominacións específicas a de «chifro», ou tamén de «pito» se
gundo algúns autores, e tivo os seus máis famosos constructores en Santiago Carril, e 
no seu filio Basilio. Carlos Rei Cebral, ten atopado tamén informantes que chaman 
a esta frauta vertical feita de cana ou sabugueiro «punteiro» e mesmo «gaita». A verba 
«apito» (que en ocasións se confunde con «pito») aplicouse ás frautas dos capadores e 
afiadores
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A frauta na Caliza..

O termo «requinta» que hoxe en día se está xeneralizando para denominar a toda frauta 
travesa aparecida na Galiza, só se debería aplicar a un tipo moi específico de frauta, feita 
con cinco pechos ou seccións, con barrilete e cunha chave, afinada aproximadamente en 
«fa3», e que se tocou na comarca da Ulla, xa que fora daquela comarca e a súa zona de 
influencia, ala onde teño visitado frauteiros ese termo élles totalmente descoñecido, e 
mesmo alí na Ulla ese nome non se aplica por exemplo á frauta de tres pezas normal ou 
ao frautín.

Por tanto, a denominación axeitada para este instrumento de toque transversal é 
a de «frauta», (ou «frauta travesa» se nos vemos na obriga de diferencíala da hoxe tan 
xeneralizada frauta doce ou de pico). Salvando claro está as denominacións específicas 
para certos modelos concretos de frautas travesas: requinta, frautín (frauta pequeña, 
habitualmente en «re4», sen chaves ou cunha soa chave ñas de feitura tradicional, e con 
diverso número de chaves nos de construcción estranxeira—xeralmente de cinco a oito-, 
pínfano (tamén aplicado na UUa ás frautas pequeñas), pífaro...

L___ i*
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En canto á persoa que tanxe o instrumento, atópanse dúas denominacións: 
«frautista» e «frauteiro». E despois de escoitar nalgunha ocasión o emprego do termo 
«gaitista» para nomear a un mero intérprete técnico do instrumento, fronte ao que é e 
debe ser propiamente un gaiteiro, a verdade é que tenta máis empregar o termo «frauteiro» 
que «frautista». Tamén se emprega o termo «requinteiro», correspondente á persoa que 
tanxe un tipo concreto de frauta cal é a requinta.

Os tipos de frauta que se empregaron no país son moi diversos:

-«Frauta de cana ou de sabugueiro». Habitualmente de feitura caseira, e que sen 
dúbida foi a máis estendida, pois é importante o número de gaiteiros e músicos tradicionais 
que comezaron a tocar con este tipo de frauta feita por eles mesmos.
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Castor Castro

- Frauta, sen chaves, xeralmente de buxo (buxns sempervivens) ou hedra (hederá 
he/ix)y e composta de tres pezas, dun tamaño intermedio, afinada en torno ao sol3 ou ao 
fay Está directamente emparentada coa frauta barroca, desenrolada a fináis do s. XVII 
pola familia de artesáns Hottetterre na corte de Luis XIX, en Francia, de seis buratos 
e horadación cónico, inicialmente de tres pezas e sen chaves, e posteriormente de catro 
partes cunha chave, que acada a escala cromádca completa co emprego da dixitación 
cruzada e máis da chave. No caso das frautas galegas poden aparecer sen anelar ou 
andadas en chumbo, latón ou mesmo oso. Tamén ahondaban as frautas máis pequeñas 
de dúas pezas, en do4 ou re t aproximadamente, de similar construcción, de tipo «frautín» 
(tamén chamadas na zona da Ulla, «pínfano»). Estes tipos de frautas facíanas artesáns do 
país, e vendíanse (e vendáronse ata mediados do s. XX, segundo os comentarios dos 
frauteiros que coñecemos) en feiras, tendas, ferraxerías, tabernas...

Aínda que o número de orificios de obturación habitualmente era o de seis, 
varios informantes nos teñen falado de frautas con sete e ata oito buratos (ao xeito da
gaita, sete frontais e un posterior).

- A «requinta», frauta de buxo afinada aproximadamente en fa3, de cinco seccións, 
con barrilete (sección intermedia telescópica que facilita a afinación do instrumento), e 
cunha chave no pé. Desenrolouse na Ulla, a partir tamén da frauta barroca, e é 
prácticamente descoñecida fora desta comarca e da súa zona de influencia (Santiago, 
Pontevedra, Forcarei,...). Ten unha técnica de execución específica, que a diferencia 
radicalmente das demais frautas. Para máis información a redor déla, consultar o libro 
A requinta na Ulla, de Enrique Montero Torreiro (1993)^^®

115ÍMURGUÍ/1, Raisfa Gakga di Historia n° 4, maio-agosto 2004



A frauta na Caliza...

- «Frautas de chaves». A frauta barroca, na que se basearon as primeiras frautas galegas, 
evolucionou en Europa cara ó emprego de chaves para mellorar as notas cromádcas, 
mediante a incorporación de catro, cinco, e ata oito chaves, ao tempo que se producen 
outras innovacións, coma a invención do barrilete ou do tapón en rosca (patentes do 
artesán londiniense WilJiam Henry Potter, a inicios do s. XIX), sendo este modelo de 
frauta de oito chaves a que se pode considerar en torno ao 1820 definitivamente con
solidada en canto a calidade de son e afinación. Debido á inquedanza por deseñar 
modelos con maior potencia sonora, pouco despois aparecen novos deseños de frautas, 
coma a Nicholson improved, a Pratten's Perfected, a RadclifFe finalmente a Boehm 
(1847), de horodación cilindrica e cunha disposición de orificios de obturación tal que 
lie obrigou a deseñar un complexo sistema de chaves para poder tápalos, e que foi a que 
máis se popularizou.

O impacto destas novas frautas fai que artesáns ingleses coma Rudall & Rose 
ou Prowse desenrolen modelos da frauta de oito chaves con buratos máis grandes para 
acadar maior volume. Franceses e alemáns rexeitaron, en xeral, os buratos grandes, que 
daban un son máis potente e vibrante, asociados ao carácter inglés, mantendo o ton 
máis doce, pero menos sonoro. Outra diferencia notable entre as frautas continentais e 
as das Illas está en que as primeiras habitualmente levan as chaves montadas en pasadores, 
mentres que as segundas lévanas en monturas de madeira feitas e torneadas no propio 
corpo da frauta.

A frauta de madeira de oito chaves segue sendo en toda Europa a máis impor
tante en canto a producción ata o fin do s. XIX, sendo o modelo estandarizado de 
frauta, empregada tanto para música académica (culta, catedralicia...) coma por bandas 
militares, ou polas bandas civís que comezaban a emerxer á imaxe daquelas. En torno 
ao cambio de século, coa progresiva introducción da frauta Boehm nestas formacións, 
a frauta de oito chaves perde o seu status hexemónico, faise de moito máis doada 
adquisición, e vai quedando ñas mans dos músicos populares.

Na Galiza atopamos todo tipo de frautas de chaves, unhas mercadas en tendas 
dentro do país, outras traídas por emigrantes ou importadas dende Inglaterra, Cuba, 
Arxentina, USA... A meirande parte das examinadas son de feitura continental, con 
orificios de obturación pequeños e chaves montadas en pasadores. Bastantes délas care
cen de marca de artesán, e algunhas presentan un remate decorativo en prata no tapón, 
característico das frautas alemanas. Téñense empregado tanto na tonalidade de Re grave 
(re3, de concertó, e que sería a frauta que Casto Sampedro denomina «ordinaria»), 
coma na de Re agudo (re4, frautín), sobre o que Xerardo F. Santomé do grupo de 
gaiteiros Xistra de Coruxo, publicou un pequeño traballo na revista Grileira sobre o seu 
uso nos cuartetos de gaitas ñas Rías Baixas (en concreto na zona de Vigo a Baiona).
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Castor Castro

E en canto aos «usos» que tivo a frauta, pódense sinalar brevemente os seguintes:
- Como pasatempo individual, como instrumento tocado en solitario (no monte 

co gando, ou na casa na lareira...).
- Como aprendizaxe, antes de iniciarse na gaita. Témolo constatado tanto coa 

frauta de cana ou sabugueiro, coma na frauta de buxo de tres pezas, moito máis acce
sible que unha gaita, e que foron empregadas para aprender a tocar por moitos futuros 
gaiteiros.

- Como instrumento integrado en todo dpo de manifestacións musicais de
carácter social:

. Dentro do ciclo do ano: na música na noite de san Xoán, en Noiteboa, na despe
dida de ano, nos cantos de Reis, na vendima, ao ir á sega...

. En fiadeiros, foliadas, ruadas, trulladas... Ñas referencias máis antigas a frauta asociase 
ao canto e o baile, ben tocando soa, ou ben acompañada de instrumentos de percu
sión (pandeiros, pandeiras, pandeiretas, ferreñas ou ferriños, cunchas...).

. Integrada en cuartetos de gaitas. Temos referencias de todo tipo de frautas asocia
das a grupos de gaita e tambor ou caixa, tanto a requinta (na zona da Ulla), como o 
frautín (este principalmente na zona das Rías Baixas), e tamén e máis coma a frauta de 
chaves (vallan de exemplos, o grupo Os Quintilláns, de Sorribas-Pontevedra, ou a 
famosa fotografía de Ferrer, de gaita e frauta acompañando o baile da ribeirana, de 
inicios do s. XX.).



A (rauta na Galiza.

A fináis do século XIX coa inclusión na nosa música tradicional e popular de 
instrumentos de feitura non galega, coma o clarinete, o saxofón, etc., aparecen formacións 
denominadas «músicas» ou «orquestras» integradas por estes novos instrumentos, que 
tocan todo tipo de melodías, tanto en xéneros bailables tradicionais (muiñeiras, xotas), 
como de moda (pasodobres, valses...), cousa que polo demais tamén facían os gaiteiros 
da época. Este tipo de grupos perviven ata mediados do s. XX. Coñecemos algunhas 
compostas por varias frautas de chaves, acompañadas de caixa, que acudían a romanas, 
festas locáis do seu entorno... Tal é o caso da Orquestra de Paradela (Lugo), integrada 
por tres frautas de chaves (Ovidio, Manuel e Pepe) e unha caixa (Armando), e que 

facían baile na taberna do pobo tódolos domingos ao saír da misa. Tamén no 
concello da Fonsagrada tiveron sona na década dos 40 os Xemelos de Arquide, un 
dúo de frautas de chaves, que tocou en moitas festas e romerías.

Paralelamente, nun ambiente se cadra máis vilego, faise «baile» tocando frauta de 
chaves xunto co acordeón, ou mesmo con violíns, guitarras, etc., ben en espacios abertos, 
ben en espacios pechados (por exemplo no que o investigador Antonio Fraguas chama 
«bailes de tranca», aos que se accedía previo pago da entrada), e tamén xorden as «pa
rrandas», formacións para ir de ronda, e mesmo as comparsas de Entroido.

mesmo

iladio e Ezcquicl, Os Xemelos de Arquidc-A 
Consagrada (Lugo). Aprox. 1945. Dúo de frautas de 
chaves, famoso na súa época naquel conccllo c 
arredores, onde tocaban en romarías, tabernas... (Na 
fotografía contaban cuns nove anos).



Castor Castro

A fama de madeira tamén foi un instrumento empregado por cegos e músicos 
constatado pola coñccida foto de músicos ambulantes de Mondanz, de

Carlos Maside no ano 1932, onde apereceambulantes, 
inicios s. XX, ou por un cartel debuxado por
un cegó frautista.

t.

Cartel con cegó frautista; Carlos 
Maside 1932

Pe de foto: Músicos edeireses 
(de esquerda a dereita, Pantuto, 
Quintanilla, Rogelio 
Leonardo e Bernardo Freiré. 
Os sentados: Torres e Pinzón). 
Ano 1924. Aparecida no n°. 5 
da revista /1 Joiiota, primavera 
do ano 2000.
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A frauta na Galiza...

m
MÚSICOS AMBULANTES. MONDARIZ, COMEZOS DO S.XXI

Por último, a frauta foi un instrumento de emprego «cerimonial», vinculado a 
danzas gremiais ou empregado para convocar aos confrades, coma no caso do «pífaro» 
e tambor que ían tocando acompañando ao «Turito» en Betanzos, convocábase aos 
membros da Confraría da Concepción (integrada antigamente por persoas que non 
exerceran oficio mecánico) para participar ñas solemnidades que tiñan lugar na honra 
da súa padroeira, os días 7 e 8 de decembro. O «Turito» era o muxidor desta Confraría, 
e recibía este nome porque a peza que interpretaba a frauta e o tambor era coreada pola 
xente miúda do pobo que os acompañaba dicindo «Turitoto, Turitoto, Turito mantequero 
/ Turitoto, turitoto, teu pai é un pasteleiro». Ñas fotografías que nos quedan, empregábase 
a frauta de chaves.
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A frauta na Galiza...

Os investigadores ao falar da frauta ata agora teñen incidido sobre todo na 
imaxe dun instrumento de pasatempo individual, o que a deixaba relegada a un papel 
secundario dentro dos instrumentos tradicionais galegos. Nembargantes, a abundancia 
de citas sobre a frauta que van aparecendo e que vamos ver, moitas délas vinculadas a 
fiadeiros, ruadas, e festas de canto e pandeireta, e ademáis procedentes dos máis diver
sos puntos xeográficos do noso país e non de áreas determinadas, dá a entender na 
miña opinión que foi un instrumento moi empregado ñas prácticas musicais de carácter 
social por toda Galiza sen distinción, o que ñola afasta daquela visión reducionista.

Referencias sobre a frauta nos medios impresos do s. XIX.
As citas que se amosan a continuación non están ordenadas máis que por un 

criterio cronolóxico. Aínda que a meirande parte délas son inéditas, algunhas proveñen 
do libro de Antonio Fraguas Fraguas, A Festa Popular en Galicia, (1996), dun pequeño 
traballo inédito de Carlos Rei Cebral sobre as frautas, e da revista Grileira, dirixida polo 
mesmo Carlos Rei Cebral, e editada pola Asociación de Gaiteiros de Santiago e comar
ca.

A primeira referencia no tempo atopada polo de agora está nun preito no ano 
1757 promovido cando o rector de Santa Sabiña deu noticia ó xuíz de Xallas sobre a 
conducta dun mozo daquela freguesía que «causa notable escándalo con dos mujeres 
que viven juntas en el lugar de Fornos...; sobre que le he reprendido varias veces y no hay 
manera de conseguir la enmienda, como tampoco el que concurra los días festivos a la 
misa popular y... a la explicación del evangelio..., divirtiéndose interim se dice la misa en 

pandero, puntero y flauta y otras cosas, con que detiene a muchos y les da motivo 
a que pierdan la misa»; ademáis de non cumprir o precepto, seguindo co exemplo do 

pai, ao que «en una ocasión fue preciso llevar en carro, como es notorio», indo o 
cura en persoa a búscalo e obrigándoo a se confesar. (Recollida nos libros A vida cotia 
eti Galicia 1550-1850, (1992) e La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, 
(1994) de Pegerto Saavedra; citada por Carlos Rei no seu traballo antes mencionado).

Na Historia política, religiosa y descriptiva de Galicia de Leopoldo Martínez Padín, 
(1849), no capítulo adicado a bailes e instrumentos músicos, diseños a propósito das 
filazones nocturnas que «asisten hombres de todas las edades a estas reuniones y bailan 
con alguna de las concurrentes, mientras las demás, sin dejar de hilar, cantan acompaña
das de panderos, sonajas y flautas que tocan las ancianas y los mozos cuando no hay en 
la reunión gaita con su inseparable tamborino (...)”.

No artigo «El día de mercado franco en mi pueblo» de D. Ramón Segade 
Campoamor sobre «Costumbres gallegas», publicado na revista La Ilustración Gallegay 
asturiana, no seu n°. 2, do 18 de Xaneiro de 1881 (Tomo III), nos fala da venta de frautas 
na feira:

:ocar

seu

«(...) Flautas y castañetas también había en abundancia, cuyas flautas y casta
ñetas eran lo que más atraían las miradas de los muchachos y de las mozas: por lo 
general el importe de la venta de los pájaros empleábase en comprar una flauta.
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Castor Castro

Habíalas de rodos los tamaños y precios, desde cuatro cuartos a dos reales. Era 
entretenido ver cómo aquellos aldeanos escogían y probaban las frautas, las vueltas y 
revueltas que les daban antes de comprarlas, cómo soplaban en ellas y qué sonidos les 
hacían sacar, y tanto las sobaban, que al fin, agotada la paciencia de las que las vendían 
(porque es de saber que la mayoría de los vendedores eran de sexo femenino), se las 
arrebataban de las manos con furia, aún algunas les daban con ellas en las narices

O máis interesante da referencia é que ao final nos di
«Habrás visto que yo hablé hasta ahora en tiempo pasado... ¡Claro! ¡Cómo 

que me refiero allá a los años de 1840 al 45!... Creer que en el día de hoy pasan muchas 
cosas de las que llevo hecha mención, sería un anacronismo y una falta de verdad 
imperdonable. Con tanta policía urbana, con alumbrado de gas, con ayuntamientos 
compuestos de personas tan ilustradas y celosas del bien público, y con un presu
puesto que antes bastaba para gobernar una nación, ¿Cómo han de verse tendidas 
por las calles la ropa vieja, los comercios de quincallas, y las tiendas de paraguas 
formadas en las columnas de los soportales, segundo estaba la del río Bernardo, y 
otras cosas por el estilo?...».

Aínda que o autor do artigo evita a propósito dicir o nome do pobo do que 
fala, polos nomes de outras vilas próximas que cita, parece ser que se trataría de 
Compostela mesmo. (A primeira noticia desta cita proporcionóunola Francisco Gómez 
Cano, frauteiro do grupo Batecerto e compañeiro no Aula de Música Tradicional 
Gomes Mouro de Ourense).

Novamente nos atopamos as frautas como instrumentos para baile, acompa
ñados por ferreñas, pandeiros e castañolas, na descrición dunha foliada de San Xoán na 
eirá de Antón Cachopa feita por Alberto Camino que se recolle no interesante semana
rio ourensá O Tío Marcos da Pórtela, no seu parrafeo n°. 12 do ano I, correspondente ao 
Luns 7 de Agosto de 1876.

Á Foliada de San Xoán

Na eirá de Antón cachopa 
A tarde de San Xüan 
Mozos e mozas se xuntan 
para cantar e beilar.
Alí estaba Roque Toupa, 
Alberte Bertamiráns,
Pepe e Farruco Pendello, 
Manüel d'o Toneiral, 
Ramón Grilo, Xan Raposo
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A frauta na Galiza...

Xorxe Tombas, Goro Arran,
E Agostiño d'a Mañoca, 
Vinculeiro d'o lugar,
E outros moitos que non con o; 
Más d'un cento había, máis,
Con calzos de rizo uns,
Outros de coton os tran, 
Monteiras repinicadas,
Chaleques que xenio dan, 
Polainas muy axustadas 
Para mellor rebrincar,
Botons de prata n'a fita,
Ou de promo, ou de metal,
E zapaüños d'orella 
Enfurruxados co-a man:
De mociñas, ]Dios nos libre! 
Moitas houbo, de verdá,
Tan brancas e repolidas 
Que se coméran por pan; 
Catuxa a de Pepe Longo 
Geromiña de Mourás,
Antona, a Fiuncha, a Minga,
E Gorecha d'o Amenal 
A Coutela, a Encabuxada,
A filia d'o Marulan 
A Zoupuda, a Xota, a Rouca, 
Bartola d' Andruco Oural,
E máis outras raparigas 
Que era un gustiño mirar 
Con ribiretes e froles 
Nos dengües e n'o demais. 
Escomenzaron as frautas,
Que eran dúas, a tocar,
'Os frautistas foron Cosme 
e Mingos Perdecanai:
A Caiña co-as ferreñas 
Estaba dalle-que-das,
E bouraba no pandeiro 
Margarida de Curráis:
De pronto a beilar se poñen 
Vinte parexas e van
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C-oas castañolas facendo 
Trre-trre-trree-tras:
'Os mozos aturuxaban 
De camiño, e inda máis 
Pouteaban que parecía 
Queríanse esfarelar.
Rolda arriba, rolda abaixo 
Rebrincando sin parar, 
Sentíase a barullada 
Na Devesa de Frans:
'O paso e o contrapaso 
Fixeron e mais non mal;
'O Señ-Abade alí estaba, 
Ben-o-pode declarar:
Todos sudan con o touros 
A tal forza de beilar 
A-o son d'o turulururu 
Chrree, bom é trree-tras 
“¡Viva Praviol-Viva Cambre, 
Gritaban uns; e outros “¡Xai! 
Xei!-Xui!- Viva a Mariñiña! 
Morra o demo e a sua nai!-...»

Outra cita tamén sobre prácticas musicais na noite de san Xoán atopámola na 
revista La ilustración Galega y Asturiana, Tomo I, n°. 19, do 10 de Xullo de 1879, nun 
comentario a propósito da prohibición que fixera aquel ano o Alcalde de Ferrol de que 
se acenderan luminarias nesa noite: «Tras de esto se prohibirá también a las aldeanas de 
los alrededores de Vigo que hagan sus abluciones a las doce de la noche en la playa de 
San Francisco, y que hayan y vengan y se regocijen al son de los pitos y panderos» (aquí 
pitos poderíase referir a frautas de bisel, ou chiffos, ou a pitos dos coñecidos como «de 
afiador», máis improbablemente a frautas travesas. E quizás mesmo se tratase do pito 
biselado de tres furados, desaparecido da Galiza e que cita Casto Sampedro, e 
amplamente difundido por toda a península, presente no Pórtico do Paraíso da Cate
dral de Ourense).

Na estrofa IX do poema A Volta do Soldado, de M. Martínez González, pa
rrafeo n°. 39, do Ano sexto, 10 de Agosto de 1884, do O Tío Marcos da Pórtela, cítase 
ademáis da frauta ao rabel, instrumento de corda frotada, este xa case desaparecido na 
Galiza (parece ser que so sobrevive na Galiza exterior en concreto no pobo de Porto de 
Sanabíia), nunha festiña feita en Anzobre d'Armentón (lugar que polo de agora non fun 
capaz de situar).
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Y-alí ó morrer de tardes estivales, 
Cando desperta a lúa pracenteira,
A abóa agasallada pol-os mozos 
Preside alegre o corro entrel-as nenas, 
Que fan son ó rabel ou ben á frauta 
'O compás d'as alegres castañetas. (...)

Na súa novela realista-naturalista El Cisne de Vihmorta, publicada en 1885, D . 
Emilia Pardo Bazán nos relata os traballos da vendima que presenciaba desde o bal
cón da súa casa, no pazo de Banga, no Carballiño (pazo que pertencera á familia Quiroga, 
e ao que a escritora foi vivir tralo seu casamento con José Quiroga):

«A pagana sensación de benestar, o rústico regocixo, o 
contentamento de vivir comunicábase ós espectadores de tan fermosos 
cadros e pola noite, mentres os coros de faunos e bacantes bailaban ó 
son da frauta e da pandeira, o señorío divertíase tumultuosamente 
con inxenuas rebuldainas na casona.»

Outra referencia, neste caso ao frautín, témola na revista quincenal de Pontevedra 
Calida Moderna, no n°. 8 do Ano I, de 15 Agosto de 1897, nun artigo titulado FJregreso 
de los segadores firmado por Beppo, e que nos conta cómo van chegando os segadores 
galegos que van aos campos de Castilla ao rematar a quincena, en qué malas condicións 
viñan e con qué ilusións saíran... «Regresan los segadores apesadumbrados contristado el 
ánimo, devorando en silencio la pena que les agobia. El tren que los conduce a su 
aldehuela arrástrase perezoso, lanzando resoplidos, cual si se quejara de la mucha mer
cancía humana que la empresa hacinó en los coches de tercera; las notas de alegre flautín 
que a la ida se escapaban por las ventanillas, trocánse en suspiros...».

No n°. 115 do mesmo periódico 0 Tío Marcos, 8o ano, de 14 Febrero 1886, 
no poema A indiada, no parágrafo II,

Aló pol-as vredas 
E rúas cercanas, 
qu'aluman de noite 
camiños e prazas, 
os mozos co-as mozas, 
en fatos qu'espantan, 
falando us c'os outros 
correndo chegaban,
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brincand 'e enredando 
con louca algarada, 
tocando os pandeiros 
e cunchas e frautas 
y-entoand'os acordes 
d'o temo alalála.

Non nos debe estrañar que tamén nos versos do poeta ourensá Valentín Lamas 
Carvajal (Ourense, 1849-1906), que foi precisamente o propietario e director do xornal 
O Tío Marcos, se fale de trulladas ou fiadeiros, de pandeireta, chifro e ferreñas (aquí 
novamente se suscita a dúbida de si «chifro» nomea unha frauta vertical de bisel, ou a un 
pito do tipo dos de afiador, tamén chamado «apito», ou a algunha outra clase de frauta 
pequeña). Por «trullada», Valentín Lamas Carvajal refírese ó grupo de mozos que se 
acercan á casa onde se celebra a festa:

O FIADEIRO

I

Cando vai anoitecendo 
i as campanas da parroquia 
o toque das oraciós 
dooridamente dobran; 
cando os eidos i o traballo 
deLxa a xente labradora, 
namentres que polos mortos 
as almas cristianas rogan, 
camiño do fiadeiro 
van os mociños e mo2as 
máis satdsfeitos e fonchos 
que prá festa da patrona, 
os us brincando eos outros, 
cantando entre dentes copras.

II

Alí na casa do crego, 
á luz dun candil que colga 
dunha braza de liño, 
vense as rapaciñas todas 
sentadas en longos bancos 
i en dúas ringuileiras postas,
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contando contos de bruxas, 
turra que turra da roca.
¡Ai que carinas tan brancas, 
que xoviales, que xeitosas! 
¡Canto fogo ñas miradas! 
nos labios, ¡que risas tolas!
(...)

IV
« Calade... ei ven a trullada 
dos mozos de Santa Comba. 
Condergados... ¡como berrán 
e cantas cantigas botan! 
Calade... que trán pandeiro 
e que trán ferreñas e conchas... 
Runfla temos... ¡Arde o eixe!”. 
I así din i así reloucan,
Os mozos polo camiño,
E no fiadeiro as mozas,

V
“Xa chegan...¡Chists!...caladinas, 
que xa están chamando á porta”. 
Pola cerradura un mozo,
0 tempo que axexa, escoita,
Co sombreiro cara atrás,
Cal si a beber auga fora.
Loitan outros por guicharen
1 entre rempuxós e loitas 
Arrebulládo-los mozos 
Fan abrir de par a porta.
Entón ármase o barullo,
Entón empezan as gordas, 
Trema o candil na baraza, 
Arreconghéganse as mozas,
I os condergados dos homes 
Quérenlle queimar a estopa.
(...)

VI

Comenza a tocar o chifro 
logo a pandeireta sona

1128 MURCUÍA, Raísla Galega de Histeria n° 4, maio-agosto 2004



Castor Castro

¡Cata que demo! calados 
quedan cando tal escoltan, 
-Peneira ben o pandeiro, 
dícelle Xoán a Carlota.
-¡Viva o fiadeiro, e vivan 
os mozos de Santa Comba!- 
I o pandeiro e pandeireta,
I o chifro, i as castañolas,
Que dempois tañe o que baila, 
E facendo dúo as conchas, 
Compoñen a leda orquesta 
Daquela trullada louca.

Noutra obra, El mundo rural Gallego, de José Ogea, publicada na Coruña, en
1890:

“Las mozas se agrupan y cantan aires ya legendarios; una de ellas acompaña 
el pandero y 

acompasados de una llave.
Claro está que la otra fea mitad de la gente moza rodea inmediatamente al 

grupo femenino y acompaña con la voz ó con alguna flauta, que siempre hay a 
mano para estos casos.

La flauta es de boj, untada de azafrán y con siete agujeros, si es muy buena. -Primores de la

sartén, que hace sonar á los golpescon otra con una

industria”.
Noriega Várela (Mondoñedo, 1869-1947) tamén describiu ñas súas poesías 

do libro De Ruada, (1895), a ruada ou festa da pandeireta, que se celebraba en Cesures, 
ñas noites de invernó. Nesta ocasión se nos fala dun frauteiro que tocaba de pago os 
martes e os xoves.

Ouvio o ruxe-ruxe da pandeireta, 
pois pretiño, moi preto, de donde estaba 
o bodego da fía que alí cadraba, 
que anque probe as veces niño de amores 
onde a groria entrevemol labradores 
á luz esmorecida dun candil vello 
que dos i-os porcos é un bon espello 
i-onde martes e xoves toca o frauteiro 
cal tocara decote a non ser careiro, 
ou se as piaras novas, máis dadiveiras, 
máis cadelas tiveran ñas faldriqueiras.
(..o
Buliron logo os pandeiros
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e da frauta os salouquiños 
romedaban garoleiros 
cantares dos paxariños 
ó amañecer nos loureiros. 
Que o frauteixo de Zoñan, 
aunque viste cirigolas 
en tendo a frauta na man 
acaba por volver tolas 
ás nenas que a fía van.

No trabado de Antón Fraguas, titulado A Fes/a Popularen Galicia, (1995), no 
que atopamos por primeira vez estas dúas últimas citas, se nos fala do emprego da 
frauta, en todo tipo de manifestacións musicais ao longo do ano: No Nadal, na despe
dida de ano, nos Reis, na vendima, nos fiadeiros, nos «bailes de tranca»...

A propósito da música no Nadal, temos outra referencia no artigo La Nochebue
na en las aldeas, por F. Pórtela Pérez, aparecido na Revista Galicia Moderna, Pontevedra, 
Año II, n°. 17, do 1 de Xaneiro de 1898. Fálanos da Noiteboa, e da intervención da 
música e dos instrumentos musicais nela, que incluso se introduce ñas igrexas:

«(El autor tomó como base, para este ligero esbozo, las fiestas que se celebran 
en las cercanías de Pontevedra)

III.- El gallo, que es el reloj de las aldeas, anuncia, con su potente voz, la
media noche.

Poco después, la campana de la parroquia toca a misa y todos abandonan la 
mesa para ir a la iglesia.

Oyese el sagrado oficio con religioso silencio, pero al llegar a la mitad suenan 
de improviso los pandeiros, conchas, flautas y ferriños, produciendo un conjunto 
inarmónico y ensordecedor.
Terminada la ceremonia retornan a sus casas en busca de descanso.
Las canciones y los ecos d'a fúliada, que se aleja, van extinguiéndose....»

No parrafeo sesenta do ano sétimo (4 de Xaneiro de 1885), do Tío Marcos, páx. 
4a., na introducción da Panxoliña de Nadal de Francisco María de la Iglesia, 
amósasenos tamén unha escena con música de pandeiro e frauta:

Alegraivos picariñas 
e botai leña n-o lar 
porque a fortunosa hora
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para todos vai chegar. 
Pofied’unha ola chea 
de viño e mel tras d’o lar, 
ou con azucre e manteiga 
pr’un grolo dempois botar. 
Qu’hoxe o estómago repreto 
ha d’estar de macalla, 
de sopas e de pantrigo, 
de magosto e de mazás- 
Meniños tomade piñas 
pódeas ó lume á quentar, 
e mentras a cea chega 
os piños escabullar.
¡Apill’a frauta, Perucho! 
tí as ferreñas,Culás!
Caitano coll’o pandeiro! 
e tí as conchas, rapaz!
Que mentres Sabela guisa 
vamos nosoutros runfiar, 
cantando pol-o rueiro 
a Panxola de Nadal.
Qu’é xusto que lie cantemos 
ó santo neno Xesús, 
que dempois de nacer probe 
quixo morrer n-unha cruz.

Todas estas referencias expostas dannos unha idea do ampio emprego que debeu 
ter a frauta no seu día. Non deixa de ser indicativa a mención que se fai no artigo de 
Augusto Mosquera, «Losgallegos en Madrid», publicado na revista Lm Ilustración Gallegay 
Asturiana, de Madrid, no seu n°. 13 (Tomo 1), de 10 de Maio de 1879, que na súa 
primeira parte dedicada aos estudiantes, di «los jóvenes gallegos en Madrid, se conocen, 
entre otras cosas, por su afición a la música, y casi todos ellos traen en su baúl una flauta, 
de la que son muy hábiles tañedores».

O importante número de frautistas que debeu chegar a haber leva mesmo a que 
se organice algún concurso de frauta. Así, temos o programa dun concurso de gaita e 
instrumentos tradicionais feito o 31 de Agosto do 1890 ñas Festas de A Coruña, que 
coñecemos gracias ás referencias que a el se fixeron no semanario lugués da época A 
Monteira, (Esta información obtivémola por primeira vez da revista Grileira no seu n°. 5 
de Agosto de 1995).
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ASFESTMB'ftgRclM
Dámosll* as mais cumplidas gráceos 0 nuti- 

vo persidenle d\t Comisión d* fostexos, señor 
Blanco Vilariño,pol-a súa afenceón en mandar
nos algún exemplar d*o porgrama d‘as festas 
qu'o Auntamemo d‘a Croña pensa facer 
próusimos meses d‘ Agosto e de Setembre.

Non sendo posihre nin muito menos copiul-o, 
pol-a súa extensión, únecamente estrautare- 
mos, tendo en conta a súa emportáncia, o que 
se retire ó Certame de Gaitas e instrumentos 
própeo d‘o pais y á Gran Festa musical, ambas 
consas dispostas pol-a eoxebre e distinguida 
sociedá coral que dirixe o maieslro Veiga, o 
Orfeón Coruñés número 4.

Os gaiteiros terán que tocar, corapañados 
pol os tamborileiros pra ganal-o premio unha 
rauiñeira ou riyeirana. O premio val dousceu- 
tos reas.

As murgas d‘oldea han de ser pol-o menos 
de seis tnúsocos e non pode faltal-o bombo y-os 
platillos. Tocarán unha rauiñeira ou riveirana 
y-ademais unha marcha, paso dobre ou un bai- 
Iabre pra poder ganal-o premio de vintecinco 
pesos.

Taroón se dará un próraeo de ochenta reas 
ó xóven d'aldea que toque a flauta ou flautín de
hnxn sin nhavag a teña millnrpg dispnsir.ió^sp.
gún o xurado, pra tocar algún aire ía térra, i 

‘O fin d‘a festa todol-os gaiteiros, flautistas* 
e murgas tocarán xantol-a marcha real tal 
com‘a tocan n-as festas d'aldea.

O mesrao dia (31 d‘ Agosto) habrá n-a pra- 
za de Touros a Gran festa musical c‘o ouxeto 
d* entregal-os prémeos Os agraciados n-os Cer
ta m es m usicales lJftxcnrsrgireiTt'írtjrd'é"---------

l.° Canto crásico d‘a aldea libre eleucion, 
por cada grupo d‘ homes e mulleres. Han de ser 
pol-o menos tres parexas. 2.° Baile própeo d‘a 
térra, acompañado de murga, gaita, frauta ou

n-os

todol-os Orfeós. 6.° Os Arlabros, exeoutada 
pol-ns bandas de música. 7.° Coros de libre 
eleución caotadus pol-o Orfeón Coruñés núm. 4 
y-os demnis que va}’an á festa. 8.° Leulura d*o 
xurndo y-enirega íhos prómeos. 9.° Marcha 
rexioo»! ‘gallega, executada por todal'aa Ban
das y-Otfeós.

Á lodol-os individos d'as murgas e gaiteros 
que non leven-o prómeo daraolles dous pesos y-ó 
condición que tanto pr‘o Certame como pr*a 
Festa musical han d'ir c'o iraxe quo poñen 
os días de festa n-a sua parroquia.

Os que teñan volunta d‘ir poñernDO en co- 
uocemento d‘o Presidente del Orfeón Coruñés 
número 4 antes d‘o 20d‘Agosto diferenciando 
si van 6 Certame ou tan sollo i Festa musical.

Conque xa o sabedes, gaiteiros, ugorA que 
logo parece vai perdida a casta, a revivir un 
pouco c‘o certame d‘a Cruña a ver si votades 
por térra os entrometidos d'os d‘as murgas qu% 
era uohad'ns primeiras cous¡*8 de que debía 
acunarse o sufraxio universal.

Pol-o dernnis únecamente

menos. 3.° Canto d'o alalá, con aturuxo ó fin, 
por todal-ns parexas xuntas. 4.° ‘0 son d‘as 
murgas egaitas baile d‘a muiñeira ou riveira- 
na. por todal-as parexaB qn* asistan á festa. 
5.° Añorada d*n maiostro Vei?p. cantada por

nos queda darlle 
a n-horaboa O Orfeón Coruñés nún\ero 4 pol-as 
festas própeas d' a térra que tivo a ben dispo- 
ñer e dicirlles a aqueles d‘ os nosos leutores 
que teñan rauiios cartos qu'as festas cornen- 
zan o dia 2 d' Agosto e concruyen o oito de 
Setembre, o qu‘ habrá, Misa de'campaña, ca- 
rrcirasde velocípedos, Regatas n o mar, veladas 
cucainaR e outraa cousas pol o xeito, o quetara- 
pouco faltarán corridas de touros os dias 3 e 4 
d‘ Agosto y-o 7 e 8 de- Setembre n-as que de 
seguro han d' alconlrar bastante novedá os que 
nunca houbesen tido a fortuna d1 asistir a al- 
gunha d*as sesiós quo ten habido n-o Congreso 
y-anqnesexa d' algún d‘os Auntamentos qu'hai 
pol-o no80 pais.
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o CERTAUE MUSJECAL D' A CRlUA
go Xín Montes, que recolléu os sena tres pre
mios entr‘ os apraosos d'un pübrico qu* o ten 
n-o muito quo val.

N o d'execacirtn levaron o primoiro pro
meo o orfeón d‘ Ouronsc y-a banda de Villa- 
garcia.

*0 terminároslas lixriras noticias darárnos- 
lle a mais comp«eU enhornboa Os d‘ o Orfeón 
Coruñés número 4, ed'unha roaneira parlicnlar 
o scu Direutor e Sacrwfario pol-o ben que lies 
saliu tod«\ e «amen as mais expresivas gracias 
pol-as atenciós qno tiveron co-n Rodaucion d'A 
Monthira .

Poucas veces so teró visto n-a capital d‘ a 
nosa torra, un ospoutáculo tan comprcto e que 
sslise tan ben, como foi o Córtame rausecal or
ganizado pol a nntuaoanta sociadá que dirixo o 
«pirado maieslro Sr. Veiga.

Salisfuilos debo» estará verdátodol-os que 
forman parte d‘ o Orfeón Coruñés número 4, 
I*>r que si solo a eles so lies debe o lovar íi práa- 

-JÍPiUin PCT]gnmont o Inn ^rniKk-. tajnon os rp^

sultados corresponderon con muito as suas 
espmnzas.
.. E non solo son dinos d‘ aprauso por babor 
toifo n-a medida d‘ as suas forzos o que puide- 
ron pr.\ auaionUl-ns chamadas fustas d* a Crn- 
ña. sinon que pr‘ os gallegos anxebres com'a 
r.ó.i, oCortamo musccaí iodn tivo dobre méreto. 
Tanto n-os cerramos d‘ Orfeón e Bandas 
n-o do mu

Resultados do Concurso, publicadas no n°. 49 Ano 
II 6 de Setcmbro de 1890 do Semanario «A 
Monteira».

como
rgas, gaitas d flautas non so sintian 

mais qu‘ aires o metodias pro pías d* a nosa O feito de que ñas bases do concur
so de frautas se fale de «xoven de aldea que 
toque a frauta ou frautín» e non de 
«frautistas» simplemente, dá a impresión de 
que na mentalidade dos redactores das ba
ses a frauta era un instrumento máis ben para 
xoves ou afeccionados, e non estaba tan 
considerada coma a gaita. Esto contrasta co 
ampio emprego que tivo a frauta, como xa 
vimos, e posiblemente só deben ser 
prexuízos dos redactores das bases, que 
tamén restrinxen a participación no concur
so á frauta de buxo sen chaves, excluíndo 
as frautas con chaves (incluso as requintas), 
suponse que por non considéralas 
tradicionais.

case 
terriü t.

Quiza ves mi oca so viu o Troato tan choo de 
xente; porqu4 apesnr d*a moitu largauza quo teu 
costaba traballo revolverse, esin embargo d*un 
púbrico tan numeroso, non s'oian sinon aprau- 

e mostras da consideración pr‘ osque taato 
sn dogoirau pol-a rexeoernción rousvcal d'o 
chan gallego.

Os orfeós ri* Oureose Vigo o Betaozos 
y-as band-.f de Tuy o Villagurcui Héroe probas 
eraras »1* o ben que so vai extoodundo poi-a 
mían rexión o amor ó devino arto pr‘ o que tan- 

_-to se nreslap os fillos <1* óln._________________
N o córtame do gaiteiros frautistas e mur

gas porstíntáronse.i poaco mais r.as« lodol-os do 
Galicia. Aquelo todo so volvía entrar o salir 
másenos «1* os que están por baixo cour os gai- 
feiros o d* os que lovan-a palma com* os ü‘ as 
murgas, pío o quo nmis chainúua aloncioa foi, 
o mui boD quo íhIíu ¿ marcha real locada por 
todol-os que concurriron ó córtame, unhos cua- 
rentnon cincuenta, e dirixida por un d‘ elesquo 
tiiia «le batma un gran crarinete. ____________

D'a yisra que persentaba a Prnza de Touroj
n-o festival d‘ a tardo d* o Domingo non se pode 
dar, polo boa. idea cómprela. As pnrexasde 
cunto o bailo foroa numnrosas, y-ali parez que 
mo(lraba un voodo o verdadeiro traxe d* a torra 
y-oindo os aires d‘ o país. Al i se canfóu o alalá 
o ae bailou a muliloira, riboirana, o contrapaso 
y-a rabola qua foron apraudidisimna, sobro todo 
cando lies tocóu a vez Ó3 de Carral. ¡ÍAsloraa 
grapdequed'aanosascosturaessovaian esquen- 
zendo Unto, e qu‘ e nos chamo a atenoión, por- 
qn* o vemos pouoas vacos ó que debíamos estar 
afeites a ver todol-os dias. A gaita, modesta oom‘ 
a xente do Galicia, yai quedando atrás d*as endia- 
ñadas murgas, y-ps bailes propeos d' o país te
san vergonra ó vel-o caso que se fai d* o abarra- 
di/lo.

8 OS

Ñas propias bases máis adiante sí se 
emprega o termo «flautista» ao establecer 
que «'O fin d 'a festa todol-os gaiteiros, flau
tistas e murgas tocarán xuntol-a marcha real», 
e os redactores de A Monteira ao comentar 
os resultados no concurso, tamén falan de 
«certame de gaiteiros, frautistas e murgas».

Destacar tamén que ñas bases do 
concurso de baile permítese indistintamen
te que as parellas se acompañen de murga, 
gaita, frauta ou frautín.

A Alborada d‘ o maieslro Vcign cantada po
bos catro orfeós, foi repetida á putición d‘o pá
nico, y-as Bandas melitares de Zamora e Reua 
dirixidas pol-o laureado Sr. Brafla Mu i ños ter. 
minaron a f*sta tooando a grau marcha Os Arla• 
bros.

lía canto O certame de composición, si 
ledos están os seus organizadores porque con
curriron tantoá e tan bos raüsecos á dieputal-os 
bos premios qu1 ofrece ron, non é necesario di- 
cir como ostaremol-os fillos de Lugo, pol-a par
te principal que n*el levóu o noso querido ami-
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Nun entorno máis «urbano» (si é que se pode aplicar este termo coas connotacións 
que ten hoxe en día ás nosas vilas tal e como eran no s.XIX), e que amosa cómo se foi 
adaptando a este ambiente a música e os usos musicais, atopamos o parrafeo dezasete 
do ano sexto (9 de Marzo de 1884) do citado periódico 0 tío Marcos da Pórtela, e que fala 
do Antroido na Cañiza, contando o seguinte, co título de «Por un xiringazo» páx. Ia.:

«A mocedade d’a Cañiza pouco se divirtiu no antroido que pasou. A múseca 
d’a vila, cando caeu o gobernó de Sagasta, fóra tocar unha tonata d’os mortos á porta 
d’a casa d’o señor alcalde, quen cicais pra lie dar probas de que gozaba inda de saude 
e dispuña de mando, apúxose á que n-os días d’antroido saisen os músecos 
trompeteando pol-a vila. Olio por olio e dente por dente, e mellor foi ansí que non 
qu’os metese n-a xustícia.

Pol-a noite, dous señoritos agarraron de frauta e n-o café d’a vila onde non 
podía esparexerse unha ducea de parexas, armouse un baile d’os de trangallada enxebre, 
pois ademáis d’alumear a sala con cabuchos, a múseca grileira d’as frautas non pasaba 
de ser unha asubiada, anque sexa dito en honra d’a verdade, os que tocaban facían 
esforzos por ser oubidos e por un pouco non gomitan os boíles á forza de soprar»

No parrafeo setenta e seis do ano sétimo (3 de Mayo de 1885), do mesmo 
periódico ourensá citado, ñas páxinas primeira a sexta conta o desenrolo da Festa d’o 
Tío Marcos, feita no seu honor, a véspera do San Marcos, falando abundantemente de 
gaiteiros, da Música de Moreiras, do cornetín, golpes, carballesas, etc.:

«Namentres se recitaban poesías d’os nosos promeiros vates gallegos, 
namentres se brindaba por aquelo que hay de mais sagrado na nosa térra, namentres 
os nosos corazós ¡atezaban d’alegría, as gaitas, a múseca de Moreiras, as parrandas de 
guitarras e frautas que foron chegando tocaban n-a eirá alboradas e muiñeiras for
mando un feitizador conxunto, un concertó de armonías estranas, algo así com’os 
marmuxos d’os aires e d’as augas n-as ribeiras e n-os montes d’as nosas aldeas.»

No parrafeo corenta e dous do ano sexto (31 de agosto de 1884), na páxina 6a. 
fálanos dunha «soaré» (soirée, reunión) onde ocorreu o que segue...

«Un fato de rapazas casadeiras, ten a sua soaré como agora chaman ás reunidos 
as xentes afranchutadas, e téñelna todol-os días de festa n-unha casa d’a rúa d’os 
Fornos, diante por diante d’a taberna d’a Carballa.

(...) Escomenzou á tocal-a música, composta de tres guitarras e dúas frautas 
con carraspeira; mais inda ben non escomenzara, un d’os guitarristas, abitado ó ver a 
sua rapaza beilando con outro, apertou os dedos demais e fixo crebar unha d’as 
cordas, a prima pra maor desgracia.
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Estando n-esto, escomenzou á ornear a burra de doña Margarida n-a cuadra, 
e pol-a mor d’unha indireuta e c’o gallo d’os celos que se lie meterán n-o corpo ó 
músico d’a corda crebada, saíron dous liados ó campo d’as Mercedes, déronse catro 
lufiadas, e dempois, como si tal cousa non socedese, foron á botar un vaso á taberna 
d’a Rita.

Nin pol-o contratempo deixaron de beilar as rapazas, que á falta de música 
valéronse d’as gomas.»

No Parrafeo n°. 11 do ano I do Tío Marcos, de 22 xuño 1876, Mauro d 'o Pereiro 
relata a súa visita a Ourense no día de San Antón, e di:

«...Vin cruces por un sarillo, 
mais estrelas que no ceo, 
Nenas que estaban citadas 
Pra revolta do Convento 
Donde había guitarrada, 
Frauta bandurria e pandeiro, 
E tamen vin á vustede 
Con unha de !Xa cho creo!»

Por último, unha pequeña mención da presencia da frauta na cultura galega de 
transmisión oral (cancioneiros, contos, refráns), onde a maior información ñola ten 
proporcionado novamente Carlos Rei Cebral. A frauta é segundo explica este investi
gador o instrumento máis citado en historias e lendas, e o preferido do demo, que pode 
ser invocado facéndoa soar, citando o conto recollido en Riveira por A. Verea e publi
cado no Arquivo Filolóxico e Etnográfico de Galiza. Tamén no refraneiro hai o dito 
«cada demo ten a súa frauta».

Tanto no traballo inédito sobre frautas feito por Carlos Rei, coma no exemplar 
da revista A. Grileira que dirixiu, monográfico acerca dos instrumentos musicais no 
cancioneiro galego, editado pola Asociación de gaiteiros de Santiago e Comarca cara o 
ano 96, recóllense interesantes coplas sobre da frauta (sen indicación da súa procedencia, 
que sería tamén interesante coñecer):

Cunha frauta de buxo
¡Miña neniña! 
heite dir a rondare 
pola noitiña.

O señor sereno 
quíxome pegar, 
ecollín a frauta,
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puxénnie a tocar.

Bertolo ten unha frauta, 
E a muller ten un violo; 
Cando a muller se enfada: 
¡Tócalle a frauta, Bertolo!

Os mozos de Lona 
Bailan a gavota 
Que o frauteiro vello 
Moi ben lie la toca,
Bailan a gavota,
Máis o ventoreiro,
Que ben lie las toca 
O frauteiro vello.
Vamos mozas para Frouxeira, 
Vamos moza de Frouxeira, 
Que hoxe chegou o Antonio, 
Temos foliada frauteira.

Esta miña frauta vella 
toda feita de alcipreste 
queda aquí, riba do banco, 
pra que toque quen lie preste.

Por un Manuel dou un coarto, 
por un Pepe un patacón, 
polo que toca na frauta 
dou todo o meu corazón.

Teño de prantar un teixo, 
á porta da miña cuñada, 
para facer unha frauta 
para tocar na fiada.

Cunha frauta e uns ferriños 
E unhas cundías e un pandeiro, 
Armaremos unha ruada 
Os veciños do Cruceiro.
Nesta aldea hai moita festa,
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Tocan pandeiros e frautas. 
Vámonos de aquí, pastores, 
Tocando ñas nosas gaitas.

Ben te vín, ben ten mirei, 
Ben te mirei, ben te vin, 
Debaixo do pasadoiro 
Tocando no teu frautín.

Os pastores, en orquesta, 
fan a festa principal, 
coas frautas e tambores, 
ó Meniño Celesdal.

A foliada frauteira é segundo Carlos Rei unha denominación específica que tiñan 
as que se facían ao son des te instrumento, e que como xa vimos foron moi correntes no 
séculoXDQ.
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