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TRES ANOS DE “MARÍA A BALTEIRA”

Mercedes Seixo

Alá polo curso 94-95, coincidiron nunha clase de primeiro de bacharelato varias alumnas que mostraban un
interese e sensibilidades especial cara o idioma e a disciplina que o estudia. Tiñan en común aquelas rapazas,
ser todas elas alumnas da Escola de Danza da Deputación e ter acadado esa actitude, que sobresaía da dos
seus compañeiros e compañeiras, gracias a apredizaxe do nos folclore.

Semellaba doado formar un grupo folclórico no instituto, propúxenllelo e aceptaron axiña. Elas mesmas se
encargaron de atraer a outros rapaces e rapazas de diferentes aulas e de idear unha serie de danzas e cantos
a realizar. Ensaiamos moitos recreos – mesmo nos días de vacacións de Semana Santa – e para o Día das
Letras Galegas xa estaban preparadas.

Dous anos despois, o Equipo de Potenciación da Lingua xunto con Departamento de Lingua Galega e
Literatura ideou organizar un concurso de prensa escolar para os centros do encino de todo o país. Para a
celebración dos actos de entrega de premios, era necesario algunha actuación lúdica que os amenizase.
Desta necesidade xurdiou a idea de formar un grupo de pandereteiras e cantarreiras. Aquelas alumnas cursa-
ban 3ºBUP e eu continuaba a ser súa profesora. De novo respostaron afirmativamente a miña proposta.
Novas alumnos doutros cursos sumáronse ao noso proxecto e recordo con emoción o ben que cantaron na
súa primeira actuación. Unha periodista de La Región que cubría o acto de entrega de premios interesouse
por elas e decidiu facer unha reportase que foi portada do “Vida”.

No curso seguinte fomos invitados a actuar no Instituto de Celanova, tamén cantaron o día da entrega de
premios da segunda edición do Concurso de Prensa Escolar Gaiola Aberta e no acto de despedida a COU.

O último ano de vida do grupo María Balteira foi o 97-98. Que a actuación saíse mínimamente ben supuña
o sacrificio de moitos recreos e tardes e estabamos cansas.

Quédanos a todas un valume de cancións na chola: “Laurendiña”, “Millo Verde”, “O Verdegaio”...; e outro
de sensación: os nervios antes de cada actuación, a ledicia dos aplausos e parabéns que nos deron.


