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Como 
dende 

el · 
ano, 
cantos, 

cada 
hai us 
Grupo 

Fontenova prepara 
materiales pra repre
sentar. Yeso nun se 
fai d'un día pa 
outro, sen6n que 
precisa de reuni6is, 
de xuntas nas que se 

perfila lo que se vai trabayar y, desp6s, d'horas y horas pa felos, pa 
construir y, ás veces, pa desfer, porque lo que yes salíu nun yes presta. 
Lougo te in que represen ta lo, como se d'actores se tratase, porque 
Fontenova recupera, elabora, investiga, crea y al finalenséñanos c6mo 
eran as causas y os trabayos. 

ontenova é al mesmo tempo grupo folklórico 
y d'investigación emográfica. A os saus com
poñentes podedes velos ensayando a os sába
dos nel ximnasio del c.P . "Príncipe 
d'Asrurias", beilando 'en algúa testa ou festi
val, buscando polos desváis, ca bazos ou caba
nóis das casas, restos etnográficos del llOSa 

pasa"o, montando c:;n algún galpón as pezas 
previamente diseñadas, rascándoye a cotra y a podrez 
al escana que taba tirao nel galieiro de tía Manuela ou 
representandó úa cocía tradicional ou un mercao. 

Son varias decenas de personas, úas novas- y 
ourras menos novas, úat:¡ con máis interés y agayo y 
autras deixándose levar polos cabezaleiros, que per
den -ou ganan- muito del sau tempo libre ,nestas 

enxoiras, sin paga Ilill nada que se ye pareza, pro 
esmolidas polo sou, polo ·noso, pala súa xente y palas 
súas causas, por recuperar os costumes, por enseñar . 
neste mundo das présas y del estrés diario lo que foi 
a vida y os materiales da xente da: nosa terra. Al cabo, 
por recuperar pa nosoutros, al fina l del siglo y del 
lnilel1.io, lo que foi a vida dos no~os padres, bolos y 

. tarara bolos, remontándose a algo tan cercano, pro al 
mesmo tempo tan lonxe, como os empezos d'este 
siglo XX. 

y nosoutros · sempre esperamos sabicheiros 
conocer os détalles de lo que van fer" este ano, como 
10 esp"eramos el ano pasao y os anteriores. Y sempre 
nos sorprenden gratamente y nos fain pasar bus 
momentos véndoyes acruar y representar, porque lo 



sou nun é sólo recuperar os tarecos, OXetos y cousas 
d'antias, senón que tamén nos enseñan cómo se fía 
con elos, cómo se trabayaba nas cocías, talleres, p'ra
zas ou corradas. 

Este an"o el trabayo que levaron primeiro á 
Ascensión a Uviedo y que lougo nos van ensenar en _ 
Tapia, -titúlase A Festa . Con este título ·tan lúdico, tan 
de folíxa, parece que nos van sorprender fendo algo 
que saben fer muito ben: beilar, al son· das gaitas, tam
bores y pan dei ros. Pro non, qué va. A espresión A 
Festa pa elos quer dicir muito máis . . Quer dkir recu-

Fontenova y a {esta 

Pro inda hai más. Tamén queren recuperar 
xogos y deportes tradicionales y han a xugar á patefa, 
han a andar en anducas, han a rodar os aros-col gan
cho da cocía, han a xugar ás bolas _Oil ás chapas; han 
a rodar pionzas, han a tirar as fichas dentro da boca 
da ra ou quén sabe se algúa pedrequía cuas tirafondas. 

y tamén han a beilar os sous bailes, recuperando 
el floclore y enseñándonos a todos os que quíramos 
participar el caríao, os cachetíos ou el famoso bolero 
que sempre castiga con un bon berrido al que seña 
último. 

y todo esto alredor 
d'úa d~s señas d'i
derttidá de Tapia y, 
en parte, porque 
elos la tomaroD 
como no me y ban
deira y la levan por 
tódos os laos con 
orgullo y con muito 
cariño: A Fonte
nova. Porque han a 
ter úa reproducción 
da famosa fonte de 
Tapia;esa {onte tan 
especial pala que 
t0dos os tapiegos 
sin ten muito apego 
y qu'a bon seguro 
nun esqueicen 
qu'algúa vez s'enca
rama ron na súa 
parede de pedra y, 

Un grupo de nenas vendendo dulces ud mercaD que FouteuollO leoou el ano pasao á Ascensión en Ulliedo. 

. pasando os pes con 
cuidadín por derri
ba dos ferros, ache
gáronse hasta algún 
dos sous caños pa 
beber el augua que . 
mana d'elos. Esa 
fonte que deu de 
beber a todo Tapia 

peración d'un mertao un_de nun van faltar ~lement~s 
del ano pasao y elementos novas. Quera recordar os 
postas de venta de frurps y verduras, os' de pan, os de 
queixos y requesóis, os de mel, os de fi lo y la, os de 
pescao ... Han a tar os artesanos galocheiros, ferreiros, 
cesteiros, barbeiros .. . Han parecer por alí os que s'a
-provetan da búa fe da xente )' yes venden' romedios pa 
roda, os copleiros, os baruyeiros que saben de roda )' 
que che ofrecen el augua da Fome del Outeiro como 
se fose el romedio que -cura todo y ademáis de curar 
ponte máis guapo, máis alto y máis forte . Vai haber 
un chigre y entoncias acord~[émonos' de Candosa, ou 
del de ·Porcía, de Xanín_ ou d'aquel pei"sanín que vía 
dende L'Esquilo" 

Y, cómo non, aquelo que sempre esperábamos 
os máis pequenos: os postíos d'avellanas, cacagüetes 
ou galletías d'anís, y entoncias pensaremos na 
Pintora, na Carbueira y ~n ~odas aquelas I1myerías 
qu'iban de festa en festa 'ofrecendo as lambuadas que 
tanto aprecian os pequen os )' que, se nun taban, 

-anque houbera orquesta, xa Ilun era festa . 

dende el siglo XIX y que, como dice Diego de 
Servando neI sou Callejero, taba al-í condo inda Din se 
pensara en fer a traída, mandada fer poI naso bene
factor D. Fernando Fernández Casariego y lougo 
remodelada por D. José de Patega. Pos ben, tamén 
irnos a ter úa reproducción da nasa fonte y, con do el 
idea y el diseño parten de Carlos Garda, el maestro, 
seguro qu'ha a ser úa fiel repr_oducción. da real. 

Us xa famas velos a Uviedo pro outros han a 
velos en Tapia nel brao y seguro, segurb, que todos 
nos ¡_mos a sinrir orgullosos de ter nel concero un 
peteiIo de xente como os de Fontenova .. 

Cómo non, aproveto el ocasión pa dicir que 
botamos en falta el poder ter uil Museo Ernográfico 
na vila al cu.idao d'esta xente y unde se podan enseñar 
d'un xeiJo permanente todos os sous trabayos y as 
súas recuperacióis. Outros poblos y vilas pequenas 
teinlo. Nosoutros necesitámolo y pidimos a quen 
poda ·ter a forza ou el poder de consiguilo que nun 
espere máis, que yes día a todas estas personas agayo
sas un sito unde amqstrarnos a súas cousas. 


