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Os rapaces de Xochilmica nun dos momentos da súa actuación na final do certame que organiza o programa ‘En clave de folk’

Os membros do xurado no momento de dar o veredicto

Brendam interpretando as súas tres pezas na noite do xoves

Grodan Defló, grupo convidado e gañador da cuarta edición

Algúns dos compoñentes de Árdelle o eixo, grupo de Vedra

RADIOOBRADOIRO

Premio para o grupo Xochilmica
A formación gañou aquinta edición doCertameFolk quepatrocina oGrupoCorreoGallego Os seus compoñentes
procedendeSantiago, Ames eVal doDubra Grande éxito de público, co compostelánTeatroPrincipal cheo ata a bandeira

M.X.GÓMEZ � SANTIAGO

Non foi unha decisión doada, pe-
ro finalmente o xurado do V Cer-
tame Folk Radio Obradoiro pro-
nunciou o nome do grupo Xochil-
mica como a formación merecen-
te do primeiro premio, a grava-
ción dun disco. Un tribunal com-
posto por Pedro Pascual, David
Salvado, Sonia Lebedynski, Ben-
jamín Otero e Lois Atanes.

Todo nun marco como o do re-
modelado recentemente Teatro
Principal de Santiago, que que-
dou sen butacas para acoller a tó-
dolos que ata alí se achegaron pa-
ra desfrutar da música de cinco
grupos noveis galegos. Eran Árde-
lle o eixo, Brendam, Lugnasad,
Lumia e Xochilmica, os flamantes
vencedores. Súmanse así a unha
lista cada vez maior que xa con-
tén cinco nomes. Alfolíes, Quem-
pallou, Roi Xordo e Grodan Deflo
foron os que precederon a Xochil-
mica. A iniciativa foi seguida con
interese por diferentes medios de
comunicación, como TVG ou Lo-
calia, así como por numerosas
persoas relacionadas coa música:
programadores, produtores, mú-
sicos profesionais e incluso re-
presentantes do prestixioso Festi-
val de Lorient.

Tamén responsables das dife-
rentes institucións e firmas que
apoian o certame, organizado por
María Xosé Gómez e Paulo Gacio,
presentadores e directores do
programa En clave de folk. Entre
os presentes, Aníbal Otero, direc-
tor xerente da Sociedade Anóni-
ma de Xestión do Plan Xacobeo.

Innovaciónecalidade
Xochilmica é un grupo composto
por Ramón Maril, Manuel Rey,
Manuel Iglesias, Xan Pampín e
Pablo da Lama. Din que os une a
paixón por tocar. Iso, sumado á
súa instrumentación, ás interpre-
tacións que asinan e á calidade
que presentan foi o que lles deu a
posibilidade de gañar este V Cer-
tame Folk Radio Obradoiro.

Verémolos en concerto este
luns na Sala Capitol, no transcur-
so da gala do 1º Aniversario do
xornal GALICIA HOXE.
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