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El Langui 

Búscanse valentes  que expresen o que senten. Búscanse valentes que apoien e defendan ó débil. 

Ti es importante, ti sabes o que pasa, non mires a outro lado, non lle teñas medo ó malo. 

Búscanse valentes que axuden!, e se enfronten a Darth Vader e a algún gamberro máis,  

que con abuso sempre van! 

Achanta bravucón e presta atención á lección. 

Pasa xa a folla, que te quedas atrás. 

O respecto nesta páxina eu xa subliñei,  

na mochila se non hai libros, non che debe pesar. 

Se valente e non permitas o que viches facer. 

Se alguén se sente só, se alguén se queda apartado. 

Ti Ponte no seu lugar ¡Eu xa estou ao seu lado! 

Ti Ponte no seu lugar e o bravucón achantado. 

Ei, rapaces, a forza do valente está no corazón. (1 vez) 

Búscanse valentes. (2 veces) 

Hoxe con valentía tiro eu cara a clase,  

non é xusto que ao meu compañeiro isto lle pase. Non 

confundas unha broma con chegar ao desfase,  

que parar a situación, bastante xa se pasou. 

A nosa rima combativa, non a vas a calar. 

A que se me poño diante, xa non vas a empurrar. 

Xa non estás só compañeiro, nada che vai pasar 

Mirada ao fronte, un gran sorriso e cabeza levantada. 

Se alguén  se sente só. Se a alguén deixan apartado. 

Ponte no seu lugar ¡Eu xa estou ó seu lado! 

Ti ponte no seu lugar e o bravucón achantado. 

Búscanse valentes  que expresen o que senten. 

Búscanse valentes que apoien e defendan ao débil   

Ti es importante, ti sabes o que pasa,  

non mires a outro lado, non teñas medo ao malo. 

Ei, rapaces, a forza do valente está no corazón. (2 veces) 

 

 

 

 

Juan Manuel Montilla Macarrón, 

máis coñecido coma El Langui  

(Madrid, 1979), É un bo exemplo de 

superación, non se achanta ante 

nada. Sofre unha lesión cerebral 

dende o nacemento que non lle 

impediu realizar diversos proxectos e 

triunfar como actor e cantante.  

Dedica a canción 'Se buscan 

valientes' á loita  contra o acoso 

escolar. "A partir de agora, valentes 

serán aqueles nenos/as que cando 

vexan unha situación inxusta, de 

acoso ou abuso, non mirarán cara 

outro lado".  

Nós reescribimos a letra deste rap en 

galego, para cantala no día da Paz. 

Búscanse valentes. (3 veces) 

Búscanse valentes  que expresen o que senten. 

Búscanse valentes que apoien e defendan ao débil  

 


