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1. O QUE HAI QUE FACER 
 
Desde Cabo Fisterra ata A Fonsagrada 
e de Estaca de Bares a Calvos de Randín 
resoa o noso canto, con voz de treboada, 
enchendo toda a terra con ansias de vivir. 
    
Xa se acabou de vez dicir amén,  
que o pobo é quen goberna e ordena o que convén. 
Nós somos quen de erguer a nosa voz tamén 
e acordar todos xuntos o que hai que facer. 
 
Porque unha terra fértil, fermosa e xenerosa 
non pode esmorecer por catro lampantíns. 
Deixemos as xenreiras “pra” unir as nosas forzas 
e que por fin renaza este vello país. 
 
Queren facernos parvos con míseros contratos: 
choiar catorce horas e sen as cotizar. 
E eles, mentres tanto, a pasear no barco, 
gastando os nosos cartos viven como “rajás”. 
 
A eses que non pagan o que todos pagamos 
e teñen as súas contas en paraísos fiscais, 
e logo din, coitados, que xa non quedan cartos,  
nin para sanidade nin servizos sociais. 
 
O fútbol é a droga que nos dan os que mandan 
e xunto cos programas que din “do corazón”. 
Non queren que falemos das súas falcatruadas, 
que nos organicemos para loitar por nós. 
 
A eses cans de presa que desde os grandes bancos 
nos meten un calote “pra” nos hipotecar 
e bótannos á rúa e séguennos cobrando. 
Son como sambesugas. Non paran de chuchar!  
 
A eses desleigados que ao pór unha gravata, 
como dixo o poeta, esquecen a súa nai, 
habemos demostrarlles que a lingua que se mama 
por moito que a asoballen xa nunca morrerá. 
 
A eses señoritos que desde os seus despachos 
esquecen as parroquias e as xentes do rural. 
Non saben que o futuro está no noso agro 
e non no chapapote das rúas da “ciudad”. 
 
 
Zaragallada, de Banda Migallas (2015) 
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2. TEMPESTADES DE SAL 
 
Nesta terra, que fai testamento,  
que acolle os lamentos e anima a “olvidar”,  
infectada de sangue usureiro,  
caciques modernos, mecenas do mal.  
 
Vivo dentro dun monte de area  
tinguido de brea que non limpa o mar,  
coa esperanza de tomar alento  
“pra” ver o momento de nos libertar.  
 
Mais aínda seguimos aquí  
a aturar tempestades de sal,  
resistindo a violencia de mans  
desas serpes e cans que nos queren calar.  
 
Compañeiras nos soños do Edén,  
unha illa no medio do mar,  
que iluminan o loito máis negro,  
que esquece o desterro e o medo a loitar.  
 
Cando as marcas se gravan a ferro  
e a dor e a xenreira non deixan sorrir,  
as penurias van alén da fame  
falta a identidade que axuda a vivir.  
 
Só se calma o ruído da “raiba”  
coa forza que queima na gorxa ao berrar:  
“Queremos curar a fendedura,  
“olvidar” a tristura e “voltar” comezar. 
 
Mais aínda seguimos aquí… 
 
… que esquece o desterro e o medo a loitar. 
 
Nesta terra, que fai testamento… 
 
Mais aínda seguimos aquí… 
 
Admirando a condición, de Sés (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. CANTIGA DAS ENCROBAS 
 
Primeiro, Portomarín, 
logo, Castrelo do Miño. 
Despois tocoulle ás Encrobas 
sufrir parello destino! 
 
Ai, lalelo, ai, lalelo,  
ai, lalelo, ai, lalalaa. 
 
Raposos capitalistas 
que non deixan un terrón, 
sementan todo de lixo, 
porcallada e polución. 
 
Nas nosas terras labregas, 
fértiles e feiticeiras, 
queren erguer celulosas 
que cheiran como esterqueiras. 
 
Queren encher a Galicia 
de industrias contaminantes 
e que o noso pobo siga 
a producir emigrantes. 
 
As terras son dos labregos 
dende tempo inmemorial 
mais agora, sen razón, 
“rouballas” o capital. 
 
Cando o pobo pide o seu 
con valente e baril 
mándanlle, “pra” contentalo, 
cabaleiros de servir. 
 
Hai pouco foi nas Encrobas, 
ás portas de Xove están. 
Se a algún lugar non chegaron 
axiña apareceran. 
 
O tequeletéquele, de Fuxan os ventos (1977) 
Letra: Manuel María 
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4. UAH! 
 
Viva A “Cruña”, viva Lugo, 
Viva Ourense e Pontevedra (bis), 
e que vaian “pra” o carallo 
os ladróns da nosa terra (bis). 
 
Este pandeiro que toco, 
por moito que repenique (bis), 
non teñas medo que rache, 
que é de coiro de cacique (bis). 
 
Para peixe fresco, Vigo, 
para chocos, Redondela (bis), 
para camaróns, Moaña, 
“pra” caciques, Pontevedra (bis). 
 
Nin rosmar un laído, de Suso Vaamonde (1977) 
 
 
6. BANDO DO ALCALDE 
 
Prohíbese por orde da alcaldía 
que medren porque si as rosas do xardín municipal. 
Desde agora as pombas teñen 
que pedir licenza “pra” voar. 
Prohíbeselle á Lúa que é unha tola andar ceiba no ceo, 
que a Lúa é unha tola que anda espida 
e dando mal exemplo … 
Están fóra da lei a primavera, as flores e os carballos, 
as estrelas, os peixes e os paxaros. 
Desde agora as pombas teñen que pedir  
licenza “pra” voar. 
Pagarán duros trabucos os poetas. 
Prohíbese soñar…  
Prohíbese tamén derramar bágoas 
e pódese chorar… e pódese chorar cando hai “sequía” 
“pra” que enchan os pantanos. 
Desde agora as pombas teñen 
que pedir licenza “pra” voar. 
E un só se pode emocionar 
os xoves e os domingos 
cando toca, cando toca 
a banda do Concello, 
a banda do Concello no quiosco. 
E un só se pode emocionar 
os xoves e os domingos 
cando toca, cando toca 
a banda do Concello, 
a banda do Concello no quiosco. 
Dáse este bando en tal e “cale” 
“pra” que se cumpra de orde do alcalde. (“Paco” se…) 
Firmado e rubricado. 
Európolis´88, de A Quenlla (1986) 
Letra: Manuel María, Documentos persoais (1958) 

 
5. OLLA, MEU “IRMAO” 
 
Olla, meu “irmao” honrado 
o que acontece con Daniel: 
os que o tiñan desterrado 
agora falan ben del. 
 
O “palurdo” de alma “lerda”, 
o tendeiro desertor, 
o vinculeiro da merda 
disfrazado de señor. 
 
O “lurdo” carca refrito, 
o monifate de Entroido, 
o aprendiz de señorito, 
marqués de quero e non “poido”. 
 
O badoco endomingado, 
o franquista pousafol, (xograr moi) 
o “forricas” desleigado, 
o pequeno burgués mol. 
 
O devoto do onanismo, 
o “feligrés” de pesebre, 
o tolleito de cinismo 
o que dá gato por lebre. 
 
O rateiro de peirao, 
o refugallo incivil, 
válense de Castelao (de ti “irmao”) 
“pra” esconder a casta vil. 
 
Escoita, puto nefando, 
criado na servidume: 
“Non pasará o contrabando 
dese teu noxento estrume.” 
 
Grotesco escriba sandeu, 
enxertado nun raposo. 
Castelao nunca foi teu, (Daniel) 
porque Castelao é noso. (Daniel) 
 
E “anque” a ti che importe un pito, 
saberás que é cousa sabida, 
que estás incurso en delito 
de apropiación indebida. 
 
 
Cantigas de escarnho e maldizer, de 
Miro Casabella (1968) 
Letra: Celso Emilio Ferreiro, 
Cantigas de escarnio e maldecir 
(1968) 
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7. QUERÉMONOS LIBRES 
 
Xa estamos aquí  
e temos moito que dicir. 
Somos herdeiras das cadeas, 
non vos vou mentir. 
 
Fomos condenadas 
por esta sociedade medieval, 
agochando as nosas vidas 
do sistema patriarcal. 
 
Mulleres libres, ergueitas 
só para vencer! 
Non vos temos medo, 
ninguén, ninguén nos vai deter! 
 
Estamos fartas  
deste abuso de poder. 
Os tempos están cambiando, 
queda moito por romper! 
 
Ministerio de igualdade  
e dexeneración 
elabora as súas leis  
sen ningunha compaixón. 
 
Agresividade, violencia 
e moita represión. 
Unha historia dobregadas… 
Non tedes perdón! 
 
Mulleres libres… 
 
Xa estamos aquí… 
 
Un novo espertar, de Cuarta xusta (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. AÍ VÉN O MAIO 
 
Aí vén o maio 
de flores cuberto. 
Puxéronse á porta 
cantándome os nenos; 
os puchos furados 
“pra” min estendendo, 
pedíronme crocas 
dos meus castiñeiros. 
 
“Pasai”, rapaciños, 
calados e quedos; 
que o que é polo de hoxe 
que darvos non teño. 
Eu sonvos o pobre, 
o pobo galego: 
“pra” min non hai maio, 
“pra” min sempre é inverno!  
 
Cando eu me “atopare” 
de donos liberto 
e o pan non mo quiten 
trabucos e préstamos, 
e como os do abade 
florezan “meus” eidos, 
chegado “habrá” “entonces” 
o maio que eu quero. 
 
Queredes castañas 
dos meus castiñeiros?  
Cantádeme un maio 
sen bruxas nin demos; 
un maio sen segas, 
usuras nin preitos, 
(sen quintas, nin portas, 
nin foros, nin cregos). 
 
Ahí ven o maio, de Luís Emilio Batallán 
(1975) 
Letra: Aires d´a miña terra, de Manuel 
Curros Enríquez (1880) 
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9. SEMENTEIRA 
 
Sementar, sementarei, 
loguiño de clarear, 
en tanto no pobo medre 
un meniño, un vello e un cantar. (Bis) 
 
Un meniño rebuldeiro 
que fale na lingua mai 
que suba aos pexegueiros 
a froita verde roubar. 
 
Sementar… (Bis) 
 
Un vello que “dé” consellos, 
un rostro de fume e pan, 
que conte contos aos nenos 
do cuco e do paspallás. 
 
Sementar… (Bis) 
 
Un cantar de redención, 
un vello e novo cantar 
que troque a desolación 
nun limpo e claro “alborear”. 
 
Sementar… (Bis) 
 
Logo, “deixaime” morrer, 
entre dous regos, queimado, 
cando veñan os solpores 
dos homes esfameados. 
 
Sementar… (Bis) 
 
Sementeira, de Fuxan os ventos (1978) 
Letra: Lois Álvarez Pousa 
Música: Xosé Luís Rivas Cruz “Mini” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ROMANCE II 
 
Milleiros de entendidos 
que dá o noso país, 
sabidos e moi cultos, 
raposos galopíns, 
fixeron a súa obra 
na lingua de Madrid, 
usaron contra os seus 
as “leises” porque si. 
Botaron os galegos 
a rodar por aí, 
loitando mundo adiante 
en condicións ruíns. 
A súa sabedoría 
en postos importantes 
valeulles algún día 
“pra” facer emigrantes. 
Perfida tiranía 
exercer de opresores 
dun pobo que sufría 
aldraxes e terrores. 
Eses señores tales 
dinse galegos finos, 
modernos e “cabales” 
donos dun galeguismo 
“antergo” e irreprochable, 
falan en castelán 
e usan só o galego 
“pra” chamar o seu can. 
E din que fan todo iso 
no nome do progreso. 
E din que fan todo iso 
no nome do progreso. 
 
Os tempos inda non, non son 
chegados, de A Quenlla (1986) 
Letra: Manuel María 
Música: R. Suárez 
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11. MIL BERROS 
 
Mil berros na rúa, 
morte nas nosas rías, 
mil voces unidas, 
os cartos asasinan. (Bis) 
 
Saír á rúa a defender a terra 
do caciquismo e da especulación, 
convencidos de non dar media volta 
“anque” a súa violencia  
nos intente silenciar. 
 
Unidos todos ante este asasinato 
da identidade e da forma de vivir. 
Avanzaremos cara a un novo modelo. 
Con apoio mutuo podemos resistir. 
En pé! 
 
Mil berros na rúa… (Bis) 
 
Usando rías como vertedoiros 
e tallando bosques  
“pra” facer campos de golf. 
“Solo” pedimos vivr en terra viva 
e unha vida digna 
“pra” podela traballar. 
 
Canto tempo máis teremos que aguantar? 
Canto tempo vai “a” pasar? 
Canto tempo máis teremos que aguantar? 
Sae á rúa a berrar. 
 
Mil berros na rúa… (Bis) 
 
Cos vosos cartos queredes mercar o ceo 
e vendernos o aire para poder respirar. 
E nós loitamos por defender a idea 
de que a terra non se vende, 
non se poderá mercar! 
 
Mil berros na rúa… (Bis) 
 
Mil berros na rúa, 
morte das nosas rías, 
mil voces unidas, 
e dous mil policías. 
 
Realidades alienantes, de Dakidarría (2010) 
 
 
 
 
 
 

12. ALFONSO DANIEL RODRÍGUEZ CASTELAO 
 
Compañeiro Daniel de vida innumerable 
como os astros do ceo e os camiños do mar, 
na tenebrosa noite da patria inhabitable 
témoste no recordo como unha luz albar. 
 
A ti falo, Daniel, morto lonxe da terra. 
Ti es noso e a túa luz aluma a “escuridá” 
que nos deixou a historia de tres anos de guerra 
en que os lobos mataron a luz e “libertá”. 
 
Compañeiro Daniel, as pistolas soaban 
e enloitaron cunetas con sangue loitador. 
As pistolas soaban e os banbidos berraban 
a terríbel vitoria do odio e do terror. 
 
E ti fúcheste lonxe predicar no deserto 
“pra” ergueres un exército que endexamais loitou 
e morriches un día sen veres entreaberto 
o camiño da volta que a túa alma soñou. 
 
“Pro” na patria abatida e do pobo explotado 
nacemos nós os fillos da morte e do “tristén” 
procurando furiosos vinganza e novo estado 
e unha roxa alborada sen cabo nin comén. 
 
E a ti, bo compañeiro que o furacán “aleive” 
matou desesperado na outra banda do mar, 
prometémosche a terra dunha Galiza ceibe 
“pra” enterrar os teus ósos onde teñen que estar. 
 
Nin rosmar un laído, de Suso Vaamonde (1977) 
Letra: Darío Xohán Cabana 
Música: Suso Vaamonde 
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13. ESTRUME 
 
Meicende cheira! 
Pontevedra “apetrena”! (Bis) 
 
Primeiro, Portomarín, 
Despois, Castrelo de Miño, 
despois tocoulle ás Encrobas, 
vertedoiro do Portiño. 
 
E vivir na Coruña 
que bonito din que é. 
Chapapote do Urquiola 
e o cheiro vén de Bens. 
 
Meicende cheira! 
Pontevedra “apetrena”! (Bis) 
 
Pontevedra é boa vila, 
dá de beber a quen pasa. 
Aquí deixan o cheiro 
e outros levan a pasta. 
 
Nin leite nin peixe, 
onde está o noso delito? 
Na Fisterra de Europa, 
no xardín dos “arcolitos”. 
 
Meicende cheira! 
Pontevedra “apetrena”! (Bis) 
Capetón, de Os Diplomáticos  
de Montealto (1999) 
 
14. MULLER 
 
Ai, meu gaiteiriño, 
aínda me acorda 
cando baixabas polo monte abaixo, 
e víñasme ti dicindo: 
 
“Bota a carne no pote, Marianiña, 
bota carne no pote, Marianá, 
un molete enteiro “enservelletado”, 
unha bota de viño e “chupaainá”!” 
 
Muller, fartura de loita, 
que che hei dicir eu, muller? 
se ti es coma a terra nosa, 
e a terra coma ti é!  
e a terra coma ti é! 
ai, lalelo, aai, lalaaala. 
 
 
 

Deixeivos entre ambas “soias” 
“anque” convosco eu quedei. 
Baleira quedou a terra, 
ti, sementada, abofé. (Bis). 
 
E o vento dicía 
pronto hei de volver, 
“pra” tirar a fame,  
“pra” poder comer.(bis) 
 
Ai, muller, cantas noitiñas 
te deitaches coa tristura? 
e o vento frío traía 
as novas dos que “marmuran”.  
as novas dos que “marmuran”.  
ai, lalelo, aai, lalaaala. 
 
E o vento dicía 
pronto hei de volver, 
“pra” tirar a fame,  
“pra” poder comer.(bis) 
 
Ti es un milagre da terra 
e a terra é un milagre teu, 
mestura de mel e cerna 
de fera e de anxo do ceo. 
 
Pariches de pé o fillo, 
como fan no monte as bestas 
e hoxe que “volto” vencido, 
“pra” que eu venza, ti “te” deitas. 
 
E ao “voltar”, que che hei dicir? 
Maldito o día e a hora 
en que vos deixei aquí 
“pra” procurar vida fóra! 
 
O inverno da emigración 
roubounos a primavera. 
Quen eu era, xa non son, 
e ti non es a que eras! 
 
Xa poden os leiros dar 
colleitas ben abondosas, 
poden en Madrid falar 
con palabras ben fermosas, 
que nunca, nunca nos han pagar 
a nosa fame de outrora! 
 
Sementeira, de Fuxan os ventos (1978) 
Letra: Marica Campo 
Música: Fuxan os ventos 
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15. REBOLA, BÓLA 
 
Os bos homes desta terra 
queren todos ter traballo, 
mentres os capitalistas 
gozan téndonos parados. 
 
Rebola, bóla, 
vós que dis que dis que deu. 
Vós que dis que deu na bóla. 
Vós que na bóla non deu. (Bis) 
 
Moitos falan o galego 
con finura e porque é moda, 
mais “pra” falalo con xeito 
hai que mamalo na escola. 
 
Rebola, bóla… 
 
Tráenos a carne de fóra, 
negocio “dunhos” larpeiros, 
e o que teña bos becerros, 
que os enterre no palleiro. 
 
Rebola, bóla… 
 
Os deputados galegos 
sonche moi ben educados. 
Falan moi ben nesta terra 
e en Madrid están calados. 
 
Galegos oportunistas, 
xa se viu o que buscaban: 
presumir de autonomistas 
desde a capital de España. 
 
Pediron votos galegos 
e non lles tivemos perda. 
E agora danos as grazas  
cun estatuto da merda. 
 
Xa temos unha “autopista”, 
xa corremos coma un raio. 
E as outras “carreteiriñas”, 
tocadiñas do… carallo. 
 
Rebola, bóla… 
 
Rebola o pai, rebola a nai, 
rebola a filla e eu como son da familia 
tamén quero rebolar. 
 
Unha terra, un pobo, unha fala 
Saraibas (1980) 
Popular / Miguel A. Sanjurjo 

 
16. NON DICIMOS NADA 

 
Benvidos ao sistema, caciquismo e corrupción, 
dende a monarquía ata o último “eslabón”. 
Presidente e alcalde amarran o “sillón” 
nunha democracia arrogante de presunción. 
 
Aquí non pasa nada, non dicimos nada, 
gol de España! 
Sancionados dende Europa por déficit. 
Aquí non pasa nada, non dicimos nada, 
festa rachada! 
Polbo a fartar no teu mitin. 
 
O negocio está montado, bonifica os ladróns: 
presuntos implicados aforados pola nación. 
Galicia, terra meiga, do noso corazón, 
“olvídanse” de ti mandatarios e lambóns. 
 
Aquí non pasa nada, non dicimos nada… 
 
Economía de subsistencia (Mafia!), 
atracos ás pensións, 
recortes millonarios 
en sanidade e educación. 
 
Pactos e convenios, 
rematan as eleccións. 
Do que dixeron non se lembran 
ata outra lexislación. 
 
Aquí non pasa nada, non dicimos nada… 
 
Un novo espertar, de Cuarta xusta (2018) 
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17. OLLLEI MOZOS 
 
Ollei mozos galegos que hoxe son  
peóns da construción     
en Euskadi, Cataluña, 
en Madrid ou en Bonn, 
peóns da construción. 
 
Unha mocidade forte  
e emigrante na Suíza, na Francia, 
pola América adiante. 
 
Ollei mozos galegos que hoxe son 
peóns da construción 
en Euskadi, Cataluña, 
en Madrid ou en Bonn, 
peóns da construción. 
 
Na “lonxanía”, na exótica Oceanía, 
ollei mozos galegos que hoxe son 
peóns da construción. 
 
En calquera parte na que son 
obxecto de comercio e explotación. 
 
Ollei mozos galegos que hoxe son 
peóns da construción 
en Euskadi, Cataluña, 
en Madrid ou en Bonn, 
peóns da construción. 
 
Sofren desarraigo,  
miseria e morriña, soidade, 
pois “pra” os pobres é un luxo 
“o” sentir a saudade. 
  
Ollei mozos galegos que hoxe son 
peóns da construción 
en Euskadi, Cataluña, 
en Madrid ou en Bonn, 
peóns da construción, 
peóns da construción. 
 
 
Os tempos inda non, 
Non son chegados  
A quenlla (1986) 
Letra: Manuel María 
Música: X.L. Rivas “Mini” 
 
 
 
 
 
 

 
18. OLLEI MOZAS 

 
Olllei rapazas galegas 
que non saben sorrir. 
Son fregonas, neneiras, 
criadas de servir. 
 
Silandeiras obreiras, 
contido pranto enxoito, 
lembranza dun recendo 
que vive e está morrendo. 
 
Flor que non deu froito, 
desespero e tristura, 
noite escura, 
foguete sen estalo. 
 
Carne de pouco prezo, 
carne de pouco prezo 
e outras cousas que “me” calo. 
 
Ollei galegos colonizados. 
Avergoñados de usar a súa fala 
procuran matala e enterrala. 
 
Intentan “esquencer”  
as luces do mencer, 
o recendo da terra, 
a conciencia que berra, 
a “verdá” verdadeira, 
os rumores dos ventos 
e a humildade dos fentos 
e a flor da cerdeira 
que trae a “primaveira”. 
  
Os tempos inda non, 
Non son chegados  
A quenlla (1986) 
Letra: Manuel María 
Música: A. Crego 
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19. COA LINGUA DE FÓRA 
 
E que foi, que foi, que foi que será?     
Din que temos lingua, e será “verdá”? 
E será “verdá”, e será “verdá”? 
Sácalla “para” fóra, non a agoches máis! 
 
Xa levabamos ben tempo 
fodidos por ben de anos 
con aquilo de que había 
que falar o “castejano”. 
 
Pero o pobo nunca quixo 
que lle “trocaran” a fala 
dicindo que a súa é boa 
e que a nosa é a mala. 
 
E que foi que foi… 
 
Moito traballiño deu 
que “triunfara” a razón 
“pra” poder usar a lingua 
que nos sae do corazón. 
 
E agora que xa podemos 
con liberdade empregala, 
non “lla” falamos ás nenas, 
non sexa que saian parvas! 
 
Úsana na vila e no Corte Inglés, 
usámola todas, como ten que ser! 
Úsaa o tío Xan e o avó Miguel, 
usámola sempre, úsaa ti tamén! 
 
Que se a nosa terra é nosa 
a nosa fala tamén. 
Mira ti se somos ricos 
inda qua algún non se “entere”. 
 
Así que se hai quen che diga 
que non lle gusta o galego, 
ti dille: “Non te preocupes, 
que por ti xa o falo eu, 
pero inda é boa vergoña  
non saber o que é de teu”.  
 
Bótallela xa, fainos “rabear”.  
Con todo o dereito queremos falar.  
Dilles que non foi como eles din,  
que en galego sempre quixemos vivir.  
 
Que en galego agora queremos vivir!! 
 
Polo aire, de Quempallou (2007) 
 

20. A CATACUMBIA 
 
De ósos e “olvido” feitos somos nós os enterrados. 
Gustamos de estar tombados xa chegou de estar de pé. 
Santos e pecadores durmimos lado con lado, 
gardamos o mesmo frío, sostemos a mesma fe. 
 
“Requiescat in pace” todos a dous metros baixo terra. 
Que importa que chegue o inverno se nos trae algunha 
flor. 
A terra “pra” os que a descansan, esa é a nosa guerra. 
Se nos pagan unhas misas, “pra” que escoitar esa voz? 
“pra” que escoitar esa voz? 
 
Levántate e anda/ non acaba o conto./ Levántate e anda/ 
hai moito que falar. 
Levántate e anda/ non acaba o conto./ Levántate, 
levántate! 
 
Somos cegos, somos mudos, facemos ouvidos xordos. 
Somos agua moi pasada, non hai nada que mover. 
Non temos correspondencia, non recibimos visitas. 
Se xa está todo perdido, non temos nada que ver. 
 
Non moveremos un dedo, queremos estar tranquilos. 
Somos honestos defuntos, é un deber a corrupción. 
Somos vertebral columna da máis alta sociedade. 
Se nos pagan unhas misas, “pra” que escoitar esa voz? 
“pra” que escoitar esa voz? 
 
Levántate e anda/ non acaba o conto./ Levántate e anda/ 
hai moito que falar. 
Levántate e anda/ non acaba o conto./ Levántate, 
levántate! 
 
Sigue andando (levántate!) no teu barrio (levántate!) 
Camiñando (levántate!) Praza Maio (levántate!). 
 
A onda sonora (Chega do interior), de  
O Sonoro Maxín (2009) 
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21. AQUÍ 
 
Imos estando por aquí. 
Levamos séculos aquí, 
neste sen norte. 
Con esta fala e este ser, 
con este eterno escurecer, 
con esta noite. 
Vimos do fondo, devagar, 
sen intención de renunciar 
ás madrugadas. 
E seguiremos por aquí, 
eternamente por aquí, 
fato de mentes aluadas. 
Pois procuramos unha luz. 
A nosa historia é esa luz 
que non se apaga. 
A luz de ser, chegando a ser 
un camiñar de pobo e fe, 
en alborada. 
E arredaremos dunha vez 
o voso noxo, o voso fel, 
que nos desnorta. 
O voso odio cara a nós, 
odio tamén de vós “pra” vós, 
guerra de idiotas. 
A Matria clama corazón, 
en liberdade e na razón 
do sufrimento. 
Vós reclamades pervivir 
no privilexio de esixir 
sometemento. 
Nada vos queda por facer, 
a vosa teima fai crecer 
a nosa loita. 
Sempre volvemos renacer, 
sempre xurdimos outra vez 
tras mil derrotas. 
E aquí estaremos ao final, 
en pé de Matria comunal 
coa luz á porta. 
Con esa luz que nos negou 
tanta mentira que borrou 
a nosa historia.  
Imos estando por aquí. 
Levamos séculos aquí. 
 
30 anos con A Quenlla 
de amor, dor e loita  
A quenlla (2013) 
Letra: X.L. Rivas “Mini” 
Música: X.L. Rivas “Mini” 
 
 
 

22. CULTURA CRÍTICA 
 
Unha cultura da crítica ridícula.  
Unha cultura da envexa máis submisa.  
Lacaios progres gozan sendo fariseos  
na súa miseria “paletismo” e “postureo”. 
  
Trátannos coma tratan as aldeas.  
O caché dos de fóra non o “regateas”.  
Rimas incendiarias non pirómanas, toma xa! 
Leis autoritarias, sociedade autómata,  
cultura de base, deixa que arrase, guau!  
Castelao rimando nunha base.  
Sube isto a tope que vas ver  
SonDaRúa rimando co Jasper.  
Buscabamos forza pola beira,  
viñeron as Tanxugueiras.  
Cada un conta “según” vai a feira,  
e o que nos conta o Goberno xa cheira. 
  
Hoxe danzamos na calor,  
erguendo xuntas unha voz  
dunha cultura propia e libre!!!  
Somos na vella un alalá;  
no pub, un punk; no barrio, un rap.  
Cultura crítica. 
A voz do pobo!!!  
 
Somos cultura crítica política,  
orgullo propio, autoestima e irmandade.  
Cultura alegre, na “mani” cantaremos.  
Nas festa da Galiza, Queremos galego!!  
 
A poetisa que tatúa cos seus versos: 
“Non coñezo maior patria que o teu nome”.  
O teatro que fai mofa da súa corte. 
Alexandre Bóveda enfrontando a súa morte. 
  
Unha cultura moitos anos perseguida  
busca agora uns beizos novos que lle devolvan a vida.  
A música é unha ferramenta “pra” darlle saída  
a un sentimento que dentro, xa ves, non ten cabida. 
 
Queiman os montes, secan as fontes,  
queren das túa moedas, como Caronte,  
que agaches ben a cabeza cando eles repriman  
cada vez máis forte, e somos do Norte.  
O 155 “pra” vós, din que a xustiza é lenta,  
pero se interesa, pode ser veloz. 
  
Hoxe danzamos na calor,  
erguendo xuntas unha voz  
dunha cultura propia e libre!!!  
Somos na vella un alalá;  
no pub, un punk; no barrio, un rap.  
Cultura crítica. 
A voz do pobo!!!  
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Xa non temos fame, non imos “calare”.  
Seguiremos rindo, seguiremos a “soñare”.  
Vivan as matriarcas, vivan as foliadas.  
Colle a pandeireta e afinade esas guitarras. 
  
Xa non temos fame, non imos “calare”.  
Seguiremos rindo, seguiremos a “loitare”.  
Viva a nosa historia, a nosa memoria. 
A nosa cultura é a nosa maior xoia.  
 
Xa non temos fame, non imos “calare”.  
Seguiremos rindo, seguiremos a “cantare”.  
Vivan as mulleres, querémonos vivas.  
Viva a nosa lingua, por sempre unha lingua viva,  
 
Mais segue habendo quen nega a realidade.  
Como carallo negan a quen busca liberdade?  
Contra a explotación, contra os vampiros,  
artistas de todo o mundo, unídevos!! 
  
Tentaron sempre silenciar.  
Quixeron ridiculizar a nosa herdanza.  
Fracasaron na súa misión.  
Saímos ao mundo cunha voz  
na nosa lingua.  
 
Hoxe danzamos na calor,  
erguendo xuntas unha voz  
dunha cultura propia e libre!!!  
Somos na vella un alalá;  
no pub, un punk; no barrio, un rap.  
Cultura crítica. 
A voz do pobo!!! 
 
Aaaa… 
 
Cultura crítica (2018) 
Nao, SonDaRúa e Tanxugeiras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. TANGO PARA UNHA TERRA ERMA 
 
A peste oliva inza os nosos campos 
que antano convertían as suores 
en pan e leite, miserias e quebrantos, 
e así hoxe van silentes estas dores. 
 
Esa vellez que asola os meus camiños, 
sen xenos que rexouben nos seus croios, 
que agora cadaquén anda aos seus choios 
e aquí só restan vellos sen meniños. 
 
E sobran campesinos. É sabido 
que agora só nos queren nas cidades 
pois toca enriquecelos doutro xeito… 
Debemos rescatar vellas verdades 
extirpando desta terra o que hai mal feito 
“pra” rematar dunha vez coas vaguedades. 
 
Milleiros de labregos que onte o foron 
comparten desespero cos arados 
na estéril esperanza que nos deron 
os parvos monifates que “treparon” 
pola infértil democracia que agardaban 
eses lerdos que mentamos nas blasfemias, 
e está a saírlles ben a súa xogada 
quedando nós sumidos na podremia. 
 
Deixémonos de Fragas e de historias, 
que o vello “timonel” nunca deu rumbo 
a porto venturoso nesta Terra. 
Fagamos entre nós un novo mundo 
“pra” esta xente sen presente que se aferra 
a un barco de esperanza sen futuro. 
 
30 anos con A Quenlla 
de amor, dor e loita  
A quenlla (2013) 
Letra: X.L. Rivas “Mini” 
Música: X.L. Rivas “Mini” 
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24. HABITAMOS CÁPSULAS ASÉPTICAS 
 
Habitamos cápsulas asépticas 
atrapados en rutinas unipersoais, 
engordados por bucles amorfos 
con comida para levar. 
 
Pouco pan e mal circo 
é o antídoto que nos dan 
“pra” acalar esas voces 
que piden democracia real. 
 
Mentres un home no deserto  
observa as estrelas do ceo, 
cavila nos cambios do tempo 
que suscitan un futuro incerto. 
 
E a terra en Oriente protesta, 
láiase das súas fendas, 
das nucleares e das guerras  
que lle manteñen as veas abertas. 
 
Arriba á casa humillado, 
cargando con outro fracaso 
un “volva vostede mañá, se cadra, 
xa o chamaremos, isto é o que hai.” 
 
Ela o aniña e aforra un suspiro. 
Hai xa tanto tempo que “veuse” co marido 
sen rumbo, á deriva, pedindo de esmola, 
sen soños que o fagan sorrir outra volta. 
 
Mentres un home no deserto 
imaxina cos ollos expertos 
o voo dun millón de bolboretas 
transformando o seu “aleteo”. 
 
E a terra en Oriente protesta, 
láiase das súas fendas, 
das nucleares e das guerras  
que lle manteñen as veas abertas. 
 
E a terra en Oriente protesta, 
láiase das súas fendas, 
das nucleares e das guerras  
que lle manteñen as veas abertas. 
 
E o mar enfurecido brama 
cuspindo mensaxes en garrafas 
de mártires antiheroes 
na procura da súa Atlántida. 
 
Sinecismo, Xosé Constenla (2013) 
Letra: Xosé Constenla 
Música: Xosé Constenla 

 
25. AVEC MOITO LOVE 
 
“Nos pasan una nota de la comisión que el 
vehícalo matrícula de Bu, Bu, Burela dos mil 
uno está entropeciendo el paso. 
Bueno, esta canción va dedicada a todos  
aquellos que tienen problemas con la lingua 
del país. Gracias!     Profeta!” 
 
Se en contra de estar en contra, 
en contra da contra estás, 
en CAGLI te han axudar, 
en CAGLI te axudarán. 
 
Que as contras que están en contra 
non están ben "asentás", 
se en contra de estar en contra, 
en contra da contra estás. 
 
Que algo vai mal, CAGLI!; 
que a cadela é can, CAGLI!; 
que algo non vai ben, CAGLI!; 
que fas ti co meu? 
 
Se se impón outra opinión, 
a túa é sempre mellor. 
En CAGLI terás consolo 
no medio da gran dolor. 
 
Calquera suposición 
en "Cartas ao director". 
Se se impón outra opinión, 
a túa sempre é mellor. 
 
Se tes falta de ignorancia 
e orneas con elegancia 
en CAGLI con abundancia, 
en CAGLI abundante has ser. 
 
Que hai clases de estupidez 
e burros con elegancia 
se tes falta de ignorancia 
e orneas con moita “gracia”. 
 
Quen vos dixo tal?, CAGLI!, 
madía vos levou!, CAGLI! 
A cada un o seu, CAGLI!, 
di o que roubou. 
 
Se a liberdade defendes 
dos libertinos a eito 
en CAGLI libre te sintas 
pero lonxe deste xeito. 
 
Se tanto amades o alleo 
sodes libres de marchar. 
Se a liberdade defendes, 
es ben libre, vaite xa. 
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Tanto che me ten, CAGLI! 
Que burriño estás! CAGLI! 
Tanto che me ten, CAGLI! 
Afíliate xa! 
 
Pobriños os pobres pobres 
que inxusta xustiza fan, 
habémolos educar 
en CAGLI con moito amor. 
 
Non saben os pobres parias 
que con Franco era mellor, 
pobriños os pobres pobres, 
con Franco vivían mellor. 
 
Vai soprar a luz, CAGLI!, 
que te poden ver, CAGLI! 
Vai soprar a luz, CAGLI!, 
agáchate ben. 
 
Veña, veña, que se acaba! 
Ímonos! 
 
17 cancións de troula, 
A Quenlla (2007) 
 

26. CASTELAO 
 
Cando cheguen os tempos non chegados, 
cando canten as mans traballadoras 
nas doídas manceiras dos arados 
nas salgadas redes pescadoras. 
 
Galicia ceibe tallará o teu nome 
nas alturas do Pórtico da Gloria 
“pra” que falen os anxos “con un” home 
que leva a patria enteira na memoria. 
 
Unha nova Galicia, sen cadeas, 
que non exportará máis sangue “humán” 
nin asoballará unha man allea, 
no peito arrolará o teu soño, irmán. 
 
Galicia ceibe tallará o teu nome 
nas alturas do Pórtico da Gloria 
“pra” que falen os anxos “con un” home 
que leva a patria enteira na memoria. 
 
Unha Galicia nova, a de “mañán”,  
que xa vén “alboreando” e xa clarea, 
no peito arrolará o teu soño, irmán, 
non o asoballará unha man allea. 
 
Galicia ceibe tallará o teu nome 
nas alturas do Pórtico da Gloria 
“pra” que falen os anxos “con un” home 
que leva a patria enteira na memoria. 

 
Aaah, arararaa… 

 
30 anos con A Quenlla 
de amor, dor e loita  
A quenlla (2013) 
Letra: Lorenzo Varela 
Música: Antón Crego 


