
1. TEÑO SAUDADE 
 
Ritmo das ondas na praia,   O fume dun barco vello       
brillo de prata no mar,   hoxe eu quería pintar. 
raios de sol os teus ollos   Os teus cabelos voaban. 
eu ollei no teu ollar.    Fixéronme namorar. 
 
Unha gaivota danzaba   A brisa quente da area 
facendo circos no ar.    todo facía "tremar". 
Os teus pasiños na area.   No xeito da  túa escultura 
Namoroume o teu andar.   quen me dera non pensar. 
 
Teño saudade, saudade teño de ti.  Teño saudade... 
Teño saudade de ti, meu ben.   
Teño saudade de ti.    E hoxe eu “te” lembro, meu ben 
      porque eu... teño saudade de ti. 
 
 
Letra: Xavier Alcalá 
Música: Andrés do Barro (1970) 
 
 

2. “PRA” CHE FALAR DE AMOR 
 
“Pra” che falar de amor, 
“pra” te adorar, 
“pra” te sentir en min pretiño 
e coas túas mans nas miñas, 
e bicarte coma o ceo bica o mar. 
 
“Pra” te querer, meu ben, 
“pra” che dicir 
o “moito” ledo que me fas, 
xa sei cando na noite 
eu chego xunto a ti. 
 
O amor non importa, 
iso é o que din, 
“pra” toda a xente  
o amor morreu, 
eu  xa o vin. 
Entón non vou facer 
desta canción que sexa 
soamente “pra” ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O amor “pra” parvos xa ficou, 
pero te quero, 
logo sei que parvo son. 
Entón eu vou morrer 
do meu amor 
levándote pretiño 
do “meu cor”. 
 
“Pra” te querer, meu ben… 
 
“Pra” che falar de amor… 
 
O amor non importa… 

 
O amor “pra” parvos xa ficou, 
pero te quero, 
logo sei que parvo son. 
Eu coido que hei morrer 
do meu amor 
levándote pretiño 
do “meu cor”. 

  
Letra e música: Andrés do Barro  

 



3. AMIGA, NAMORADO VOU 
 
Por oír unha rula dicir de amor, 
amiga, namorado vou! 
 
Por mirar as cerdeiras como botan flor, 
amiga, namorado vou! 
 
Por verte e non te ver no verde prado 
amiga, namorado vou! 
 
Porque non me non queres polo teu namorado, 
amiga, namorado vou! 
 
No vento porei este meu lume novo 
porque ardan as rulas as cerdeiras e todo! 
Amiga, namorado vou! 
Amiga, namorado vou! 
Amiga, namorado vou! 
 
 

4. AI, AMOR!  
 
Que lonxe! Que lonxe estás!  
Canta terra entre nós dous.  
Peno dende que te fuches.  
Ai, amor! Ai, amor!  
 
Cando busco nos teus ollos,   
bagóame o corazón.  
Cantas cousas non pasaron!  
Ai, amor! Ai, amor!  
 
Pasaron meses e anos,  
e a mocidade pasou.  
Mido por noites o tempo.  
Ai, amor! Ai, amor!  
 
Por ti agardo cada día,  
ateigada de ilusión.  
Ven axiña, volta a min.  
Ai, amor! Ai, amor!  
 
Ai amor, que “lonxanía”!  
Que soidade, que dolor!  
Vivir sen ti non é vida.  
Ai, amor! Ai, amor!  
 
Cartas van e cartas veñen  
e as palabras tinta son.  
Quero escoitar a túa voz!  
Ai, amor! Ai, amor! 
 
Letra: Xosé Neira Vilas 
Música: A Quenlla 

Amor de auga lixeira,  
muiñeira. 
 
Amor de auga tardeira,  
ribeira. 
 
Amor de auga florida,  
cantiga. 
 
Amor de auga perdida, 
ai, amiga 
 
Amor de auga lixeira… 
 
… Amor de auga perdida, 
ai, miña amiga. 
 
Letra: Álvaro Cunqueiro 
Música: Amancio Prada 
 
 
 

5. NO NIÑO NOVO DO VENTO 

 
No niño novo do vento 
hai unha pomba dourada, (BIS) 
Quen puidera namorala! 
Quen puidera namorala, 
meu amigo! 
 
Canta ao luar e ao mencer 
en frauta de verde “olivo”. (BIS) 
Quen puidera namorala! 
Quen puidera namorala, 
meu amigo! 
 
Ten ares de flor recente, 
cousas de “recén” casada. (BIS) 
Quen puidera namorala! 
Quen puidera namorala, 
meu amigo! 
 
Tamén ten sombra de sombra 
e andar primeiro de río. (BIS) 
Quen puidera namorala! 
Quen puidera namorala, 
meu amigo! 

 
Letra: Álvaro Cunqueiro 
Música: Luís Emilio Batallán 



 6.VOLVÍN Á TERRA PERO PERDÍN O AMOR 
 
Case morto vivín sen coñecerte  Como hei vivir mañá sen a luz túa? 
aló na chaira seca e por absurdas rúas   
onde ninguén me soubo dar mornura. Pero hoxe mesmo rachou o día en medo,  
                                                                      entrou na fiestra un sol estraño inmenso 
Foi soidade desconforme “adentro”  e deixáchesme o leito e mantas frías. 
e a semente a caer en terra dura. 
                                                                     Está a volver agora corazón “adentro” 
Como hei vivir mañá sen a luz túa ?  soidade e podremia, 
                                                                     a converterse cada cousa en tumba,  
Erguinme e vinte ao regresar á terra  cada minuto, en sesenta agullas. 
como se aquilo “fora” todo un soño 
pesado e ti xa “foras” sempre miña.  Como hei vivir mañá se a luz túa? 
 
E foi de novo materno en aloumiño 
o bico teu na lingua, 
e foi de novo corazón “adentro” 
comprender a existencia e a dozura. 
 
Letra: Bernardino Graña 
Música: Suso Vaamonde 
 

7. UNHA NOITE, NA EIRA DO TRIGO 
 
Unha noite, na eira do trigo, 
ao reflexo do branco luar 
unha nena choraba sen treguas 
os desdéns dun ingrato galán. 
 
E a coitada entre queixas dicía: 
“Xa no mundo non teño ninguén. 
Vou morrer e non ven os meus ollos 
os olliños do meu doce ben”. 
 
Os seus ecos de melancolía 
camiñaban nas alas do vento 
e o lamento repetía: 
“Vou morrer e non vén o meu ben”. 
 
Lonxe dela, de pé, sobre a popa 
dun “aleve” negreiro vapor, 
emigrado, camiño de América, 
vai o probe, infeliz amador. 
 
E ao mirar as xentís anduriñas 
cara á terra que deixa cruzar, 
“Quen puidera dar volta!” - pensaba 
“Quen puidera convosco voar!” 
 
Mais as aves e o buque fuxían 
Sen oír “seus” amargos lamentos. 
“Sólo” os ventos repetían: 
“Quen puidera convosco voar!” 
 

Lairaraira… 
 
Noites claras de aromas e lúa, 
desde entón, que tristeza en vós hai! 
“pros” que viron chorar unha nena, 
“pros” que viron un barco marchar. 
 
Dun amor celestial verdadeiro 
quedou “sólo” de bágoas a proba, 
unha cova nun outeiro 
e un cadáver, no fondo do mar. 
 
Letra: Manuel Curros Enríquez 
Música: José Castro “Chané” 
Intérprete: Pucho Boedo con “Os Tamara” 



8. QUÉROTE MÁIS 
 
Teño soños de colores  
cando non podo durmir, 
sigo esperto toda a noite 
e non deixo de bulir. 
 
Dando voltas no meu leito  
teño gañas de voar, 
sáeme o corazón do peito  
seica poderá estoupar. 
 
Cando facemos “o pino” 
a limpar no ceo os pés 
ou botamos aturuxos 
antes de que pase o tren. 
 
Cando che dou a pulseira 
feita con mil alecríns, 
mírote aos ollos decote 
para poderche así dicir: 
 
Quérote máis, quero, quérote máis 
que a tortilla de patacas con xamón! 
Quérote máis, quero, quérote máis, 
cada vez que me latexa o corazón. 
 
Letra: O sonoro maxín (versión 
da canción en éuscaro dos  
pallasos Pirritx e Porrotx) 
 
 

9. A LUZ ENTRE A DESORDE 
 
De entre as cinzas molladas polas bágoas 
do parqué dunha casa derrubada, 
das paredes sen cadros colgados, 
rescataches co teu barco un náufrago. 
 
Ti fuches combustión para esas ascuas, 
o bambán rebelde contra as dores, 
a marea que limpou o desacougo 
adornando as xanelas con novas flores. 
 
Entraches pola porta con versos no regazo 
de poetas que eu che lía para curarnos do espanto, 
convertendo a cama en festa “pra” envexa da veciñanza. 
Non digas que non te lembras. A vida comezaba (bis). 
 
Tras tormenta interior, tras chuvia treboenta, 
tras a escuridade de madrugadas solitarias, 
apareciches unha mañá “soleada” de marzo ao vivo 
para lembrarme o xeito de acariñar que tiña esquecido. 
 
 

Teño na boca un sorriso 
e nos ollos, un candil, 
que ninguén pode apagar 
cando corres xunto a min. 
 
O meu corpo treme enteiro, 
tremen pernas, tremen mans, 
sáeme o corazón do peito 
seica poderá estoupar. 
 
Ao pintar arcos da vella 
de colores polo ar, 
cando escribes o meu nome 
nun espello ou nun cristal. 
 
Ao acendermos unha radio 
e este son poder ouvir, 
mírote aos ollos decote 
para poderche así dicir. 
 
Quérote máis… (bis) 
 
“Maite zaitut, maite maite zaitut” 
que a tortilla de patacas con xamón! 
“Maite zaitut, maite maite zaitut,” 
cada vez que me latexa o corazón. 
 



Aprendín de novo o abecedario 
incluíndo as letras que perdera 
nos días do estado de sitio 
cando até respirar era un delito. 
 
Xa non habitan monstros baixo a cama. 
Marcharon xusto por onde viñeran. 
e as prazas volveron ser asembleas 
e a Toma da Bastilla foi en Compostela 
 
E agárdannos paseos de bicicleta 
e veráns intensos viaxando na cola dun cometa 
descubrindo as tús costas con bicos e acordes. 
Non me poñas esa cara. Ti es a luz entre a desorde (bis). 
 
A vida comezaba. A luz entre a desorde. 
 
Letra e música: Xosé Constenla  
 
 

10. AI DE MIN! 
 
Ai... Ai de min! 
Creo que metín a pata ata o fondo... 
porque che contei todo, todo,  
todo o referente a min. 
 
Ai... Que mala cabeza! 
Mira ti que son pésima estratega. 
Creo que ao final conseguín 
que non teñas nada por descubrir. 
 
E así eu vou cantando 
e ti vas marcando o ritmo 
e este baile non ten fin. 
Que da túa man eu ando 
e nos teus ollos confío. 
E que máis podo pedir? 
 
Mais mira, non te confíes, 
que nada é o que parece, 
que eu xogo ao despiste 
e co misterio da man. 
 
Mais ti abriches a porta. 
Quen puidera ser inmune 
e non ter nada na alma 
que se “puidera” roubar, 
que se “puidera” roubar, 
que se “puidera” roubar, 
que se “puidera” roubar. 
 
 
 
 

Ai! Ai! Que si! 
Que agora xa tes ti toda a vantaxe. 
Que xa me perdín nesta viaxe. 
Que me perdín en ti. 

 
E así eu vou cantando 
e ti vas marcando o ritmo 
e este baile non ten fin. 
Que da túa man eu ando 
e nos teus ollos confío. 
E que máis podo pedir? 
 
E ao final, ti venciches 
e eu quedei desarmada. 
Derrubaches a muralla 
e o misterio quebrou. 
 

Porque abriches a porta 
Quen puidera ser inmune 
e non ter nada na alma 
que se “puidera” roubar, 
que se “puidera” roubar, 
que se “puidera” roubar, 
que se “puidera” roubar. 
 

Letra e música: MJ Pérez 



 
11. AMOR CUBANAO 

 
Onde a palabra é doce 
e o sorriso campea; 
ese país de xente 
sensitiva e festeira, 
onde todo é alegría 
como na primavera 
é onde teño amores, 
teño unha moza e quéroa. 
 
Teño un amor en Cuba, 
nesa linda terra, 
unha muller bonita, 
alegre e “sandunguera” 
que me dá o seu cariño 
o meu é todo “pra” ela; 
nesa amada illa 
solidaria e fraterna. 
 
E tanto nos queremos 
que a nosa vida é plena. 
Teño un amor cubano, 
unha muller tan tenra 
que agarima e conforta 
a miña pel galega. 
Que o mundo é moi pequeno 
e “a” mar estreita 
se un corazón que ama 
rumbo a Cuba navega. 
 
Teño un amor en Cuba… 
 
Teño un amor en Cuba… 
 
…nesa amada illa  
solidaria e fraterna 
onde a palabra é doce 
e o sorriso campea. 
 
Letra: Xosé Neira Vilas 
Música: Roi Casal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ARELA 
 
Papa, papará, papapará, papapará.  
Papa, papará, papapará. (Bis) 
 
Teño unha arela cantarolando nos beizos  
e un arrecendo rechouchiando no ar.  
Teño unha nena repenicando no peito,  
unha andoriña que se esqueceu de emigrar. 

 
Vén o inverno, vén o Nadal            
e non a arrepía a neve do lar.            
Chegan as noites de frío luar            
e non a aterece o vento do val. 
É unha chorima, unha estreliña,            
un doce froito do último verán.            
 
Teño unha xesta a florear no meu leito     
e un vagalume adurmiñado no mar. 
Teño cen follas bailaricando no seo,         
unha boneca das que arrolou a mamá. 
 
Vén a secura, vén a calor  
E non a quebranta a forza do sol. 
Chegan os días de po e suor 
e non a chamusca o infame ardor. 
É unha pucharca, unha orballada,           
unha fontenla que aínda non secou. 

 
Papa, papará, papapará, papapará.  
Papa, papará, papapará. (Bis) 
 
Teño unha arela cantarolando nos beizos…
  
…un doce froito do último verán. 
 
E logo? Non murcha? 
É inmortal? 
Ai, meu amigo, o tempo xa o dirá! 
 
Letra e música: Banda Migallas 



 
13.NANA PARA NUNO  
 
Vexo en ti 
todo o que eu fun, 
todo o que eu vivín. 
O tempo de paz,  
o tempo de amor 
veu co teu sorrir. 
 
Es a esperanza  
que nutre o meu porvir. 
Quero terte sempre 
pretiño de min,  
neno, meu amor. 
 
O teu chorar,  
o teu sentir 
son o meu pesar. 
Soamente ti,  
só nada máis 
“pra” poder soñar. 
 
Todo é tan sinxelo 
véndote feliz. 
Quero terte sempre 
pretiño de min,  
neno, meu amor. 
só xunto a ti. 
 
Letra e música: Roi Casal 
Cantante: Silvia Ferre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. A FORTUNA DE PODER AMAR 
 
É de noite, fica o ceo despexado. 
A herbiña fresca, para acomodar o meu costado. 
A inmensidade de ver un manto de estrelas branco 
que dende sempre contempla o facer humano 
incita en min a facer unha reflexión: 
non importa o que teño nin o que son. 
Un sentimento que embarga o meu coñecer, 
será que xa queda lonxe a miña nenez. 
Será que sei que algún día xa non verei 
a túa ollada, nos meus ollos outra vez. 
Será que ao fin, comezo a comprender, 
que algún día xa non te terei. 
 
Por unha vez consigo ter parado o tempo, 
para comprender que a vida só é un momento, 
no que buscar a paz comigo mesmo, 
sen pretender nada máis 
que os teus desexos. 
 
Unha palabra de amor para encomezar 
cada día coa luz feble da mañá. 
Un xesto amable sen máis co que procurar 
a caricia chegada da túa man. 
Que son as cousas pequenas as que me dan 
os meirandes momentos de felicidade. 
É así, foi e sempre será 
a fortuna de poder amar. 
 
Oh si, meu ben, 
a fortuna de poder amar. 
Oh si, meu ben, 
a fortuna de poder amar. 
Oh si, meu ben, 
a fortuna de poder amar. 
Oh si, meu ben, 
a fortuna de poder amar. 
 
Como esquecer todo o que ti me levas dado 
sen esixirme nunca nada a cambio. 
Que a relación de amor con outro ser humano 
é para min o tesouro máis prezado. 
Se todos vimos do ventre dunha muller, 
todos seremos cinza algunha vez. 
Deixando a un lado os ideais nos que poidas crer, 
o que nos une é o feito de poder querer. 
Cando as cousas realmente se poñen mal, 
todos buscamos ombreiro no que chorar. 
É así, foi e sempre será, 
a fortuna de poder amar. 
 
Oh si, meu ben, 
a fortuna de poder amar… 
 
Letra e música: Roi Casal 
 



15. FISTERRA 
 
Fisterra vai na proa, 
Camariñas vai no “mare”. 
Santa Uxía de Ribeira. 
Pobra do “Caramiñale”. 
 
Eu tamén choro, 
eu tamén choro 
cando non me alumean, meu ben, 
eses teus ollos. 
 
Eses teus ollos, 
eses teus ollos, 
cando non me alumean, meu ben, 
eu tamén choro. 
  
Se queres que brille a Lúa 
pecha os ollos meu “amore”, 
que mentres os teus abertos 
a lúa pensa que hai “sole”. 
 
Eu tamén choro, 
eu tamén choro 
cando non me alumean, meu ben, 
eses teus ollos. 
 
Eses teus ollos, 
eses teus ollos, 
cando non me alumean, meu ben, 
eu tamén choro. 
 
Para sardiñas, Aguiño 
para bolos, Castiñeiras 
para rapazas bonitas, 
Santa Uxía de Ribeira. 
 
Eu tamén choro, 
eu tamén choro 
cando non me alumean, meu ben, 
eses teus ollos. 
 
Eses teus ollos, 
eses teus ollos, 
cando non me alumean, meu ben, 
eu tamén choro. 
 
Letra e música tradicionais 
Intérprete: Treixadura 
 


