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SOMOS UN POBO DE ARTISTAS!

NESTA PARTE DO MUNDO LEVAMOS MIL ANOS
CANTANDO EN GALEGO. UN INMENSO PATRIMONIO QUE
TEMOS DEREITO A COÑECER E COMPARTIR. 

A CANCIÓN, UN FERMOSO CAMIÑO PARA
ACHEGÁRMONOS Á PROPIA LITERATURA.  

O OUTRO LADO DA MÚSICA, A POESÍA, ASÍ TITULOU LUÍSA
VILLALTA O LIBRO ONDE SE OCUPA DAS RELACIÓNS
ENTRE AMBAS AS DÚAS ARTES.
A LITERATURA GALEGA PRINCIPIA, DIRECTAMENTE, CON
MÚSICA: AS CANTIGAS MEDIEVAIS. 

NOS “SÉCULOS ESCUROS”, CANDO O GALEGO FOI
EXPULSADO DA ESCRITA, O POBO SEGUIU CANTANDO E
COMPOÑENDO PEZAS FERMOSÍSIMAS. 

O REXURDIMENTO TAMÉN É MÚSICA. COMEZANDO POLO
TÍTULO DUNHA DAS OBRAS FUNDAMENTAIS DESTE
PERÍODO: CANTARES GALLEGOS, DE ROSALÍA DE
CASTRO. 

A CANCIÓN GALEGA VIVE HOXE UN MOMENTO DE
AUTÉNTICO ESPLENDOR. TALENTOS DIVERSOS -
MULLERES E HOMES- QUE CULTIVAN TODO TIPO DE
ESTILOS.

“QUEREMOS FACER MÁIS FELIZ O MUNDO COA RIQUEZA
DA NOSA DIVERSIDADE”, DIXO LUÍS SEOANE. E ABOFÉ
QUE ESTAMOS CUMPRINDO TAL MANDATO.

QUE NON ACOUGUE TANTA CREATIVIDADE!  SEXAMOS
FELICES COA MÚSICA GALEGA!  



CANTIGA DE SANTA MARÍA
O JERUSALEM

1Santa Maria, strela do dia,
mostra-nos via pera Deus e nos guia.
Ca veer faze-los errados
que perder foran per pecados
entender de que mui culpados
son; mais per ti son perdõados
da ousadia / que lles fazia /  fazer folia
mais que non deveria.

Santa Maria, strela do dia,
mostra-nos via pera Deus e nos guia.

Amostrar-nos deves carreira
por gãar en toda maneira
a sen par luz e verdadeira
que tu dar-nos podes senlleira;
ca Deus a ti a / outorgaria/ e a querria
por ti dar e daria.

Santa Maria, strela do dia,
mostra-nos via pera Deus e nos guia.

Guiar ben nos pod'o teu siso
mais ca ren pera Parayso
u Deus ten senpre goy'e riso
pora quen en el creer quiso;
e prazer-m-ia / se te prazia   
que foss'a mia
alm'en tal compannia.

Santa Maria, strela do dia,
mostra-nos via pera Deus e nos guia.



A FILLA DE BARTOLO
FLORENCIO DOS VILARES

21. Bartolo tiña unha filla 
que lle chamaban Leonor 
un día estaba cosendo 
sentada no corredor. 
2. O corredor era vello 
tiña aberturas no piso 
se de baixo se miraba 
víaselle o paraíso. 
3. Mais o fillo do estanqueiro 
que lle viu a Leonor 
marcha como unha centella 
prä baixo do corredor. 
4. –Tapa esas pernas, Leonor 
que se non me engaño, 
vexo encima de esa mesota 
as orellas ao conexo. 
5. Leonor, toda asustada 
quixo taparse enseguida 
pegou un breque p’atrás 
e caeu patas arriba. 
6. –Lévete o diablo, 
Saturno quen che botara 
na cara un gran chorro d’auga quente
 pra que a vista che cansara. 
7. –Non t’ asustes, Leonor 
porque as pernas che mirei 
xa vexo qu’ as tes gordiñas 
contigo me casarei. 
8. –Pois, en cuanto ‘tea solteira 
ben seguro podes ter 
qu’as orellas ao conexo 
non mas has volver a ver. 

1.9. Non fagas eso, muller 
non teñas corazón duro 
anque outro día non queiras 
sácame hoxe deste apuro. 
10. Marchou delí rosmeando: 
–Xa non hai quen te convenza 
día que nos casemos 
heiche apretar á escomenza. 
11. Ao fin, tres meses e un día 
levaron de relación 
mais ao cabo dese tempo 
casaron sin municións. 
12. Foi un gran día de voda 
un gran día de placer 
os dous, casados de novo 
deitárons’ ao oscurecer. 
13. Ao empeza-la tarea 
dixo a rapaza asustada: 
–Brinca despacio, Saturno 
vamos a romper a cama! 
14. –Non te asustes, Leonor 
leva o demo dudas ben 
a cama está ben segura 
brinca algo tu tamén! 
15. Alá, pola noite arriba 
Saturno estaba cansado 
quixo empezar a brincar 
e xa non deu perdigado. 
16. –Vaia por Dios – dixo ela –
 xa non te manexas ben! 
Cuando hoxe estás cansado
 que fará[s] pr’o mes que vén?



FOLIADA DA MONTANHA
AIRES D'A TERRA

3Unha noite no muíño, (bis)
unha noite non é nada,
unha semaniña enteira
iso si que é muiñada.

San Gonzalo de Amarante, (bis)
casamenteiro das vellas.
Por qué non casa-las novas?
Que mal che fixeron elas?

Heiche de toca-las cunchas, (bis)
miña carrapucheiriña.
Heiche de toca-las cunchas,
naquela corredoiriña.



O MEU PAÍS
MIRO CASABELLA

4O meu país,é verde e neboento
é saudoso e antergo,é unha xente e un chan
o meu pais,labrego e mariñeiro
é un recuncho sin tempo,que durme nugallán

Que quece na lareira,aló na carballeira
bota a rir
e unha folla no vento,alento e desalento
o meu país

O meu país,tecendo a sua historia
muiñeira e corredoira,acocha a sua verdá
o meu país saúda o mar aberto
escoita o barlovento,e ponse a camiñar

Cara a metas sin nome van ringleiras de homes
e sin fin
tristes eidos de algures,vieiros pra ningures
o meu país

O meu pais nas noites de invernía
dibuxa a sua agonía,nun vello e nun rapaz
o meu país de lenda e maruxías
agarda novos dias,marchando de vagar

Polas corgas e herdanzas
nasce e morre unha espranza,no porvir
e unha folla no vento,alento e desalento
o meu país.



O TREN
ANDRÉS DOBARRO

5O tren que me leva pola beira do Miño
Me leva e me leva polo meu camiño.
O tren vai andando pasiño a pasiño
E vaime levando cara o meu destiño.
Alguén pode ser que me espere na estación,
Na terra da felicidad.
Todo o que sexa amor e paz
O atoparei, eu o terei
Ca miña moza no meu lar.
O tren que me leva camiña e camiña
Vai botando fume, corre pola vía.
O río vai feito un mar de ledicias
No tren pouco a pouco volvo á miña Galicia.
Pasei moito tempo sen lar, lonxe de eiquí,
Foron mil noites cheas de soidá.
Falando coa xente pola mañá
Escoitarei e saberei
O que pasou polo meu lar.
O tren que me leva pola beira do Miño
Me leva e me leva polo meu camiño.
O tren vai andando pasiño a pasiño
E vaime levando cara o meu destiño.
Alguén pode ser que me espere na estación,
Na terra da felicidad.
Todo o que sexa amor e paz
O atoparei, eu o terei
Ca miña moza no meu lar.



AIRIÑOS, AIRIÑOS, AIRES
OS TAMARA CON PUCHO BOEDO

6Airiños, airiños, aires.
Airiños da miña tierra.
Airiños, airiños, aires.
Airiños, levaime a ela.

Sin ela vivir non podo,
Non podo vivir sin ela;
Que adonde queira que vaia
Cróbeme unha sombra espesa.

Cróbeme unha espesa nube
Tal preñada de tormentas,
Tal de soidás preñada,
Que a miña vida envenena.

Leváime, leváime,airiños,
Como unha folliña seca,
Que seco tamén me puxo
A callentura que queima.

¡ai!, si non me leváis pronto,
Airiños da miña terra
Si non me leváis, airiños,
Quisais xa non me coñesan;

Leváime, leváime, airiños,
Leváime adonde me esperan
Unha nai que por min chora,
Un pai que sin min non alenta,

Un irmán por quen daría
A sangre das miñas venas,
E un amoriño a quen alma
E vida lle prometera.

Si pronto non me levades,
¡ai!, morrerei de tristeza,
Soio nunha terra estraña,
Donde estraño me alumean,

Donde todo canto miro
Todo me di ¡extranxeiro!
¡ai, miña probe casiña!
¡ai, meu puchiño vermello!

Non permitás que aquí morra,
Airiños da miña terra,
Que ainda penso que de morto
Hei de sospirar por ela

Ainda penso, airiños aires,
Que dispois que morto sea,
E aló polo camposanto,
Donde enterrado me teñan,

Pasés na calada noite
Ruxindo entre a folla seca,
Ou murmuxando medrosos
Antre as brancas calaveras;

Inda dispois de mortiño,
Airiños da miña terra,
Heivos de berrar ¡airiños,
Airiños, leváime a ela!

Heivos de berrar ¡airiños,
Airiños, leváime a ela!

Ai lala, lala, lalalala,
Airiños levaime a ela



SEMENTEIRA 
FUXAN OS VENTOS

7aSementar sementarei
Loguiño de crarear
En tanto no pobo medre
Un meniño, un vello e un cantar

Un meniño rebuldeiro
Que fale na lingua nai
Que suba aos pexegueiros
A froita verde a roubar

Sementar sementarei...

Un vello que dé consellos
Un rostro de fume e pan
Que conte contos ós nenos
Do cuco e do paspallás

Sementar sementarei...

Un cantar de redención
Un vello e novo cantar
Que troque a desolación
Nun limpo e craro alborear

Sementar sementarei...

Logo, deixáime morrer
Entre dous regos queimados
Cando veñan os solpores
Dos homes esfamiados

Sementar sementarei



Ai meu gaiteriño
Ainda me acordo
Cando baixabas polo monte abaixo
E viñasme ti dicindo

Bota carne no pote, marianiña
Bota carne no pote, marianá
Un molete enteiro. Enservelletado
Unha bota con viño, chupáená

Muller, fartura de loitar
Qué che hei decire eu, muller?
Se ti és coma a terra nosa
E a terra é coma ti é!

Deixeivos a entrambas soias
Anque convosco quedei
Valeira está a terra, morna
Ti, sementada, abofé. (bis)

E o vento decía
Pronto hai de volver!
Pra tira-la fame, pra poder comer

Ai, muller, cántas noitiñas
Te deitaches coa tristura?
E o vento, ainda che traguía
As novas dos que marmuran

E o vento decía
Pronto hei de volver

Ti és o milagre da terra
E, a terra é un milagre teu
Mistura de mel e cerna
De fera e de anxo do ceo

Pariches de pé o fillo
Como fan no mente as bestas
E hoxe que volto vencido
Para que eu venza ti te deitas

O voltar, qué che hei decir?
Maldito o día e a hora
En que te deixei aquí
Pra percurar vida fora

O inverno da emigración
Roubóunos a primavera
 Quén eu era, xa non son
E ti non és a que eras

Xa poden os leiros dar
Colleitas ben abondosas
Poden en madrí falar
Con palabras ben fermosas
Que nunca nos han de pagar
A nosa fame de outrora!

E o vento decía
Pronto hei de volver
Pra tira-la fame
Pra poder comer

(letra de Marica Campo)

MULLER
FUXAN OS VENTOS

7b



8
MILLADOIRO

“Compartíamos e compartimos a paixón
pola música e polo noso país, pero sendo

conscientes de que o camiño, o
emblemático camiño de Santiago, é vía de

dúas direccións e de aí o noso nome. Os
milladoiros que guiaban os pasos dos

peregrinos que se achegaban a Galicia,
permitíronnos abrirnos ás moitas influencias
que enriqueceron esta esquina de Europa.

 
Somos e sentímonos de aquí na medida en

que cremos coñecer e respectamos o
mosaico temporal-espacial rico e diverso en
que vivimos. Non pretendemos proclamas
coa música, tan só divertir e divertirnos con
este tesouro que son as melodías que esta

terra nos legou, froito de xeracións anónimas
de músicos tradicionais.

 
A nosa ilusión sería devolver o moito recibido
en forma de música fermosa e viva que nos

axude como país a manter un lugar de
identificación colectivo que nos permita

seguir existindo baixo o irremediable manto
da aldea global.

 
Así foi e segue sendo a nosa pequena

historia, a historia que empezou no outono
de 1978 e que demos a coñecer por vez

primeira un 15 de maio de 1979 no Auditorio
dos Salesianos da Coruña”.

 
milladoiro.gal



GALIZA CANÍBAL 
(FAI UN SOL DE CARALLO)
OS RESENTIDOS 9Con isto da movida (que movida)

Con isto da movida (que movida)
Haiche moito ye-yé que (que movida)
Haiche moito ye-yé que (que movida)
De noite e de día (que movida)
De noite e de día (que movida)
Usa jafas de sol que movida)
Usa jafas de sol
¡Fai un sol de carallo!
¡Fai un sol de carallo!
¡Fai un sol de carallo!
¡Fai un sol de carallo!
¡Fai un sol de carallo!
A matanza do porco
A matanza do porco.
A berra e un conxunto 
de berros dun porco 
cando o van matar.
San Martiño oficial 
de Monforte ó Nepal, 
o magosto para agosto, 
safaris do porco,
Filloas de sangue, 
Galicia embutida:

¡Fai un sol de carallo!, 
¡Galicia caníbal!
Etiopía ten fame
Etiopía ten fame.
Un parado occidental 
sostén un filete.
Un negro deitado, 
o negro non lle chega, 
arrastra o bandullo.
O parado occidental 
sostén o filete; 
o parado altivo, 
o negro non lle chega.
Doa os teus riles: 
un ril á merenda. 
Doa os teus riles: 
outro ril á cea.



ODA Ó FUTBOLÍN
OS DIPLOMÁTICOS DE MONTE ALTO

10Ano 37 guerra civil
Alexandre de Fisterra inventa o futbolin
inventa o futbolin, inventa a tralla brava
Alexandre de Fisterra moito traballa.
Un impulso dende a fin do mundo
paixon da tasca contra a repugnancia
ven con Alexandre, un bravo, un cachalote
que trouxo de fisterra a paixon do deporte

A velas vir, a velas vir, a velas velas vir
unha partida brava de futbolin.

Ei ti 'hiperbrozas' metido na taca
vendo como avansa a graxa da fritanga
sinte o noso toke, zoupa e resolve
chega de fisterra a paixon do deporte.
Chamanlhe 'ferrinhos' no pais do Deza
chamanlhe ferrinhos pola parte de Lalin
'metegol' na Arxentina
'matraquinho' en Portugal
cambio e furonazo, makina total!
Haiche moito tolo no teu videoxogo,
hai moito retolo no teu videoxogo
hai moito espedeologo no videoxogo
un,dois, tres dalhe!!

Revolucion, revolucion
estamos preparados para a revolucion!!
Revolta, revolta, volta e ,revolta
nos vivimos na revolta



ESTOU NA LAVADORA
O CAIMÁN DO RÍO TEA

11Hai moito tempo que estou metido aquí
E empezo xa a estar farto
Porque non podo saír
Hai moito tempo que estou aquí metido
E empezo xa a estar farto
Porque estou moi aburrido
Estou na lavadora...
Ah ah! Sacaime pronto de aquí

A miña nai tamén foron chamar
Pra que viñera con un sacho
Para poderme sacar
E o meu pai tamén foron avisar
Pra que viñera ca escopeta
Para poderme sacar
Estou na lavadora....
Ah ah! Sacaime pronto de aquí

Estou aqui / Non podo saír
Por favor / Vir / Acudir
Estou aquí / Non podo escapar
Por favor / Videme a salvar
Teño medo de afogar
Xa empezou a centrifugar
Que vair ser de min
Sacaime pronto de aqui
Estou na lavadora...
Ah ah! Sacaime pronto de aquí
Estou na lavadora

Estou na lavadora...
Ah ah! Sacaime pronto de aqui

Estou na lavadora...
Ah ah! Sacaime pronto de aquí

(Sacaime de aquí!)



TODO O QUE CHE DIN
VERTO

12[Retrouso: Berto]
Todo o que che din
Xa non vale na
Que ti que nin me besas só me fagas sufrir
Non sirve pa na
Así que vente, dime como vou vivir
Cando ti non veñas por aquí

[Post-Retrouso: Fer]
Ola, ontás, non vas quedar?
Onvás, ontás, non vas querer quedar?
Ontás, non vas quedar?
Onvás, ontás, non vas querer

[Verso 1: Fer]
Aparvado, canso e sen tempo
Non digas que foi amor
Corazón de xeo, a dor
Deixou unha bomba no peito
Agora non teño forzas, non quero bromas
Só penso en horas contigo a soas
Ando na póla, a peña só dá
Conversas que non me importan

[Pre-Retrouso: Fer]
Pá-pá-pásame que cada vez que falan de ti
Miro por baixo do nariz
Nеse breve lapso caio dеntro de min
Aterrizo á altura do ril
Clávome de uñas e disposto a subir
Mais quédome estancado ao partir
Duns pulmóns embarronados 
por todos eses cigarros
Que en certo modo sabían a ti

[Retrouso: Berto]
Todo o que che din
Xa non vale na
Que ti que nin me besas só me fagas sufrir
Non sirve pa na
Así que vente, dime como vou vivir
Cando ti non veñas por aquí

[Verso 2: Berto]
Sei que ti xa non buscas nada
Que non atopas nada ao verme a min
Mais cada vez que penso na túa ollada
Pónseme a tremer até o nariz (Pa, pa)

Nunca atopei unha forma de mirarte
Coa que me puidese sentir preto de amarte
Nunca atopei esa forma de falarche
Cálida, sen medo, así como colocarte
Sei que non fai falla agora marearte
Nunca imos chegar a querernos como antes
Así que teño que dicirche que

[Retrouso: Berto]
Todo o que che din
Xa non vale na
Que ti que nin me besas só me fagas sufrir
Non sirve pa na
Así que vente, dime como vou vivir
Cando ti non veñas por aquí



TERRA
TANXUGUEIRAS

13Ai-la-ra-la-la...

Esta noite hai foliada, esta noite hai serán
Agárdoche no terreiro, compañeiriña leal
Compañeiriña leal, compañeiriña leal
Esta noite hai foliada

Para cantar veño eu coa pandeireta na man
Aturuxa canda min, que nos escoiten berrar
Que nos escoiten berrar, que nos escoiten berrar
(Coa pandeireta na man)

Ai-la-ra-la-la....
Non hai fronteiras

Canta ti, cantarei eu, co xeito das nosas nais
Festexarémos a vida da xente que está a bailar
Da xente que está a bailar, da xente que está a bailar
(Co xeito das nosas mans)

Ai-la-ra-la-la...
Ez dago mugarik
Ai-la-ra-la-la...
No hi ha fronteres

Aí veñen, aí veñen, veñen pra quedar
Esas bravas gorxas de fondo cantar
De fondo cantar, de fondo cantar
Aí veñen, aí veñen, veñen pra quedar

Veñen pra quedar, veñen pra quedar, veñen pra quedar
Veñen pra quedar, veñen pra quedar (BIS)

Ai-la-ra-la-la...
No hi ha fronteres
Ai-la-ra-la-la,...
No hay fronteras



E BANHARÉMONOS NAS ONDAS
LAURA LAMONTAGNE E PICO AMPERIO

14Quantas sabedes amar amigo
treydes comig’ a lo mar de Vigo:
E banhar-nos-emos nas ondas!

Quantas sabedes amar amado
treydes comig’ a lo mar levado:
E banhar-nos-emos nas ondas!

Treydes comig’ a lo mar de Vigo
e veeremo’ lo meu amigo:
E banhar-nos-emos nas ondas!

Treydes comig’ a lo mar levado
e veeremo’ lo meu amado:
E banhar-nos-emos nas ondas!



LUAR
BAIUCA

15O sol pensa que me enghaña
i eu ben lle sei o seu xeito

Cando raia estou na cama 
cando se pon xa me deito

A lúa como vai alta 
moitas terras pode vere

As cousiñas que ela sabe
quen mas dera a min sabere

Vou a dar a despedida
viva el sol viva la luna

Quien se despide cantando
no lleva pena ninguna 



MUIÑEIRA DE INTERIOR
BOYANKA KOSTOVA

16Farruco foi ao muíño
Volveu cheo de fariña
El muiñeiro non é
Eu non sei con quen andaría
Non sei con quen andaría
Que mira como camiña
Marchou onte pola noite
Volveu hoxe polo día

Unha noite no muíño
Unha noite non é nada
Unha semaniña enteira
Eso si que é muiñada

A mandíbula de Farruquiño
Non vexas como se move
El di que non tomou nada
Pero báilalle o pasodobre
Báilalle o pasodobre
Tamén lle castañea
Van a ter que contratalo
Pa' tocar no grupo da aldea
Árdelle o eixo, árdelle o carro
Prende esе porro e pasa o cacharro
Muiñeira de intеrior
Porque non hai outra feira mellor

É carballeira
Árdelle o eixo

Arrastráche-lo cu polas pallas
E fixéche-la cama no chan
E molláche-la berberechiña
Que traías sequiña do v'rán
Que traías sequiña do v'rán
Que traías sequiña do v'rán
Arrastráche-lo cu polas pallas
E fixéche-la cama no chan



DÉIXAAS
MERCEDES PEÓN

17Deixa, deixa, deixa, non chores,
Deixa, deixa, deixa, non chores máis.

Non chores mais, todo acabou
Isto é o peor se eu non saio
De esa dor que non fai ben
Que confunde e non deixa ver...
O ben... o ben tan grande que atopei...
O ben... o ben tan granda que me deches.

Se queres, poderás
Se queres, xa verás
Se queres, non vai mal
Se queres, sairás

Non choro máis, non, por favor,
Todo está ben, onde entran dous entran tres,
Ai, catro ou cinco e ti tamén (bis)
Deixa, deixa, non chores máis
Pero non chores máis..



O BAILE DE NORÓ
XABIER DÍAZ E ADUFEIRAS DA SALITRE

18Axudádeme a cantar
Axudádeme a cantar
Axúdeme o que quixer
Axudádeme a cantar-e
Senón vou enrouquecer-e
Senón vou enrouquecer-e

Retrouso
Esa bailadora que bonita é
Debuxando voltas na punta do pé
Na punta do pé, na punta do pé
Esa bailadora que bonita é
Bailade, nenas, bailade
Que o voso bailar me alegra
Se o voso bailar non fora
Non estaba nesta terra

Logo cantas, logo bailas
Logo cantas, logo bailas
Logo te-lo pé lixeiro
Logo me fas arrimar-e
As miñas mans ó pandeiro
As miñas mans ó pandeiro

Retrouso

Cantares e máis cantares
Cantares e máis cantares
Cantares hei de cantar
Teño a hucha nova chea
E un costal por desatar
E un costal por desatar

Retrouso

Esta vai por despedida
Esta vai por despedida
Hoxe aquí non canto outra
As señoras que ma oian
D'hoxe un ano m'oian outra
D'hoxe un ano m'oian outra

Retrouso



A CINZA
MOUNQUP

19Somos a tua creación
De venenos
De chamas somos
Somos o outro lado do espello
Somos a froita do desprezo
As consequencias
A cinza Arderá
Ardemos
Somos o chan que derruba debaixo dos teus pés
Somos o ceo que cae encima da tua cabeza
Somos as mudas que che vociferan ás tuas orellas
Somos as ramas das árbores que ches estrangulan
Os teus desexos ocultos
E Deslumbramos



ENCONTRARTE
NARF

20Non te vira xamais
Non te esperaba
E nin sequera te procuraba

Non ouvira de ti
Non te chamaba
E nin sequera te imaxinaba

Mais hai algo en ti, algo en min
Algo en nós que me di
Que te vou recoñecer
No momento de verte

Lá no fundo da miña alma viaxeira
Tiña un lugar para ti
Un bo lugar para ti
Eu vin para encontrarte

Non sabía de ti
Non te chamaba
E nin sequera te presentía

Non contaba contigo
Non te buscaba
E nin sequera te precisaba

Mais hai algo en ti, algo en min
Algo en nós que me di
Que te vou recoñecer
No momento de verte

Lá no fundo da miña alma viaxeira
Tiña un lugar para ti
Un bo lugar para ti
Eu vin para encontrarte



MILONGA DE AQUÍ
SÉS

21Con aire fresco de mar
Curo feridas e loitos
Que sexan poucas ou moitos
É necesario sanar

E vendo o mundo rodar
Dando tumbos de vencido
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido

Para seguir camiñando
Fago noite na esperanza
Apóiome nas lembranzas
E aliméntome de sons
E nútrome das cancións
Que dan cor a esta existencia
Evitando a disidencia
Dun obrigado vivir
Que me fan chorar e rir
Que me instalan na insurxencia

E quero bailar ao ritmo
Do que vive ilusionado
E coa voz do silenciado
Cantar quero con paixón
Coa querenza e coa emoción
Da que non pretende nada
Máis que seguir namorada
Mentres quede corazón

Aspiro a soñar esperta
Para facer máis levadeiro
Este treito traizoeiro
Que garda unha fin incerta
E cantar a gorxa aberta
E deseñar utopías

Para encher de luz os días
En que o sol non me sorrí
En que non te teño a ti
Para inspirarme melodías

E así seguirei rimando
No medio do bombardeo
Emulando o canso reo
Reconvertido en poeta
Que ten o fóra por meta
E ten o dentro baleiro
Un ollar sempre tristeiro
E o pensamento no ar
Onde voa o meu cantar
Onde non hai carcereiro

Invocando a redención
Neste recuncho do mundo
Faise o meu cantar profundo
Como a terra en ultramar
Faise o meu cantar
Ao saberme secundada
Aínda sendo abandeirada
Dos que as levan de perder
É por eles que hei morrer
Sentíndome acompañada

E na liberdade áurea
Do melódico elemento
Baila a risa co lamento
E o cego co soñador
O paria co gañador
E o rebelde co castrado
Que, co sentir mutilado,
Ignora aquilo que eu sei
Por el é que eu berrarei
Para velo liberado



O FÍO VERMELLO
EZETAERRE

22Vivo está o orgullo do noso pasado
No digno alegato dos oito en Chicago
Mil veces caímos, mil que nos alzamos
París cheo de sangue ao final dese maio
Ensaios dun tolo que a un pobo alumean
A esencia do Estado obreiro e campesiño
A folga en Berlín sen tregua que berra
Que elas son donas do propio destino
Non fica no olvido a Brigada Lincoln
A Unión en Asturies entre o grisú
Gayoso e Seoane que adican na cela
Un escrito a quen teima pese a cada obús
Milicias senlleiras dan guerra na fronte
Ao fascismo que acaba asinando a súa esquela
As estrelas acubillan ás Bruxas da Noite
Bandeiras vermellas conquistan o Reichstag
Chinesas que cultivan entre os campos a xustiza
A afouteza clandestina que transmite a Pirenaica
A contenda de Corea fronte a besta imperialista
Mussolini pendurado pola forza partisana
Batista derrocado por unha guerrilla armada
Viaxes solidarias no diario de Guevara
O heroico da toma ao cuartel da Moncada
Un novo espertar entrando na Habana

Retrouso
Lembrar, honrar, todo por conquistar
É polas que foron, as que son e as que serán
O motor da historia, o empurrar popular
Lembrar, honrar, nas nosas vidas
Golpes, caídas, desaparecidas
Lembramos o nome de toda heroína
Lembrar, honrar e nunca desistir
En Moscú, en Berlín, na defensa de Madrid
Librouse a batalla que nos trouxo ata aquí
Lembrar, honrar, sen tempo que agardar
Rachando as cadeas, un mundo por gañar
Xuntando camiños na vitoria final

Tempos complicados tamén na Guerra Fría
Potencias mundiais xogando a ser espías
Ditadores colocados pola CIA
Chicago Boys destrozando economías
O cóndor controla as nosas aldeas
Mais non se decata da nosa afouteza
Simone de Beauvoir con novas ideas

Sacade da cadea a Nelson Mandela
Pantera Negra reclama liberdade
Picasso pintando no lenzo a Masacre
Vietnam que resiste ataques do xigante
Dos que financiaron a Osama Bin Laden
Nin tanto mantra, nin tanto monta
Mentiras do PSOE cando di que non á OTAN
E Pablo Escobar facendo negocio
Coa vida do pobo que segue na loita
Non digas que no Estado foi modelo a Transición
Corenta anos despois aínda temos represión
Modelo son as folgas das mineiras do carbón
Modelo é Stonewall vencendo á opresión
Modelo é Portugal, que crea un novo abril
Estudantes consecuentes arrincando adoquíns
A revolta cubana de Vilma Espín
O muro antifeixista de Berlín

Retrouso

Nacimos nos escombros dun mundo sen muro
Matar a Gorbachov invádeme de apuros
Disolver á URSS non merece honra algunha
Yeltsin, bailarei na túa tumba
Fillas dos 90, do conto da infamia
Vimos a Latinoamérica xurdir da rabia
Xaneiro en Chiapas pra chegar a Venezuela
Chávez ergueunos desta noite en vela
Veña, que o imperialismo non descansa
Primeiro Afganistán, despois foron por Irak
E de postre, as Torres Xemelgas
Bush celebra a morte de miles de obreiras
A guerra como arma dun sistema en crise
Durmindo nas prazas soñando imposibles
Contra ao capital nas folgas xerais
Loitamos nas praias, berrando Nunca Máis
Mais tampouco tragamos con toda rebelión
Ou con Al Assad, ou co DAESH, cabrón
Prefiro a Gadafi que a primaveira ianqui
Sei que en Ucrania hai un goberno nazi
Sen resignarnos lanzamos a ofensiva
Fóra Temer do Brazil, fóra Macri da Arxentina
Dando a cara, resoltas a vencer
Porque de nós depende "A insurreción", o "Que facer?"



CULTURA CRÍTICA
NAO

23Unha cultura da crítica ridícula
Unha cultura da envexa máis submisa
Lacaios progres gozan sendo fariseos
Na súa miseria, paletismo e postureo

Trátannos coma tratan ás 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

Retrouso
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 festas 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 os 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 túas moedas como Caronte
Que agaches ben a cabeza
Cando eles repriman cada vez máis forte
E somos do norte, o 155 pra vós
Dicen que a xustiza é lenta pero se interesa
Pode ser veloz

Retrouso

Xa non temos fame, non imos calare
Seguiremos rindo, seguiremos a soñare
Vivan as matriarcas, vivan as foliadas
Colle a pandeireita e afinade esas guitarras

Xa non temos fame, non imos calare
Seguiremos rindo, seguiremos a soñare
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 soñare
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 silencias
Quixeron ridiculizar
A nosa herdanza

Fracasaron na súa misión
Saímos ao mundo cunha voz
Na nosa lingua

Retrouso



Este proxecto Historia da música
galega. Pon a orella xurdiu a comezos
do pasado curso, aló por outubro de

2021, dentro do Equipo de
Dinamización da Lingua Galega.

Foi xermolando pouco a pouco ao
longo de varios meses ata que viu a luz
por primeira vez aló polo mes de maio,

coincidindo cos actos das Letras
Galegas.

E xa este curso puidemos darlle o
empurrón definitivo para elaborar este
Volume I, pois isto é a primeira parte

dun proxecto que non terá fin mentres
siga existindo alguén que cante na

nosa lingua.
Todo isto non sería posíbel sen o

traballo excepcional dun compañeiro e
dunha compañeira que están

namorados da nosa música e que
elaboraron a listaxe de temas, os

comentarios,etc. Son Xurxo Souto e
Patricia Coucheiro, a quen dende o

EDLG enviamos o noso agradecemento:
con vós comezou todo. 

Tamén o noso agradecemento aos
dezaseis profesoras e profesores que

fan posíbel que este proxecto, que
comeza o 21 de novembro e remata o 2

de xuño, chegue ao noso alumnado,
Consideramos fundamental que a nosa

cultura siga viva para que nós
poidamos seguir máis vivos. É o

momento de coller pulo e brincar cara
adiante.

 
 

Eduardo Rey
EDLG do IES Gregorio Fernández
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