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1. Doncos

Benxamín Otero



2. Canto de Toutón 

Quen me dera en Toutón 
unha leiriña de terra
para lle botar a auga
para me pasear nela.

No ceo falta unha estrela
no ceo non aparece
meteuse na túa cara
nos teus ollos resplandece.

Teño unha pena no peito
non me deixa respirar
inda por ninguén chorei
solo tú me fais chorar.

Elena de Toutón



3. Almiña tola

Volvimos polas estreitas rúas, subindo por 
un camiño rochoso e salpicado de esterco 
ata chegar a unha porta escura, onde o mozo 
berrou: “Manuela, baixa e fala co forasteiro”.
Oímos pasos nas escaleiras, a porta do vello 
hórreo abriuse. Alí estaba a muller que 
coñecera na praza.
“Esta— dixo o mozo— é a mellor cantante do 
lugar”.
Non puiden evitar sentirme vitorioso, e vin 
polo seu encantador sorriso desdentado que 
ela tamén estaba contenta.

Diarios de Alan Lomax, Corcubión*



4. Carballeiriña escura 

Pouco despois subimos con 
dificultade outro camiño 
sucio ás aforas  do pobo e alí, 
cun xesto, dixo: “Aquí vive 
Marucha. Sal, Marucha, 
hai alguén aquí que che 
quere gravar para a radio 
americana”.
A casa era soamente unha 
morea de pedras cun burato 
negro como porta, pouco 
máis que unha cova. Deste 
burato negro saíu unha 
muller nova cun neno 
pequeno da man e un bebé 
colgado no outro brazo; o 
seu fino vestido de algodón 
enganchábaselle para un 
lado, o seu pelo era dun 
lixeiro rubio dourado. 

“Esta é a que canta as partes 
altas”, dixo Manuela.
(…) as tres irmás estaban de 
pé e xunto a elas unha figura 
aínda más conmovedora, 
máis pequena e delgada ca 
elas, Juana Luna Sánchez. 
Algún duro golpe da vida 
aquí, na fin do mundo, 
deixáraa sen un ollo.
Manuela comezou.
Juana cerrou o seu único 
ollo suave e comezou a 
cantar cunha doce, trémula e 
aguda voz.

Diarios de Alan Lomax, 
Corcubión*



5. Rosiña

De Erminda sei o que contan as súas cancións e 
algún que outro encontro no que puiden sentila 
de cerca. É paciente, como todo o que a rodea. É 
consciente. Podería dicir amor ou liberdade pero 
fálame da filla, e xuntas ensínanme a tecer laciños 
de hoxaldre. Comemos. Ten a pel morena do 
sol, pensar nela é como pensar no tempo. Da súa 
boca, cando canta, nace unha roseira que florea en 
tódalas direccións. Sube. Enrédase. Baixa. Pincha. 
Arrecende. Nunca sentín unha voz tan rica de 
opostos. Ela dame de beber das fontes, primeiro auga 
e despois río. Incluso o que non escoito, todo o que 
pensa e cala, forma parte tamén dunha copla antiga. 
Os seus ollos son luces brillantes que pelexan contra 
a noite e gañan sempre. Aquí facemos o café moi 
augadiño, gústache así?

Faia



6. Soledad, Soledad

Debajo de un sauce verde cantábaa unha miña tía 
que casou co fillo máis rico do ayuntamiento. Era 
a que me cantaba “aunque me pretendan reyes, 
obispos y cardenales, yo pretendo la hermosura 
que no pretendo caudales…” El era o máis rico 
do ayuntamiento e ela era a máis pobre. E non 
querían que casara con el, claro. Que ao final casou 
igual. Era así:

Debajo de un sauce verde, ai soledad, soledad,
donde nace el agua fría, morena mía, solita va, 
yo te tengo retratado, ai soledad, soledadd, 
espejo del alma mía, morena mía, solita va.

Esa cantábaa a miña tía.

Erminda Miramontes 



7. Ramo verde 

Benxamín Otero



8. Ao cabo leirín + Canto de sega

Falamos por teléfono 
para a cita, negouse 
varias veces. Quen 
era eu? Finalmente 
vímonos en Lugo. 
Merenda de salchichón 
e magdalenas. 
Exquisita. Din boa 
conta do poder da 
súa voz, e do reparo 
a que escoitaran as 
veciñas. Pensarían que 
estaba tola, ela nunca 
cantaba no piso! Na 
montaña o tempo era 
outro. Prestoume unha 

fotografía onde aparece 
diante dun mollo 
grande de trigo, cun 
vestido branco polo 
xeonllo e gafas de sol. 
Entendín a canción da 
sega, ao cabo do leirín. 
Quero escoitala en 
Vilaluz e ser parte da 
herba. Despedímonos 
coa promesa de volver, 
ainda gardo a foto no 
caixón da mesa. 

Faia



9. Cantar presos

Aunque estoy preso en la cárcel 
no tengo pena por eso
ni dejo de ser quien soy
ni soy el primero preso

Preso en la cárcel estoy 
arrimado a una columna
y no me vienes a ver 
corazón de piedra dura

Aluméame luniña, 
aluméame lunare 
aluméame luniña
que me van a paseare.

En la entrada de la cárcel 
no te pongas a llorar
donde non me quitas pena
no me la vengas a dar

Erminda Miramontes



10. Mixurriña + Arrolo

Mixurriña 
vai á leña 
se non a colles
vente sen ela
que eu che darein 
a túa mereda.
Velas cabras
do Xan Branco
como pacen 
no barranco?
Velas velas velas?
Pum!
Velas velas velas? 
Pum!

Manuela Arrojo



11. Muiñeiras do Cancioneiro de Inzenga

Benxamín Otero



12. Coplas Atrosa

Elena desde a praia podía ver a súa fiestra. 
Isto seino porque antes, na recta da Anchoa 
non había edificios tan altos. Alí largaban o 
boliche á auga, e aprendeu as artes do cerco e 
de arrastre.
Elenas hai tantas como queiras, pero eu son 
unha e son Atrosa, vivo en San Martiño de 
Abaixo, en Fisterra. 

Faia



13. La Bella Lola

Gustaríame poder 
preguntarlle, que me 
dixese se era verdade 
ou non, que me 
contase o que entende 
por desengano. 
É todo verdade, 
escoita as gravacións 
que me fixo a señora 
maestra.

E véxoa na porta da 
casa, mirando para 
ela mesma. Os ollos 
d’Atrosa nunca se 
cruzan cos de Elena, 
pero comparten a 
mesma voz. Lanzan 
desafíos cómplices cos 
seus sentimentos. Así 
é como lle sobreviven 
ao mundo e como 
chegan ata nós. 

Faia



14. Castenda

Benxamín Otero



15. Manolo mío 

Benxamín Otero



16. As pachocas

Boto as mans á caluga cos ollos pechados e 
os meus dedos tocan a súa pel. Un lugarín 
de coidados escondidos. Entón sento na 
cama e volvo buscala, bótolle crema aos 
pés. No contacto da man co corpo está o 
que me queda dela, un mapa de emocións 
palpables. Na caluga, nos pés, debaixo das 
tetas… Véxonos como tantas veces, diante do 
espello ás dúas. Os demos aparecíanselle alí 
igual que as canas, anárquicos e indomables. 
Eu collía o peite sabendo que darlles forma 
era aplacar os medos. Riamos. Ela sabía de 
min e o que non sabía soñábao. Polas mañás 
narrábame os soños, como se fosen certos. 
Penso agora no orgullo da semellanza e nas 
fillas que non me deixei ter. Pecho os ollos. 
Peiteo o cabelo.

Faia



17. Viva Rus, Viva Carballo 

Viva Rus, viva Carballo 
Viva Rus, viva Carballo 
e tamén quero que viva 
A terra donde me hallo.

Aunque me pretendan reyes, 
obispos y cardenales 
yo pretendo la hermosura
que no pretendo caudales. 

Olvidáchesme, olvideite, 
nada che quedo debendo 
déchesme a carta de pago 
deiche o recibo correndo.
Erminda Miramontes



* Alan Lomax Collection, Manuscripts, Spain, 
1952-1953. (Acceso libre na páxina web da Library of 
Congress, Digital Collections)
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