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AA  mmúússiiccaa

“ “Gústache a música? Xa sabes que as cancións se compoñen de
música e letra. Moitas veces os cantantes buscan as letras das súas
cancións en textos de poetas.
Pois iso foi o que aconteceu cos
poemas de Manuel María;
moitos cantantes e grupos
galegos musicaron as
súas poesías. Grupos
como A Quenlla,
Fuxan os Ventos,
ou cantantes
como Suso
Vaamonde, Miro
Casavella  ou
María Manuela.
Por desgraza, non é
fácil escoitar nas
radios galegas a músi-
ca do noso país; pre-
guntácheste algunha vez
cal será a razón?

OO  CCUUCCOO

O cuco cuco cuqueirro.
O cuco ,, cuco,, cucónn.
¡Madrrugónn e canntarreirro!
¡Canntarreirro e mmadrrugónn!

Óise pola carrballeirra
o vvello cuco sourril
ó nnacerr a Prrimmavveirra
enntrre o Marrzo e o Abrril.

(Suso VVaammonnde)

OO  CCAARRRROO

Nonn cannta nna Chá nninnguénn.
Porr eso o mmeu carrrro cannta.
Cannta o seu eixo tann benn
que a señarrdade mme espannta.

Nonn hai cannto tann ferrmmoso:
finno commo unn asubío.
Annque é,, ás vvegadas,, saudoso,,
faise,, nno arr,, rrechouchío.

(Fuxann os vvenntos)

23

Suso Vaamonde cantaba
aquí acompañado de

Manuel María unha canción
que seguramente ti tes
escoitado moitas veces. 

É aquela que comeza así: 

Caracol,,  col  col;  
caracol  caracoleiro:

......



“
“BBAANNDDOO

Prrohíbese,, porr orrde da Alcaldía,,
que mmedrrenn porrque si
as rrosas do xarrdínn mmunnicipal.
Dennde agorra as pommbas teñenn 
que pedirr licenncia prra vvoarr.

( A Quennlla)

Apuntámosche algunhas estrofas desas cancións dicíndoche quen
as canta para que che sexa máis fácil pedirllas ao teu profe de músi-
ca, ou na emisora de radio do teu concello...

1 O cuco é un nome moi sonoro que lembra o canto do paxaro: cucu-
cucu.. e que permite facer rimas moi sinxelas; olla esta: 

cu-cu,
tapa o cu,
deixa o meu
e tapa o teu.

Es quen de inventar algo semellante?

2 Se ás estrofas que inventastes lles poñedes unha música coñe-
cida, a da saia da Carolina por exemplo, podedes fabricar un

superéxito. Veña! Mans á obra!

Manuel María  mantivo un constante interese por todas as creacións
e manifestacións populares, recoñecendo e valorando a sabiduría
que encerran:  

Os prrimmeirros poemmas lírricos popularres,, xurrdirronn,, posiblemmennte,, enn
xeito de cannciónn dos beizos dunn pegurreirro,, dunn mmarriñeirro,, dunn
labrrego,, dunn cammiñannte. Estes poemmas errann unnha commpaña parra
o canntorr,, e,, ao mmesmmo temmpo unn diálogo co mmunndo cirrcunndannte,,
coa paisaxe.

AAnnddaannddoo  aa  TTeerrrraa

3 Pregúntalle ao teu avó e á túa avoa se coñecen algunha canti-
ga popular. Podedes facer unha recolleita e con todas elas un

bonito libro para a biblioteca do voso centro. Non esquezades as
ilustracións!24
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