
Boa noite, Compostela.!!
Síntome moi honrada polo convite para dar o pregón na capital de Galicia, nesta cidade que 
adoro. Non podo estar máis agradecida.!!
Grazas a toda a Corporación municipal e ao seu alcalde, Martiño Noriega, pola confianza e o 
cariño.!!
Son compostelá de corazón. Estas rúas e a súa maxia están dentro de min desde sempre e, 
mesmo que tente fuxir, acabo volvendo como se esta cidade tivese un imán, algo que me atase 
irremediabelmente a ela. Son moitas as cousas que me unen a Compostela.!!
Lembro ben o tempo no que era estudante de Filoloxía Románica e daba os meus primeiros 
pasos neste oficio fermoso da música. Santiago acolleume desde o primeiro día, e fun e son 
moi feliz aquí. Daquela vivía na Rúa Nova de Abaixo e frecuentaba un club de jazz no que tra-
ballaba como camareiro Luís Suárez, "o beatle", o mesmo que agora empapela Compostela 
con cartaces que nos anuncian os mellores concertos da cidade; un melómano que ten unha 
colección de 4.000 vinilos. Daquela non paraba de soar o pop dos 80 e eu non cesaba de can-
tar coa miña guitarra polos recunchos de Santiago.!!
Tras uns anos explorando outros mundos e outras cidades, regreso inevitabelmente. Os meus 
pasos sempre volven a Compostela. Aquí monto a miña embaixada, como diría Carlos Blanco. 
Gústame porque recibe xente de todo o mundo. A min encántame sentir ese fluir de xente e de 
acentos diferentes; trato de ser unha boa anfitrioa, para que a sintan "casa" e non un lugar 
turístico baleiro de contido.!!
Ao mesmo tempo creo que debo velar pola miña intimidade, sentir que este tamén é o espazo 
da vida cotiá, e iso é sagrado. Ten que latexar esa vida propia da cidade co seu comercio pe-
queno, coas mulleres que veñen vender ao mercado desde as aldeas as patacas e as colleitas 
da horta; ten que haber vida nos barrios.!!
San Pedro e o Espírito Santo foron a miña casa, dous barrios emblemáticos e carismáticos re-
vitalizados por xente activa, xente que fai que esta cidade se proxecte no futuro. Sempre me 
gustou o moito que se practica aquí a convivencia interxeracional e os bos e saborosos froitos 
que esta comuñón produce.!!
Mais tamén é certo que Compostela non pode ser entendida sen a Catedral que a representa, 
e tampouco a Catedral sería a mesma sen o Pórtico da Gloria do Mestre Mateo, un xenio que 
era algo máis que arquitecto e escultor. Se vos parece trazarei un roteiro musical moi persoal 
que parte precisamente deste enclave.!!
A obra mestra e excelsa do Mestre Mateo inspirou a Rosalía de Castro nuns versos preciosos 
que din así:!!
¡Védeos!, parece!!
qu´os labios moven, que falan quedo!!!



!
os uns cos outros, e aló n´altura!!!
do ceu a música vai dar comenzo,!!
pois os gloriosos concertadores !!
tempran risoños os instrumentos!!!!
Eis o granito feito música, arte e pensamento, en columnas, tímpanos e arquivoltas. Os concer-
tadores rin e tocan, tocan e rin mentres afinan os seus instrumentos medievais e cobran vida...!!
Imaxinade as noites de vixilia e de foliada na catedral, cando despois do canto gregoriano caía 
a noite e os peregrinos entoaban cantos aprendidos durante o Camiño. Cada grupo na súa 
propia lingua, acompañados por liras, cítaras, arpas, violíns, tímpanos, gaitas ou zanfonas nun 
ton festivo e con pasos de danza, entre loa e loa.!!
No felizmente recuperado Códice Calixtino temos os repertorios medievais máis interesantes e 
novidosos da Idade Media europea; se cadra o noso electricista admirador do extraordinario 
valor musical levouno á casa para gozar con ese tesouro. Podería ser.!!
A alegría e o calor humano chegou tamén co Santiago da Restauración. Tunas e concertinas, 
orfeóns e rondallas, funcións teatrais, compañías líricas, ópera, zarzuela, sociedades recreati-
vas, verbenas, romarías, bailes, cafés-concerto, unha Banda Municipal en auxe... A vida musi-
cal abriuse a novas manifestacións máis laicas e urbanas. E moitas delas deixaron marcas aquí 
para sempre.!!
Sempre houbo dous mundos: o mundo popular dos barrios, as festas e verbenas de San 
Lázaro, Conxo, Sar, o Baile das Palmeras na Carballeira; e o mundo dos Casinos, onde alber-
gaban os bailes máis de postín. Mentres no Paseo Central da Alameda había baile de pago, a 
diversión estaba fóra do pechado.!!
Pero Compostela ten a súa propia música: o son das fontes. A de Cervantes, a dos cabalos 
(Praterías), a de Bonaval, a da Rúa de Abaixo, a do Toural, a de Sequelos. Fontes da miña 
memoria.!!
O silencio na Praza da Quintana ou nas rúas da Cidade Vella tamén son música nun paseo 
nocturno ás veces interrompido polo son das campás. A Torre da Berenguela preside a Praza 
da Quintana e marca o ritmo e o compás de Santiago e arredores. Estas campás escoitábanse 
antigamente desde Bastavales. Cal é a música de Compostela? A Berenguela.!!
Ata aquí, ao chamado deste sino, desta campá poderosa, foi chegando un río de xentes e cul-
turas diversas que contribuíron a facer desta unha das cidades máis cosmopolitas e universais.!!
Santiago tamén soa como unha caracola. "Mar de pedra" chamáballe o poeta de Celanova 
Celso Emilio Ferreiro. Esa imaxe tan poderosa recreeina na letra dunha canción que di así:!



!!
Santiago, mar de pedra!!
alegre e solemne!!
o berce e a calma!!
a barca e o leme!!
a casa da xente.!!!!
O son das guitarras!!
no ar da Quintana!!
os vivos e os mortos!!
nas mesmas augas.!!!!
É onde me leva!!
o vello camiño.!!
Van sempre os meus pasos!!
a Compostela.!!!!
O son da chuvia que tan ben describe Lorca retrata unha Compostela melancólica e lúgubre no 
seu “MADRIGAL A CIBDA DE SANTIAGO”, un dos poemas máis fermosos de tantos e tantos 
que cantan esta cidade. Aquí, onde a chuvia é arte...!!!
Chove en Santiago !!
meu doce amor. !!
Camelia branca do ar !!
brila entebrecida ô sol.!!!!



Chove en Santiago!!
na noite escura. !!
Herbas de prata e de sono !!
cobren a valeira lúa.!!!!
Olla a choiva pol—a rúa, !!
laio de pedra e cristal. !!
Olla no vento esvaído !!
soma e cinza do teu mar.!!!!
Soma e cinza do teu mar !!
Santiago, lonxe do sol. !!
Ãgoa da mañán anterga !!
trema no meu corazón.!!!!
Laio de pedra e cristal, unha imaxe perfecta nunha cidade viva e eterna que ten a solemnidade 
da historia e da pedra e, ao mesmo tempo, o rebulir da xente nova nas prazas, o estudantado, 
a bohemia convivindo co clero, o canto dos romeiros chegados de todo o mundo que se mestu-
ran co barullo cotiá.!!
Resoa a música das palabras de Castelao e dos versos de Rosalía na Igrexa de Bonaval, sén-
tense a nosa identidade toda aí, no Museo do Pobo Galego, que nos lembra quen fomos e 
quen somos e que garda un valioso arquivo musical, audioguías e verdadeiras xoias etnográfi-
cas. Un orgullo para esta cidade.!!
Igual que o foi Morgan, que lle deu nova vida a esas músicas gardadas no arquivo e paseou mil 
cantigas polas tabernas da Rúa de San Pedro cos Estalotes, que aínda hoxe seguen a cantar 
arredor dunhas cuncas. Comeza a foliada na romaría en Belvís, o mestre Mallou toca un pa-
sodobre nas Casas Novas, e con Basilio Carril marcan os ritmos, os cantes e os bailes de 
Cantigas e Agarimos. Ultreia e as Habelas Hainas fan un pasarrúas desde o Toural ata A Raíña, 
Berrogüetto incendia coas súas melodías folquies todo o casco vello e as Leilía elevan pan-
deiretas e voces facendo tremer as pedras e as columnas dos templos. E, no Sar, o mestre 
gaiteiro Guancho ensina tocar a varias xeracións…!!



Nas igrexas, conventos e mosteiros aínda se escoitan as voces de monxes e monxas cos seus 
cánticos relixiosos. Mentres, o Orfeón Terra a Nosa e as voces brancas entoan polifonías no 
Auditorio de Galicia no concerto dos Xoves da Real Filharmonía de Galicia, emblema musical 
da cidade. Tac, tac, tac… Tamén resoa o Taller Atlántico Contemporáneo, que foi quen de popu-
larizar a música contemporánea. !!
Sentimos moi dentro o jazz de Sumrrá, Abe Rábade, Pablo Seoane, a música mestiza e fer-
mosa de Héctor Lorenzo e da comunidade brasilega: Sérgio Tannus, Fred Martins ou Paulo Sil-
va, o piano cubano de Alejandro Vargas tocando unha de Chané e unha presenza querida, a do 
músico e técnico de Escocia Jon Scullard. Escoitamos á polaca Paulina Ceremuzynska can-
tando coa súa voz delicada unha melodía medieval da máis pura tradición trobadoresca na 
Igrexa das Ánimas. Esa tamén é a paisaxe musical de Compostela. A da xente que chegou e 
foi ficando.!!
O Coro da Ra cítanos por sorpresa na praza Roxa co querido profesor de canto de tantas 
xeracións, Ramón Bermejo, e el mesmo nos vai contando historias das décadas douradas da 
música compostelá.!!
Se ollamos coma nun retrovisor vemos os concertos do colectivo Voces Ceibes, que reivindicou 
a nosa lingua e removeu conciencias. Un dos seus impulsores, o querido Benedicto, tróuxonos 
ao admirado Zeca Afonso, que estreou aquí mesmo, no Burgo das Nacións e antes que en Por-
tugal, “Grândola vila morena”, o himno da revolución dos caraveis. Compostela homenaxeouno 
en “Terra da fraternidade” nun concerto inesquencíbel e deulle o seu nome a un dos nosos par-
ques. Parque José Afonso. Benedicto, querémoste.!!
Escoitamos a arpa telúrica de Emilio Cao desde a súa casa da rúa do Vilar, na tenda O Retablo 
os sons de Milladoiro na Quintana, e o rock progresivo de NHU sacudía os oídos máis curiosos. !!
Na Compostela dos 90 vemos un rock adiantado ao seu tempo, precursores do rock galego 
‘underground’: Nicho Varullo con Antonio Pérez, Carlos Santiago, Fran Pérez e Pepe Sendón. 
Os Quinindiola co visionario Xelís de Toro, o noso Iggy Pop, poeta, letrista, escritor, músico e 
performer que agora espalla a súa arte en Brighton, Pepe Sendón, mente brillante e inqueda co 
seu compañeiro de aventuras musicais Fran Pérez, creador xenial, faro errante desta Com-
postela que non se entende sen el, presenza e son potente como a propia Berenguela.!!
Os Quinindiolas dicían:!!
Eu non quero ir ao ceo, a eternidade faime mal…!!
A finais dos 90 nace a factoría musical e creativa a Psicofónica de Conxo coa guitarra prodix-
iosa de Marcos Teira, Javier Olite no baixo e o piano de Suso Alonso cos inseparábeis Fran 
Pérez e Pepe Sendón, e a voz e as letras de Carlos Santiago, alguén tan apegado á súa 
cidade que ata a leva no seu nome, o noso Apóstolo reencarnado, un erudito, incansábel con-
tador de historias, pensador, poeta e notable dramaturgo.!!
A raíz dese movemento musical e teatral crean, xunto a Xesús Ron e Miguel de Lira a mítica 
Sala Nasa, símbolo de independencia cultural e compromiso artístico, viveiro de proxectos 
como o Rock Parrulo e tantos outros. A Sala Nasa dos Chévere, coas súas disparatadas e di-



vertidísimas Ultranoites. Daquela estaban tamén a innovadora sala Galán e a sala Yago. Vaia 
tempos!!!
Máis que non nos invada a melancolía, porque Santiago volve rexurdir despois duns tempos 
escuros nos que tememos pola desaparición da música ao vivo nas rúas e nos bares, tan 
necesaria como o alimento.!!
Un bluesman misterioso toca a súa guitarra eléctrica na Praza da Quintana, convivindo coas 
gaitas, salteríos, voces líricas con base pregravada, zanfonas e outras herbas no Arco de 
Xelmírez.!!
Os bares son os outros templos de Compostela que resisten e fan programación diaria. Despe-
gade do Netflix, dos chats e das redes sociais e ide aos concertos, ás salas de teatro, a bailar, 
a cantar e a vivir a noite de Compostela. Escoitade a marabillosa Banda Municipal e nestas fes-
tas non deixedes de seguir os bailes dos cabezudos.!!
"Que bonita está polas noites Compostela!”, din os Terbutalina. As noites eternas nas que non 
queremos durmir, os xoves de Santiago, a gramola do Galo de Ouro, a Compostela do rock 
poderoso da Reixa e a catarse colectiva da foliada da Casa das Crechas, onde a nosa música 
de raíz é protagonista e seduce a media humanidade. Este lugar aparece nalgunha escena de 
La Casa de la Troya de Pérez Lugín. A célebre xanela da Vía Sacra, o último bar do Camiño. 
Tamén teño lar aí, onde cantei e cantarei tantas noites coa Banda das Crechas, con xente 
chegada de todos os recunchos do mundo. Grazas a Xulio Villaverde, quen foi digno embaix-
ador da cidade de Compostela en Lisboa, e a Vítor Belho, que segue a repensar culturalmente 
esta cidade como outros que aquí asentaron as súas produtoras, as súas empresas e coopera-
tivas de son e luz, a industria musical que aquí se move, e a Paco de Pink, que tantas cousas 
me ensinou do modus operandi deste mundo da música e da iluminación.!!
A música das noites de Compostela, noites de jazz ou flamenco da Borriquita ou do Dado-
Dadá, o fermoso Modus Vivendi, que sempre será o Modus do amado Lalo, o primeiro pub de 
Galicia, o Avante, onde se pode escoitar o Zeca Afonso, a Fausto, ás Malvela de Mos ou aos 
Ruxe Ruxe de Aríns. Ao Tarasca, que, malia que todo muda, bares e costumes, aínda hoxe 
pecha co “Grândola, Vila Morena” despois dunha de Rafaella Carrá.!!
O son ecléctico do Atlántico e os cans do Bartolo, o Ora pro Nobis das canturreadas, o Gramola 
das tocatas folquis, os after tan singulares: o Maycar, o Ruta, La Tita ou o Furacán. A música 
nas prazas preciosas de Compostela. Non esquezo a Quintana chea de familias, peques e 
grandes cantando A Formiguiña nas Festas da Ascensión co meu afillado Ruí, que é picheleiro, 
e toda a nosa extensa familia María Fumaça. Tamén soa o Miudiño no multiusos Fontes do Sar 
nun partido do Obradoiro mentres o alquimista Moncho Fernández escoita na banda coa 
pizarra, agardando para dar instrucións.!!
Non se me vai da memoria un recanto íntimo de encontro con Portugal que foi a Taberna da 
República do Couto Mixto onde se podía regueifar e cantar por pracer cun viño e unha patanis-
ca de bacallau. As tertulias do Trece co intrépido Josiño e a súa editorial O Lapis do Taberneiro.!
Quen me coñece ben sabe onde me pode atopar moitas veces, un lugar onde tomar un caldiño 
quente e sentir que para o tempo nunha conversa ou botando unha cantiga co meu querido 
Susiño no Dezaseis.!!



Cando tento desviarme e ir a outro sitio el sempre me pilla e me di: “Lembra, Uxía, que igrexas 
hai moitas pero Catedral só unha”. Esa Catedral é a miña casa, e el, que queredes que vos 
diga? O gran Arcebispo que imparte bendicións, xenio e figura. !!
Na música dos barrios, nos centros sociais vellos e novos está tamén a riqueza de Compostela. 
Como di o Jevy na Festa Malandrómica, “está fervendo a rúa de San Pedro”, o noso Chueca. 
San Pedro ten a chave da alegría, ben o sabemos. Como a rúa de Abaixo, San Martiño Pinario 
ou Espírito Santo coa Gentalha do Pichel, puro activismo cultural onde se dan clases de baile, 
de pandeireta ou onde ás veces se organizan algún Baile Asalto que promove a Central Folque, 
viveiro de artistas, semente importante de músicos da novas xeracións de folk e tradicional nes-
ta cidade.!!
O que non se poderá sacar da memoria son as realidades que imos construíndo entre tod@s. 
Os centros sociais institucionais e os novos que se van creando okupando espazos poden e 
deben coexistir pacificamente na cidade.!!
Mais hai outros sons, outras músicas. As atraccións da Alameda e os reclamos da xente da 
feira do gando dos xoves. A das cacharelas de San Xoán, a das monxas de Santa Clara, a das 
manis, as consignas, o clamor popular, a sensación de estar xuntiños coma os estorniños, que 
diría Rivas, nun 25 de xullo, no Día das Letras Galegas, berrando contra os lumes, pola cota 
láctea ou o sector naval.!!
É imposíbel estar aquí nesta praza do Obradoiro e non lembrala ateigada de paraugas erguidos 
pola nosa dignidade Nunca Máis. Non o podo pensar sen emocionarme, aquí cantei o “Alalá 
das Mariñas" máis sentido, quizáis. Foi o 1 de decembro de 2002; hai 15 anos xa… Esta é a 
praza da dignidade dun pobo. Esa música é excelsa tamén, e moi necesaria. Ese canto tamén 
nos redime.!!
As divertidas cancións que tarareaban as Marías cóntanos a cara B desta cidade. Vivir ao lado 
da casa das Marías marcoume. Elas foron rebeldes, ousadas, coloridas e alegres, unha pre-
senza inesquencíbel. Debémoslle unha música a estas dúas mulleres. Rebelde e ousada foi 
tamén a infatigabel xornalista, feminista e escritora Begoña Caamaño, filla adoptiva, que fixo 
aquí un territorio das mulleres (moito lle gustarían a ela as festas deste ano ateigadas de 
mulleres na música). Para ela reivindico un merecido recoñecemento, o mesmo que para tan-
tas mulleres que son absolutamente necesarias para entender Compostela. Esta capital é ago-
ra un espazo comprometido coa igualdade, coa defensa das mulleres. Lembremos e fagamos 
nosos os cantos das lavandeiras de Compostela do Sar e do Sarela, o de María Miramontes, 
unha gran modista cantadeira como todas as desta cidade, o das augadeiras coas súas 
caldeiras.!!
Outra muller, descoñecida en Galicia ata hai ben pouco, foi Eugenia Osterberger, compositora e 
pianista da Belle Epoque nacida en Santiago que fixo melodías fermosísimas para voz e piano 
ou para piano solista con pezas líricas e bailes de salón. Vivía na Rúa Nova e mercaba parti-
turas na Rúa do Vilar. !!
E unha das que máis me ten ensinado sobre esta cidade e sobre as mulleres protagonistas que 
a habitaron é a miña querida Encarna Otero, tan necesaria como a auguiña do Sar e do Sarela, 
ou Luz Fandiño, outra muller activista onde as haxa, filla dunha castañeira, emigrante e agora 



muller libre e soñadora. Pilar Pereira, que cumpriu 80 anos de talento. E que ben soa a Libraría 
Lila de Lillith, espazo necesario en lila. !!
O son do Sar e do Sarela, dos muíños, das Fábricas de Coiro, da Fábrica da Luz.!!
Gústame a música vitalista, colorista e diversa de Compostela, unha torre que Babel sólida 
como a propia catedral. Creo que debemos pensala desde a alegría, desde a multiculturali-
dade, como sempre foi. Se non temos que inventar nada. Todo está na propia historia da 
cidade coa alma enredada en espiral, como diría un dos picheleiros máis lúcidos e amantes da 
súa cidade, o sempre presente e querido Fran Pérez ‘Narf’, que a cantou coma ninguén.!!
Agora el é unha pérola da Zigala, un trasno de ollos grandes que pasea por esta aldea oculta, 
cidade misterio, sementando sabedoría e música na alma das noites máxicas de Compostela.  
Sentimos a presenza dun guerreiro da música que espallou a súa poderosa enerxía e o seu 
sangue afro-galego enriba do escenario do Principal, que para min foi, é e será sempre o seu 
teatro. Nesta Galiza Imaxinaria que é Compostela e en cada lúa chea volve con forza como 
nunha peli de Zarauza cantando unha das máis sentidas e fermosas cancións que se teñan 
escrito nunca sobre Santiago.!!
“Santiago”!!!
Son dunha cidade futurista!!
ca alma enredada na espiral!!
Arcos, casas, flores de pedra!!
que alguén sementou!!
A calma no medio do vendaval!!!
Cidade misterio, aldea oculta!!
Santiago!!
A maxia aparece, invade e transforma!!
Os camiños son ríos!!
A pedra un manantial!!!
Cidade incompleta, faro errante!!
Santiago!!!



A noite dispuxo que guiasen os astros!!
E saímos ao encontro!!
dos que viñan do mar!!!
Retumban na néboa círculos!!
Campá no tímpano mental!!
Berenguelelé lelelelele lelelé!!!
O lento lamento do temporal!!
a calma no medio do vendaval...!!!!
A poucos días de celebrar o concerto coa Real Filharmonía de Galicia na praza da Quintana 
vou escoller entre o repertorio desa cita tan especial para min un alalá que me conmove e me 
lembra tanto a este lugar, a esta praza e a nosa capital de Galicia. Vexo a música viva de este 
territorio musical que é Compostela no Pórtico da Gloria. Agora comenzará a Terra da Frater-
nidade na Quintana con Raigañas, Warsaw Village Band e Mercedes Peón, a quen escoitei por 
vez primeira nesa misma praza no Festival Cidade Vella. Vou despedirme cantando.!!
“Alalá das Mariñas”!!!
Teño unha casiña branca,!!
na Mariña entre os loureiros.!!
Teño amores, teño barcas!!
e estou vivindo no ceo.!!
Ailalelo, ailalalo.!!!
Si vas polas Platerías!!
a rezar á Corticela!!
beberás agua bendita!!
dos cabaliños de pedra.!!



Polo Sar abaixo vai unha troita de pé!
corre que te corre quen a poidera coller!
Quen a poidera correr, quen a poidera pillar!
a cabalo dela ir á beiriña do mar.!!
Miña terra, miña terra!
da miña terra eu non nego!
a miña terra é Santiago!
onde os meus ollos naceron.!!
Polo Sar abaixo…!!!
PICHELEIRAS, PICHELEIROS DE COMPOSTELA E DO MUNDO:!!
VIVA A FESTA DO APÓSTOLO!!!
VIVA O 25 DE XULLO!!!
VIVA SANTIAGO DE COMPOSTELA!


