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INFORMACIÓN E 
RESERVAS

Reserva de invitacións:
- Mail: programacionconcellodenoia@gmail.com
- Datos: nomes, apelidos, DNI e teléfono de contacto.
- Prazo de solicitude: desde o 19 de xullo ata o 30 ás 12:00 h.
- Máximo 2 invitacións por persona

Reserva de invitacións:
- Teléfono: 981 742 001 (oficinas municipais)
- Datos: nomes, apelidos, DNI e teléfono de contacto.



FALAI MEUS OLHOS
Anónimo. Cancioneiro de Uppsala (s. XVI)

A VOSA PORTA MARÍA
Anónimo. Libro de tonos humanos (s. XVII)

¡AY GALEGUIÑOS!
Fabián Pérez Ximeno (c.1595-1654). Catedral de Ciudad de México

SI AL NACER O MINIÑO
Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664). Catedral de Puebla (México)

COMO EN GALICIA SE DIXO
Pedro Nolasco Estrada Aristondo (†1804). Catedral de Guatemala 

TURULÚ, TURULÁ, GALLEGUIÑA
Juan Bautista Comes (1582-1643). Catedral de Valencia

GAITAS
Santiago de Murcia (1673-1739) Codice Zaldívar, México

¡AY, CÓMO SOA A GAITA GALEGA!
Juan Barter (1648-1706) Catedral de Lleida

GALEGOS BAILARINES 
Tomás Micieces (1655-1718) Catedral de Salamanca

VEÑAN OS GALEGOS
Miguel de Irízar (1635-1684) Catedral de Segovia

Á FESTA MÁIS SOLEMNE
Urbán de Vargas (1606-1656) Catedral de Zaragoza

O FERVOR DOS GALEGOS
Miguel Gómez Camargo (1618-1690) Catedral de Valladolid

COPLAS DO GALEGO 
Miguel  Juan Marqués (†1664) Basílica do Pilar, Zaragoza



O villancico é a forma musical máis propia e predominante do 
barroco na música ibérica, se ben hoxe se asocia a unha cantiga 
de nadal, a súa orixe está na música dos villanos (viláns), isto é: 
música popular. Os vilancicos procuraban achegarse ao pobo 

usando temáticas sinxelas, lugares comúns e situacións coñecidas 
para o público, así se explica a popularización dos vilancicos que 

remedaban os costumes e o falar de diferentes lugares: vizcaínos, 
asturianos, casteláns ou cataláns; pero os máis populares foron os 

portugueses, galegos e os vilancicos de negros ou negrillas. 

Os compositores debían crear obras que contentasen o numeroso público que celebraba 
as festas do Nadal e o Corpus Christi, asociadas a un rito pouco severo que favorecía o 
espectáculo e a teatralidade sen perder o carácter evanxelizador. As capelas de música 
debían lucir no seu maior esplendor. As catedrais comezaron a imprimir os pliegos de 
villancicos que contiñan as letras das composicións que se ían escoitar co obxectivo de 
facilitar o seu seguimento por parte da audiencia. Estes pliegos constitúen unha fonte 
importantísima no estudo da lingua. Por desgraza só chegou a nós unha pequena parte 
das partituras asociadas ás letras que se escribían nos pliegos. 

É evidente que os mestres de capela debían ter un grande coñecemento das linguas en 
contacto, pois eles mesmos escribían as músicas e as letras das súas composicións. Os 
vilancicos de galegos aparecen por toda a Península Ibérica e tamén en América, onde 
os músicos enviados desde a metrópole mesturaban os estilos compositivos europeos 
coa tradición musical indíxena. Por tanto, a interpretación destas pezas cobra especial 
interese desde os puntos de vista musicolóxico e lingüístico, pero nomeadamente desde o 
estritamente musical. Estes vilancicos conteñen xa as muiñeiras e alboradas que chegaron 
a nós a través do folclore de transmisión oral.

A escolma que se presenta neste concerto comeza con dúas pezas que non son propiamente 
vilancicos de galegos, senón obras escritas en galego-portugués. A primeira delas, Falai 
meus olhos, a obra máis antiga do concerto, é a única nesta lingua de todo o Cancioneiro 
de Uppsala, copiado en 1556. A segunda, A vosa porta María, extraída do Libro de Tonos 
Humanos, compilado por Manuel Pizarro en 1656, é un vilancico de carácter amoroso. 

NOTAS AO
PROGRAMA



O segundo grupo de obras abrangue os vilancicos -propiamente ditos de galegos- proce-
dentes de América. As composicións de Ximeno e Gutiérrez de Padilla, os exemplos máis 
temperáns do xénero en América, acadaron gran notoriedade logo de seren recuperadas 
a finais do século XX. A composición Como En Galicia se dixo, asinada aproximadamente 
150 anos máis tarde cás anteriores, é unha clara mostra da pervivencia desta forma musical 
ben entrado o período clasicista. 

O vilancico Turulú, turulá, galleguiña, de Juan Bautista Comes, está máis emparentado 
estilisticamente cos exemplos americanos que cos peninsulares. Esta obra, xunto con ¡Ay, 
cómo soa a gaita galega!, son as únicas composicións non policorais de entre as recollidas 
nas catedrais da Península Ibérica. 

As obras policorais seguen o paradigma do seu tempo: alternancia de coros, rítmicas 
marcadas, estruturas armónicas pouco complexas e coplas solísticas con respostas 
polifónicas. Algunhas das obras presentan unha estrutura en 4 partes: introdución, 
responsión, coplas e resposta. Exemplos desta forma son as obras de Comes, Estrada 
Aristondo, Gómez Camargo ou Urbán de Vargas.  

O fervor dos galegos, reúne unha serie de elementos que o fan moi representativo. Está 
composto en estilo policoral sobre dúas danzas ou ritmos diferentes: o de gayta gallega e o 
villano. Ambas melodías, e as súas correspondentes danzas, están descritas en numerosos 
documentos e sábese que serían moi coñecidas por todo o público. O villano era a danza 
popular por excelencia, de ritmo binario, vivo e moi marcado. O aire de gaita, escrito 
en compás ternario, definía tamén o coñecido como verso de gayta gallega: endecasílabo 
rematado alternativamente en palabra grave para os versos impares e aguda para os pares. 
Este ritmo de gaita que Santiago de Murcia deixou escrito no Códice Zaldívar, aparece en 
varias das composicións que presentamos con diferentes variantes melódicas. A esencia 
das muiñeiras e alboradas da nosa música popular está nestes ritmos e melodías que os 
mestres de capela coñecían perfectamente e trasladaban a través dos seus vilancicos.

LUÍS MARTÍNEZ



Vox Stellae nace en 2003 con motivo dunha conferencia do 
musicólogo José López Calo sobre a música na Catedral de 
Santiago. Un dos seus sinais de identidade é a difusión da música 
galega, tanto a dos arquivos das catedrais como a creación 
contemporánea e a música popular. Amais de participar en actos 
institucionais e concertos didácticos, ten actuado en múltiples 
tempadas de abono e festivais: Vía Stellae, Espazos Sonoros, De 
lugares e Órganos, Xornadas de Música Contemporánea de Santiago 
de Compostela, Semana de Música de La Laguna, Outono dos sentidos 
na Ribeira Sacra, Festival Internacional Provincia de Palencia, Ciclo 
de Música Sacra de Castilla y León, Jornadas Jacobeas Internacionales, 
Ciclo de Música Relixiosa de Barcia de Mera, Camiño de Cantares, 
Festival Internacional de Música Relixiosa de Guimaraes.. .

Vox Stellae colabora con agrupacións e solistas como a Orquesta de 
Cámara de Tenerife, Orquestra de Cámara Galega, Finis Terrae Brass, 
Os Menestreis de 1500, Taller Atlántico Contemporáneo, Cristina 
Pato, Joaquín Barreira, Beatriz Díaz, Belén Elvira, Juan Antonio 
Álvarez Parejo, Fernando Buíde, Uxía Senlle, Joao Afonso ou o 
dramaturgo Maximino Queizán.

Entre o seu amplo repertorio destacan a estrea absoluta de Tres 
Imaxes de Compostela e Vésperas de San Martiño (M. Mato), a estrea 
en España da Misa en Sol a Santiago de Compostela (A. Tucapsky), 
as reestreas da Misa en Do M (Frei R. Salvado) e a Missa Voce Mea 
(C. de Medrano) ou a estrea en Galicia de Rothko Chapel (M. 
Feldman). Dentro do proxecto de recuperación do patrimonio 
musical da catedral de Tui editou tres discos con música de 
Matías García Benayas (+1737) e outros autores: Defensor alme 
Hispaniae (2013), que recibiu o Melómano de Ouro, Salvete Flores 
(2016) e Canite Tuba (2020).

VOX STELLAE



SOPRANOS: Aida Cruz, Aida López, Cecilia Rodríguez
ALTOS: Óscar Mato, Martín Viaño
TENORES: David Ferreiro, Diego Neira
BAIXOS: Lucas López, Felipe Sar
CORNETO: Ana Pazos
VIOLONCHELO: Daniel Canosa
CONTRABAIXO: Francisco Alonso
GUITARRA BARROCA: Uxía Delgado
ÓRGANO: Erea Blanco
PERCUSIÓN: Marcos Mato
DIRECCIÓN: Luís Martínez 

FOTO: MARÍA REY



Nacido en Vigo, estudou Piano e Linguaxe Musical nos 
conservatorios de Santiago e Vigo. É Mestre especialista en 
Educación Musical e Licenciado en Pedagoxía pola USC.

Asistiu a aulas de perfeccionamento en diferentes ámbitos da 
análise e interpretación musical con mestres da talla de Miro 
Moreira, Dominique Velard, Pier Paolo Scattolin, Daniel Vega, 
Owen Reese, Peter Philips, Artur Carneiro, Constantin Alex, 
Bernd Valentin, Tu Shi Chiao, J. Carlos Rodilla, J. López Calo, 
Carmen Cruz ou Mercedes Padilla.

É membro do Orfeón Terra a Nosa e a Capela da Catedral de Santiago, 
agrupacións coas que participou como solista en concertos e 
rexistros discográficos. Colabora con agrupacións como Capela 
Compostelana, Capilla de Extravagantes, Grupo Siglo XX ou Hércules 
Brass. Como actor e recitador interpretou a Historia do Soldado 
(I. Stravinsky) e participou na estrea absoluta de Enigmas de la 
temporalidad (J. Vara) coa Real Filharmonía de Galicia. No eido 
da musicoloxía, colabora con Joám Trillo na edición da música 
do arquivo da Catedral de Tui.

LUÍS MARTÍNEZ

FOTO: FUCO REYES



TEXTOS



Falai meus olhos si me quereis beñy, 
como falarà quin tempo non teñy.
Deseyo falaruos
miñ alma, scuitayme.
Non posso olvidaruos,
miñ alma falayme. 
Bivo deseyando a vos miño beñy 
como falarà quin tempo non teñy.

FALAI MEUS OLHOS



A vosa porta, María,
esta hunna cruz de pedra.
Amanheçe e anoiteçe
e eu encostado a ella. 

Vosso retiro, senhora, 
me tras tam desesperado, 
que vou buscar o sagrado
por se me mal se melhora. 
Naon pareceis com cautella
minha cruz sempre apareçe.
Amanheçe e anoiteçe
e eu encostado a ella.

Como vosso sol naon vejo,
me faseis ver as estrellas;
eu vivo en vossas genejas
para morrer a desejo.
Acompanhem cruz e vella
a quem morto ja pareçe.
Amanheçe e anoiteçe
e eu encostado a ella.

A VOSA PORTA MARIA ¡AY, GALEGUIÑOS!



Ay galeguiños,
ay, que lo vejo 
mas ay que lo miro,
ay, que lo vejo 
en un pesebriño. 
Ay, ay galeguiños ay... 

Ay, o fillo de Deus 
ay, que a la terra vino. 
Ay, galeguiños, ay,
ay, que lo vejo, 
mas, ay, que lo miro,
ay que lo vejo 
en un portaliño. 

Ay, soen gaitiñas 
e dai mil boltiñas .
Ay, tocá las flautiñas 
tamben los pandeiros.
Ay, que face pucheiros 
por mis amoriños. 
Ay, galeguiños ay... 

Ay, fagámoslle festas 
que entre duas bestas. 
Ay, que muito le cuesta 
nace sendo nobre.
Ay, na terra tan pobre 
por os pecadiños. 
Ay galeguiños ay...

¡AY, GALEGUIÑOS!



Si al nacer, o miniño se yela,
por miña fe que lo prova la terra
Si al nacer, o miniño se abrasa,
por miña fe quejas fogo na palla.
Si o fogo tirita, mas si a neve queima,
si o solsiño chora, e sua mai le enjeita,
por miña fe que lo prova la terra.

COPLAS
Si en a palla tirita o miniño,
préstale pouco nacer solesiño. Ay. 

Si la risa del alba sollousa,
préstale pouco que nasca la aurora. Ay.

Si su mesmo calor no len vale
préstale pouco que un boy me le abalie. Ay. 

Si me chora el amor peroliñas
váleme mais que venir de las Indias. Ay. 

Si a la terra se abaija la gloria,
váleme mais que a riqueza da froita. Ay. 

Si en a palla o miniño se deita,
váleme mais que o trigo das eras. Ay. 

Si los ángeles baijan tan cedo,
yo apostaré que es enbaijo lo celo. Ay. 

SI AL NACER, O MINIÑO

Si de noite o solsiño relumbra,
yo apostaré que ha nacido da luna. Ay. 

Si no medio da noite amanece,
yo apostaré que jamáis anochece. Ay. 

Si o solsiño se mostra garrido,
quérole ben pois me quita lo frío. Ay. 

Si o pastor corderillo suspira,
quérole ben pois balando nos silba. Ay. 

Si o cordeiro ha nacido na terra,
quérole ben por la paz que nos deija. Ay.

RESPONSIÓN
Si al nacer o miniño se yela
por miña fe que lo probo la terra, Ay.

COMO EN GALICIA SE DIXO



Si de noite o solsiño relumbra,
yo apostaré que ha nacido da luna. Ay. 

Si no medio da noite amanece,
yo apostaré que jamáis anochece. Ay. 

Si o solsiño se mostra garrido,
quérole ben pois me quita lo frío. Ay. 

Si o pastor corderillo suspira,
quérole ben pois balando nos silba. Ay. 

Si o cordeiro ha nacido na terra,
quérole ben por la paz que nos deija. Ay.

RESPONSIÓN
Si al nacer o miniño se yela
por miña fe que lo probo la terra, Ay.

Como en Galicia se dixo
que a pagar o Verbo baixa
os galegos acudiron
a Belén por ver a paga.

Tanxe a gayta, vaya de festa
ay, Neno meu, como se alegra.

COPLAS
Eu so Dumiño de Araujo,
que con á gayta é a perra
veño a fer a questa pascua
el domingo de sua festa.
Por tocar, o Nenu Rey,
viñe desde Pontevedra
con zapatiños en cinta
e descalza de pe, é perra.

Tanxe, que veñe á danza
de os galegos y as galegas
folixando as gaytiñas
y tocando as castañetas.
Tanxe que bayla Lucia
con Bartolomé filgueiras,
ambos gordos con que o bayle
sera pandeiro y pandeira.

Tanxe o Neno garridiño
que entre as pallas se deita
y parece un faz de trigo
por ó tempo de á siega.

COMO EN GALICIA SE DIXO

Tanxe é gardate á mula
que si alguno se le chega,
sole estirarse (…) de orellas.

Tanxe por o Rey divino
que es Rey de gente galega
con que dará á sus contrairos
un Santiago en touda guerra.
Tanxe inda mais folixones,
por la Dona nosa Reyna
tan formosa que seus ollos
serán de os Reyes la estrella.



Turulú, turulá, galeguiña, ay,
faceime o son coa gaitiña. 

COPLAS
Ay, Deus es o pan de os galegos, 
saltar e dançar e baylar quero, galeguiña.

Tangei, e tangei non vos pese,
pois veño da terra d’Orense, galeguiña. 

Poys teño ena mesa o cordeyro,
ay, non quero son de o pandeyro, galeguiña.

Galego en a terra o reye
e ay con o pan que la le come, galeguiña.

RESPOSTA
Ay, ay, ay faceime o son coa gaytiña. 

TURULÚ, TURULÁ, GALEGUIÑA ¡AY, CÓMO SOA A GAITA GALEGA!



Escuiten atentos
o a gayta galega
que a o Niño y a o Reyes
a un tempo festeja.

Escuiten, escuiten. 

Ay, ay cómo soa 
y a o Niño lle alegra. 
Ay, ay como sona
y a o Reyes celebra. 

Ay, ay cómo soa 
y a o celo se acera. 
Ay, ay como soa
y a tudus contenta. 

Ay, ay cómo soa 
mas, ay cómo soa 
o tum turumtúm
de a gayta galega. 

COPLAS
Ay, ay cómo soa 
que o Niño que naçe
o a gayta le apraçe
di a gente galega.
 
Ay, ay cómo soa 
que estay descalsiño
como un galeguiño
que vene a la lega. 

¡AY, CÓMO SOA A GAITA GALEGA!

Ay, ay cómo soa 
que dorme a o sereno 
entre pallas y feno
au só de a terra.  

Ay, ay cómo soa
que o boy le acaricia
y como en Galicia
la cama estay cerca. 

Ay, ay cómo soa 
mas, ay …

 Ay, ay cómo soa
que o niño meu centro
deus es por adentro
y u es demo rebenta. 

Ay, ay cómo soa
que a edad se dispense
y obispo de Ourense
meus ollos le veyan. 

Ay, ay cómo soa
que obispo le fagu
sea de Santiagu,
que tiene más renta. 

Ay, ay cómo soa
que a o Niño le demus
ser Conde de Lemus
por más excelensa. 

Ay, ay cómo soa 
mas, ay …

Ay, ay cómo soa
que aprausos prevenen
tres reyes que venen
y os guia ua estrella. 

Ay, ay cómo soa
que siguen un astro
y os pes de alabrastros
ao Niño le besan. 

Ay, ay cómo soa
que o Niño que adoyro,
ofrecen en oyro
divina riqueza.

Ay, ay cómo soa
que o rey a fumado,
incenso le ha dado,
que tray de Guinea. 

Ay, ay cómo soa 
mas, ay …



Galegos bailarines, folijai, ay,
folijai cantando, ay.
Dezende ao son da gaita
que o fillo de Deus sancto
parece galeguiño de Santiago,
pues vene de sua terra sin zapatos.
Ay, folijai galegos, ay,
folijai cantando, ay.

Que venen a la sega
do trigo sagrado
due antes que o trigo
a palla á segado.
Ay, folijai galegos, ay,
folijai cantando, ay.

Que para o Corpus 
segara y os granos. 
Galegos bailarines, folijai, 
ay, folijai cantando.
Dezende ao son da gaita
que o fillo de Deus sancto
parece galeguiño de Santiago,
pues vene de sua terra sin zapatos.
Ay, folijai galegos, ay,
folijai cantando, ay.

GALEGOS BAILARINES

COPLAS
Suo o fillo o pay eterno
por o mundo lo á enviado
desñudiño como andan
en Mondego los muchachos.
A segar venen as mieses
de trigo mas soberano
y par o Corpus tengo
de a sazón aguardando. 
Parece galeguiño de Santiago,
pues vene de sua terra sin zapatos.

A hoz que trai es de ferro
que o fizo o primer pecado
y es noite en uas pallas
si bein seiga está y probado.
De o diviño sacramento
nos promete pan sagrado
y en primizias das espigas
a vu so a palla mostrando.
Parece galeguiño de Santiago,
pues vene de sua terra sin zapatos.



Veñan os galegos, veñan a bailar
por la mais garrida estrela do mar.
Ay, ay, ay.
Doncela fremosa como o sol e mais
que ha dado o solciño polido e galán. 
Ay, ay, ay.
Lo mais garridiño 
que pode mirar, mas, ay. 
Correr, correr, correr, correr.
Andar, andar, andar, andar. 
Mingo afurquillai
que se derriba o ceo no Portal. 

COPLAS
Veñan os galegos todos a bailar
la noite que nace noso maioral
angeliños bajan por nos aiudar.
Mingo afurquillai
que se derriba o ceo no Portal. 

O recién nacido que o Ceo nos da
la palla enriquece solo con chorar
dos fontes de perlas por lo seno van.
Mingo afurquillai
que se derriba o ceo no Portal. 

VEÑAN OS GALEGOS



Á festa máis solemne*
de cantas celebra a terra,
desde aquela antiga cea
onde houbo tantos misterios.

Con perdón das súas mercedes,
entrou un gracioso galego
con máis fame de pan branco
que gana do sacramento. 

E na lingua da súa terra
co que mira suspenso,
para festexar a festa 
alegre cantou estes versos.

Eu la verdad, la verdad non vos nego,
eu vi a Deus en as maos de o crego. 

COPLAS
Ay, en suas maos de aquello creriguiño,
eu comí a Deus en un bocadiño. 
Eu la verdad, la verdad non vos nego,
eu vi a Deus en as maos de o crego. 

Ay, o miño pay, miño pay garrido. 
Eu la verdad, la verdad non vos nego,
eu vi a Deus en as maos de o crego. 

Ay, a miña may, miña may garrida. 
Eu la verdad, la verdad non vos nego,
eu vi a Deus en as maos de o crego. 

Á FESTA MÁIS SOLEMNE



O fervor dos galegos,*
para facer máis festa ao Neno,
para esta noite á súa danza,
puxéronlle un vilancico.

Meu mi Niño folijai,
pois sois Pai de vosa Mai.
Folijai, bello ni Niño,
pois sois Pai do galeguiño.

Que aunque sexa de lamego
é voso fillo galego.
Folijai, pois sois parente
de una tan guerreira gente. 

Que embolberá a toda España
en magostos de castaña.

Tras o villano, bailaron a gaita
e, como propia, máis destros a bailan. 

Ay, meu mi Niño, si estais pobreciño
id a Castela; vos tornareis rico.

Que con la gaita e vosa Mai bella
engaitaremos a toda Castela, Ay. 
Ay, meu mi Niño, faceinos gaiteiro
e ganareimos muito diñeiro.
Con boi e mula e con casa pajiza
non negareis que naceis en Galiza, Ay.
Dainos a mula e boi juntamente,
así vos fazan oubispo de Ourense.

Non quero a mula, que non é galega,
pois a o mi Niño tampouco se chega.

E mudando o son á gaita,
outra volta lle deron á danza. 

¿Qué decís, galegos, do mi Niño?
Que é tan bello como pan de trigo.
¿De presente, qué quereis dallo?
Si me da o boi, lle daré un cuarto.
Zapatiños eu lle daría.
Para que los poña pretiña.
Daille o corazón, que é o que mais preza.
De diñeiro abaxo cuanto queira.

E rematando con outra mudanza,
de catro en catro dan fin á danza. 
E non é moi pouco que bailen a catro,
que hai en Galicia pouquísimos cartos. 

Mi Niño meu, vos sois cabaleiro,
pois primos sois do mais nobre galego. 
Casa vos ten voso primo en Santiago, 
que ha enriquecido despois que foi santo.
Id para lá e sereis do galego
mais regalado que o conde de Lemos.
Pero cuidad non vos coman en casa,
porque en Santiago pan de angeles yantan.

Ao villano que lle dan
a cebola e máis o pan. 
que lle dan, que lle dan
a cebola e máis o pan.

O FERVOR DOS GALEGOS



COPLAS DO GALEGO

Oídme de os reyes magros,
hua cantiña tan siqueira,
pero si oireis que ja o veo,
mi Deus que estáis dando audenza.

Anque nenguno de os tres
viene da casta galeiga, 
en ir uno en pos del outro
parezen de miña terra. 

Logo que mirei os camellos
dize grande xente es ésta,
mais non parezen discretos
en andar con tales bestas.

De ouro, mirla e mais incenso,
le hizieron sua boa ofrenda,
e eu, si toviera el oro,
lo endemás ben se lo dera.

Ansí, de a Epifanía, 
vino acabarse la festa, 
sendo para mi de guarda, 
por tener ouro e por ela.

RESPOSTA
¡Vaia! ¡Nergo!
¡Vaia! ¡Branca!
¡Vaia!

*Fragmentos orixinais en castelán.




