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SARAIBAS

• Saraibas é un grupo musical galego de Folk, formado no ano 1978 
por un grupo de amigos de San Sadurniño, que levaban cantando 
xuntos como afeccionados dende 1969. 

• Estiveron activos até 2004.



QUEN FORMA O GRUPO?

• Ao longo dos anos fóronse incorporando persoas ao grupo pero os 
principáis fundadores foron os 7 seguintes:

Amparo 

Calvo 

(Voz)

Avelino 

Cinza 

(Voz e 

frauta )

Miguel 

Sanjurjo 

(Voz)

Maria dos 

Anxos 

Barro 

(Voz)



QUEN FORMA O 
GRUPO?

Juanjo 

Porta (Voz 

e guitarra)

Vicente 

Bermúdez 

(Gaita e 

frautas)

Martin 

Sanjurjo 

(Voz 

guitarras e 

Mandolina)



DISCOGRAFÍA
(ESTOS DISCOS NON FORON PUBLICADOS, SON OS EDITADOS)

Unha terra ,un 

pobo, unha 

fala (1980)

Xa non 

podemos calar 

(1981)
Careca (1986)



DISCOGRAFÍA

Camiño longo 

(1991)
Cancións para 

un ano (1996)

Cantamos 

para poder 

voar (1999)



PORQUÉ ELIXÍN 
ESTA CANCIÓN?

• Esta canción e do disco “Unha terra ,un pobo, unha fala  “ foi feita no  ano 
(1980 )

• Elixín esta canción porque me gustou que tratase de Galicia é foi a que 
máis me chamou a atención.

• Enlace ao video :https://youtu.be/gbQwTEBSwXQ



UNHA DAS 
COMPOSICIÓNS

Nai galega, que diches o sangue 
xenerosa,
para calmar a sede rabiosa da 
impiedade,
nos agros de Sobredo, froreceu unha 
rosa,
ardente e sanguiñenta, agoira a 
liberdade.

Son verbas de Dios mesmo,
do Dios Todopotente,
co suor da túa frente,
gañarás o teu pan.
Irmáns, erguede o berro,
e o legón aferrade,
Galicia e liberdade,
do traballo e do chan !.

Galicia nai
Galicia encadeada con ferros de 
Castela,
por fillos treizoeiros e por caciques 
lobos,
no teu ceo azuado, hai unha nova 
estrela,
ardente e sanguiñenta, agoira os 
tempos novos.
Irmáns, erguede o berro,
de amor e santidade,
Galicia e liberdade,
do traballo e do chan.
Son verbas de Dios mesmo,
do Dios Todopotente,
co suor da túa frente,
gañarás o teu pan !.



WEBGRAFÍA

• www.ghastaspista.com/grupos.php

• https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Saraibas

• http://www.falamedesansadurnino.org

• http://www.falamedesansadurnino.org/categoria/
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