
TREIXADURA gaiteiros ● CIF: G-36393635 ● Rúa Isabel II, 3 ● Aptdo.76 ● 36630 Cambados (Pontevedra) ● Tels. 986 414 196 ● 609 805 837 

 

 

presenta 
 

 

 

 
 

esa si que é muiñada 
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Dúas concepcións ben arraigadas na música da nosa terra: 
 

O CANTO e A GAITA 
 

 
 

 
 
 



TREIXADURA gaiteiros ● CIF: G-36393635 ● Rúa Isabel II, 3 ● Aptdo.76 ● 36630 Cambados (Pontevedra) ● Tels. 986 414 196 ● 609 805 837 

Música tradicional salvagardada polos coros decanos galegos. 
 

Cantigas populares que arrouparon a gaita no século pasado. 
 

Melodías de gaita que máis prenden nos galegos. 
 

Novas cantigas que Treixadura “peneira no seu tremiñado”. 
 

 
 
 

Apartado de correos nº 76 
36630 CAMBADOS 
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http://www.treixadura.com/
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Contribúe á divulgación e normalización da música 

tradicional. 
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Comparte co público o poder e a forza evocadora, 

máxica e reconfortante do canto colectivo. 
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OBRIGADO  

Homenaxe de TREIXADURA aos gaiteiros que lles precederon, coa 
incorporación de cantigas cantadas e a colaboración do grupo 
DONICELAS, de Salceda de Caselas. 

Cormorán Produccións. 1996 

UNHA NOITE NO MUIÑO  

Aquí comeza a copla popular que deu orixe tamén aos dous discos 
seguintes. A incorporación do acordeón e a maior presenza da voz, 
son dous elementos fundamentais no novo son do grupo, que segue 
a recrear os ritmos máis populares da nosa música. 

Edicións do Cumio. 1999 

UNHA NOITE NON É NADA  

 

Segundo verso da copla popular que continúa a tendencia do disco 
anterior: repertorio aprendido de gaiteiros e coros, cantigas 
populares e composicións propias que non se afastan do sabor 
tradicional. Neste momento nace o ORFEÓN TREIXADURA, que 
engade ao estilo de TREIXADURA a forza das súas voces. 

 Edicións do Cumio. 2003 

 
UNHA SEMANIÑA ENTEIRA  

 

O ORFEÓN TREIXADURA acada aquí protagonismo para transmitir o 
pouso que o canto popular foi deitando na música galega. Dez 
voces que ofrecen un emocionante recital de canto enxebre, nacido 
de novo do saber popular e mesturado con composicións propias. 

 PAI música . 2006 

  

http://www.treixadura.com/galego/obrigado.htm
http://www.treixadura.com/galego/unhanoite.htm
http://www.treixadura.com/galego/noitenada.htm
http://www.treixadura.com/galego/noitenada.htm
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ESA SI QUE É MUIÑADA 
 

Coincidindo con vinte anos de gravacións, 
concertos, colaboracións e vida en común 
remata esta cuatriloxía. 
Esa si que é muiñada é hoxe unha lúa 
crescente, case chea, que albisca a fin dun ciclo 
e, ao tempo, o inicio dun novo.  
Os cantos que aínda hoxe viven nas tabernas, 
nos seráns, nos gaiteiros, nos coros, nas 
bandas, que permanecen en nós desde a noite 
dos tempos de man da tradición oral, os libros 
e a música. 

                     Treixadura Gaiteiros . 2011 
 

 

 
 

“Albeida”. Do Fol, 2000  
 
Froito da amizade con Rodrigo Romaní, TREIXADURA participou en 
Albeida, o seu primeiro disco en solitario, así coma na súa xira de 
presentación.  
 
 

 
Son de Aquí. Autoprodución sen edición, 2004 

 
Xunto con  LEILÍA,  TANXARINA e  QUICO CADAVAL, este espectáculo 
aglutinou algunhas das máis interesantes manifestacións populares 
da nosa cultura: música, contos tradicionais, baile, teatro… 
 

 

 

 
“Que nunca foi abalada”. Edisco, 2005  
 
Correspondendo ao apoio que TREIXADURA sempre recibiu das 
DONICELAS (Salceda de Caselas), participamos no seu primeiro 
traballo,  Que nunca foi abalada, no que a produción artística correu 
a cargo de César Longa, o noso acordeonista. 
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