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MORRIÑA DOS MEIGUIÑOS:  
ENTROIDO EN FONTÁN NOS ANOS 80 E 90 

 

Vanesa Santiago Vázquez 
 

Compartimos hoxe, neste caderno, o primeiro (1987) dos libriños de 
coplas da comparsa de Fontán Os Meiguiños, un sinxelo folleto pregado e 
de factura case diríamos caseira, cun toque naïf visto cos ollos do presen-
te. Dende este presente, e cun certo grao de morriña, botamos a vista 
atrás e procuramos nas vellas fotografías o rastro deses Meiguiños, unha 
das tantas comparsas de Entroido que naceron en Fontán, e observamos 
con tenrura aqueles rostros de nenos vestidos con boina e xersei de pico 
que hoxe medraron e fixeron a súa vida adulta sen desligarse por com-
pleto, na maioría dos casos, do lugar que os viu cantar e desfilar a ritmo 
de Entroido tanto tempo atrás. 

Como todo o mundo sabe (e, se non o sabe, agora estamos contándo-
llo), Fontán sempre foi unha terra fértil para as comparsas e as sátiras do 
Entroido. Aí temos de exemplo fotos dos anos 20 e 30 con comparsas, 
coma Os Segadores, posando ou desfilando pola Rúa de Abaixo, e a súa 
retranqueira copla sobre un muro de Fontán que nunca chegaba (e hoxe 
é balcón sobre porto e mar), a lembranza dos cantos do Calamar e, en 
décadas máis achegadas a nós, comparsas coma Os Currantes (1992-1994) 
ou Os Meiguiños (1987-1989), da que axiña nos ocuparemos, mais dispén-
senos unhas liñas para recuperar esa famosa cantiga sobre o muro: 
 

Hace tres siglos cuando María Pita 
mató a Drake, como recordarán, 
ya en aquel tiempo en Sada se decía 
que pronto harían el muro de Fontán. 
 

Pero el muro nunca lo empiezan, 
esperando a que un huracán 
al hermoso pueblo fontanense, 
lo lleve un día para San Sebastián. 
 

Cuando Pibela, que es nuestro presidente, 
hombre elocuente, lo vió el año pasado, 
nos dijo a todos tendrán ustedes muro, 
si es que lo hacen de xebra o bacalao. 
 



 

 

Basta de bromas, camelos y promesas 
y defendamos el muro con tesón, 
que, por lo visto, lo tienen estancado, 
en los archivos de la Diputación.  
 

Lo que sí que quieren a hacer pronto 
dicen que es el Puente del Pedrido. 
Ya lo sabes Fontán de mi alma 
con este puente el pelo te ha caido. 
 

Ya saben todos que el Puente del Pedrido 
va a ser un puente la mar de colosal, 
pues atraviesa la parte de Betanzos 
y va por Lugo, Vigo y El Escorial. 
 

Luego arranca para Barcelona,  
Santa Comba, París y Berlín. 
Para luego terminar, señores, 
En Camelandia arrabal de Pequín. 

 
Fontán, ben se ve, é a miúdo referencia de coplas, coma, por exemplo, 

ademais da que acabamos de ler, nalgunhas letras de Os Parados de Mera 
ou como a que cantaron en 2004 Os Exiliados (agrupación de Entroido 
creada pola Plataforma Cidadá pola Democracia en Sada) lembrando o 
feito de que o Castelo de Fontán, un Ben de Interese Cultural do século 

Os Segadores 
desfilando por 
Fontán 
Mariñana, 
15/03/1925 



 

 

XVIII, chegou a quedar pechado dentro dun recinto inaccesible para o 
pobo mais que, por sorte, volveu ás mans del ao mercar o Concello a par-
cela privada onde se erguía, e comeza a relatalo do seguinte modo: 

 
Hoxe o escudo de Sada 
Xa o temos reconstruído 
Pois quedáballe un castillo 
O outro estaba vendido. 

 
Volvendo con Os Meiguiños, a nosa información aínda é incompleta, 

mais podemos adiantar que a idea de creala xorde, segundo algúns, do 
maxín dun dos seus compoñentes, Augusto García Parga, que se verá 
alentado polo seu pai, Manuel García Pazos, xa experimentado en com-
parsas, para desenvolver a súa idea, que dará froito abondoso ao longo de 
tres Entroidos (1987, 88 e 89), nos que percorrerán parte da xeografía 
galega, chegando mesmo a Malpica ou aos platós da TVG e levando con 
eles o nome de Fontán. Na confección dalgunhas das cancións parece ser 
que tería colaborado o humorista Francisco Álvarez García, máis coñeci-
do como Paco Mivida. 

Os seus integrantes son nenos e nenas e rapaces e rapazas sen a inter-
vención de adultos, o seu signo distintivo, e, a pesar do seu breve trienio 
de actividade, plantan unha semente que xermolará poucos anos despois 
(1992) na creación de Os Currantes de Fontán (en clara oposición a Os Pa-
rados de Mera, xa mencionados aquí), comparsa esta composta integra-
mente por rapaces (sen mulleres) que, en boa medida, xa formaran parte 
de Os Meiguiños. 

En clara homenaxe a eles, estes Currantes recuperarán, nun dos En-
troidos nos que nos divertiron, un dos desafíos de homes contra mulleres 
(ou mulleres contra homes) que eran parte inesquecible das letras anuais 
de Os Meiguiños. Así que, para despedírmonos como unha vez escoitamos 
cantar, coa música de “A bailar, a bailar”, non queda máis que dicir: 

 
Vivan os nenos e nenas, 
os vellos e vellas,  
tamén as filloas. 
Que viva o bon ribeiro. 
Vivan tódolos larpeiros 
que hai en Fontán! 



 

 

PRIMEIRA PARTE  
 

Música: Que bonita es Barcelona 
 
Somos nenos de Fontán 
famoso porto de Sada 
que Iles vimos a contar 
algunhas carnavaladas. 
 
Perdonen si nos metemos 
co noso axuntamento 
eso si que pode ser 
que non nos van a creer 
anque sea de momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dice a xente de Sada 
Ai que gran alcalde temos! 
contestan os de Fontán 
ónde está que non o vemos? 
 
O que eles digan eso 
que non Iles extrañe nada 
pois ten PENSADO facer 
eso si poden creer 
mexadeiros na explanada. 

LETRAS DAS COPLAS DA COMPARSA OS MEIGUINOS FON-
TÁN, ANO 1987 



 

 

Nos chamamos explanada 
a ese cacho de terreno 
que eles puxeron por nome 
o proxecto do relleno. 
 
E falando do proxecto 
danos moito que pensar 
que o que alí van a facer 
e cousa que poden ver 
os cartos que vai costar. 
 
Para aclarar moitas cousas 
houbo pleno extraordinario 
aprobaron os proxectos 
sin Iugar a comentario. 

O que nos van a facer 
xa o teñen empezado 
pero non se sabe como 
nunca se vai a saber 
como foi adxudicado. 
 
Hotel e cafetería 
mexadeiros e demais 
con un polideportivo 
Sada crece moito mais. 
 
Eso non quere Fontán 
Carnoedo ou Soñeiro 
quen todas estas cuestións 
proxectos e reunións 



 

 

gasten o noso diñeiro. 
Que nos perdone o alcalde 
e toda corporación 
eles fan todo o que queren 
non teñen oposición 

Terminamos este tema 
non queremos ser pesados 
en defensa de Fontán 
somos nativos de alí 
e nos teñen olvidados. 

SEGUNDA PARTE  
POUPIRRI  
 
Música: Mª Cristina me quiere gobernar 
 
Xa se comenta en parte de Fontán 
que po lo visto van arreglar o puente 
nos esperamos que caia de repente 
para que logo o teñan que levantar 
 

Sería esa a maneira de facer 
o puente que tantos disgustos nos trai 
verán ustedes como si se cai 
dentro de pouco nos volve a renacer. 

Música: La Raspa 
 
Presten moita atención 
o que pasa en Fontán 
pois con tanto lugués 
van traer a San Froilán. 
 

E pódennos creer 
non é solo San Froilán 
hasta o alcalde ven 
de Lugo para Fontán 
 

Tuvemos unha información 
que eles foron solicitar 
o goberno central a Madrid 
para as Murallas trasladar. 

 
 
Todas estas acciós 
dannos moito que pensar 
pois as queren traer 
pa podernos encerrar 
 

A culpa a temos nós 
por falta de información 
deixar entrar aquí 
semejante batallón 
 

Dírán que non temos razón 
pero será cousa normal 
que os votemos de Morazón 
hasta nos cobran por bañar. 



 

 

Música: La gallina papanatas 
 
Miren que folga señores 
po Ia sardiña 
o xurelo 
e o verdel 
 
Miren que folga señores 
esa é unha cousa 
que a nós nos parece ben 

 
 
Miren que folga señores 
desde Burela 
nos chegou a Redondela 
 
Miren que folga señores 
que nos respeten os topes 
e se deixen de chupar. 
 

TERCEIRA PARTE  
 
Música: Que canten los niños 
 
Antes de marcharnos 
que pronto será 
vamos a contarlles 
algunha verdad 
 

Do que nos sucede 
en este país 
coa LODE, ABORTO 
tamén co HACHIS 
 

ESTRIBILLO 
 

Cantamos para os que nos queiran oír 
estamos para os que nos deixen cantar 
cantamos para os que se vaian reir 
estamos para o Carnaval alegrar 
 

O tema da LODE 
vámolo deixar 
esto é problema 
de non acabar 
 

 
 
 
Falamos do aborto 
que ten máis razón 
xogan cas mulleres 
igual que o bolón 
 

ESTRIBILLO (Bis) 
 

As ricas abortan 
en calquer cidá 
París ou Lisboa 
o mesmo Iles da 
 

Esperan Andrea 
Rosiña tamén 
que esto se arregle 
po ano que ven 
 

ESTRIBILLO (Bis) 
 

E desta maneira 
non haxa que ir 
máis que a Coruña 
Ferrol ou Madrid 
 



 

 

Que busquen señores 
unha solución 
para estas mulleres 
que esperan sanción 
 

ESTRIBILLO (Bis) 
 

Estamos de acordo 
vamos a decir 
que ricos e pobres 
sempre han de existir 
 

Pero esto que sea 
a igual condiciós 
tanto po aborto 
como outras razós 
 

ESTRIBIlL0 (Bis) 
 

Perdonen ustedes 
si o pasaron mal 
son cousas 
deste carnaval 
 

As nosas ideas 
eran divertir 
a xente 
que quixera oír 
 

ESTRIBILLO (Bis) 
 

Nós xa nos marchamos 
pedimos perdón 
polo que dixemos 
en esta ocasión 
 

Que vivan os nenos 
e xente maior 
vivan as filloas 
que viva o lacón 
 

ESTRIBILLO (Bis) 
 
 

DESAFIO  
 
Música: O Rodaballo 
 
 
ELES 
 
Son as rapazas de ahora 
coquetas e mui audaces 
sempre falando do sexo 
u lla llai 
e bicando nos rapaces 
sempre falando do sexo 
e bicando nos rapaces 
Guateque na discoteca 
alí nadie Iles protesta 
con píldoras no bolsillo 
u lla llai 
pa terminar ben a festa 
con píldoras no bolsillo 
pa terminar ben a festa. 
 
ELAS 
 
E vos que chispas falades 
si sodes unhos pelmazos 
primeiro tomando porros 
u lla llai 
terminando con pinchazos 
primeiro tomando porros 
terminando con pinchazos 
Atracos as droguerías  
incluso a mano armada 
os que sodes drogaditos 
u lla llai 
xa non valedes pa nada 
os que sodes drogaditos 
xa non valedes pa nada. 
 



 

 

ELES 
 
Vivir con estas arpías 
señores non pode ser 
non queren facelas camas 
u lla llai 
e a cociña sin barrer 
non queren facelas camas 
e a cociña sin barrer 
Si vos llo dades a outro 
daquela nos nono temos 
si vos non nos complacedes 
u lla llai 
pa que coño vos queremos 
si vos non nos complacedes 
pa que coño vos queremos. 

ELAS 
 
Non nos deitamos con vos 
por ser tan pouco atrevidos 
si nada mais ir pa cama 
u lla llai 
xa vos quedades dormidos 
si nada mais ir pa cama 
xa vos quedades dormidos 
Si vos frotamos un pouco 
pa tervos reanimados 
cun pouco de movimiento 
u lla llai 
xa quedades desinflados 
cun pouco de movimiento 
xa quedades desinflados. 
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