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Sei que expreso unha opinión e sentimento amplamente compartidos ao afirmar que Fuxan os Ventos 
é moito máis ca un grupo musical, por moi excelente que nos poida parecer. Somos moitos os que con 
Fuxan nos recoñecemos como parte presente dunha longa tradición cultural e evolucionamos dentro 
dela aferrados á nosa modernidade; os que con eles recuperamos e fixemos nosas músicas e letras 
tradicionais que antes nos eran descoñecidas ou puxemos melodía a poemas de autores e autoras do 
noso tempo que incorporamos ao acervo popular coma se estivesen sempre aí, transmitidas de xera-
ción en xeración en cadea humana ininterrompida desde tempos moi recuados; con eles convertemos 
cancións en himnos que proclamaban alto e claro non só a fachenda da nosa pertenza a este pobo, 
de sermos donos desta cultura e desta lingua, senón a reivindicación dos nosos dereitos e as nosas 
ansias de liberdade, dun país dono do seu, dono de seu.
1972 foi un ano importante na historia da Galicia contemporánea. Daquela non sabiamos que era un 
dos últimos da ditadura franquista, que parecía non ter fin e aínda nos tiña reservados algúns episo-
dios dramáticos. Un ano marcado a lume na nosa memoria polas loitas obreiras de Ferrol e Vigo, se-
cundadas solidariamente noutros lugares, que ademais dos dereitos sindicais reclamaban para todos 
a democracia e o dereito ao exercicio das liberdades máis básicas; nos primeiros meses do ano que 
andamos, conmemoramos o 50º aniversario da morte de Amador e Daniel, vítimas da brutal represión 
contra os traballadores, naquel inesquecible 10 de marzo que se converteu no día da clase obreira 
galega. Foi tamén un ano convulso e moi conflitivo na Universidade, que marcou de forma definitiva a 
vida de moitas e moitos estudantes. 
É necesario lembrar que ese era o contexto social e político, para non perder a perspectiva e valorar 
na súa xusta medida o nacemento de Fuxan os Ventos, en Mondoñedo, naquelas San Lucas de 1972. 
Foi, desde logo, unha aposta ousada e valente. Axiña correu a voz. E produciuse unha sorte de mila-
gre: un proxecto artístico; talento musical; compromiso irrenunciable coa lingua e a cultura galegas; 
proximidade ao pobo e aos seus problemas; reivindicación social activa; implicación dos poetas; 
espontaneidade e empatía; entusiasmo contaxioso desde o escenario... Abrazados ao noso patrimo-
nio, orgullosamente, sen nada que lembrase a apropiación indebida por parte dos «coros y danzas» 
do franquismo. Así comezou todo: «Queremos cantar, queremos berrar, coa forza da fe, que a nosa 
Galicia, aínda está de pé». Unha fonte abondosa de alegría, de vitalidade e de esperanza. A cantiga 
convertida en defensa no presente e en arma de futuro.
Pasaron cincuenta anos, vai alá medio século! Celebramos a espléndida realidade que foi a traxectoria 
de Fuxan os Ventos e un legado que segue vivo. Celebramos o impacto que tivo o grupo na sociedade 
galega de entón e de agora, a magnitude dos froitos colleitados despois de tantos anos de semen-
teira, en toda Galicia, de pais a fillos. Celebramos formar parte de xeracións que ampliaron o seu 
repertorio sentimental mesturando os vellos cantares coas novas composicións creadas por e para 
eles, para todos nós. Celebramos non podermos oír «Non canta na Chá ninguén... » ou «Sementar, 
sementarei...» sen ter o impulso de unirnos ao coro.
Por todo isto, para o Consello da Cultura Galega é un deber, cumprido con orgullo e satisfacción, 
participar na conmemoración do 50º aniversario de Fuxan os Ventos. Facémolo coa edición deste 
catálogo, testemuño perdurable da exposición retrospectiva Fuxan os Ventos: 50 anos de historia, 
inaugurada no Vello Cárcere de Lugo, o día das San Lucas de 2022.

Queremos cantar, queremos berrar...

Rosario Álvarez

Presidenta do Consello  
da Cultura Galega
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Poucos fenómenos culturais galegos acadaron unha relación tan íntima e activa coa súa propia terra 
e a tradición folclórica que parte desta como Fuxan os Ventos. A agrupación, que celebra neste 2022 
cinco décadas de actividade profesional, converteuse ao longo destes anos nun dos maiores axentes 
de dinamización identitaria de Galicia e nun dos principais piares musicais e culturais da súa pegada. 
Fuxan os Ventos é moito máis que unha banda musical; xa dende os seus comezos, forxouse como 
unha potencia promotora do amplo legado sonoro, literario e instrumental da historia de Galicia, di-
vulgando a través dos seus temas textos selectos dos nosos máis senlleiros autores e amosando un 
compromiso firme co benestar dos galegos e das galegas. 
Neste senso, as súas cancións adoptan unha mensaxe de denuncia das condicións de vida galegas 
e dalgúns riscos sistémicos que lastraron o noso desenvolvemento conxunto durante anos. A súa foi 
unha permanente procura de liberdade, xustiza, igualdade e pola reivindicación de Galicia, así como 
un canto esperanzador pola mellora da situación coa acción colectiva fronte ao individualismo. 
Xunto co seu eminente compromiso público, o gran legado que trasladan Fuxan os Ventos foi o seu 
minucioso coidado da lingua galega como vehículo de transmisión cultural e de instrumento de expre-
sión poética. A nosa lingua, a través do amplo catálogo da agrupación lucense, enriqueceuse, medrou 
e fortaleceuse, e permitiu acadar unha dimensión plástica que moi poucas agrupacións puideron im-
primir nos seus temas. Fuxan os Ventos apertou o galego non só como código de fala, senón como 
forma de ser, e viviu en consecuencia disto. 
Hoxe, é case imposible atopar un fogar en Galicia que non teña un disco de Fuxan os Ventos ou un 
galego que non coñeza algún dos seus temas. Este é o impacto que deixa a agrupación entre nós: 
unha herdanza perenne, case eterna, que proba hoxe e que seguirá probando no futuro a gran débeda 
que a nosa música e a nosa cultura teñen con eles. Longa a vida a Fuxan os Ventos e moitos parabéns 
polos 50 anos. 

Fuxan os Ventos, piar da nosa cultura

Román Rodríguez González

Conselleiro de Cultura,  
Educación, Formación  

Profesional e Universidades
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Cincuenta anos é unha cifra redonda, desas que a sociedade impulsa a celebrar ineludiblemente e, 
neste caso, no 50.º aniversario de Fuxan os Ventos, iso é algo fóra de toda dúbida e discusión. Facé-
molo dende as áreas de Cultura do Concello e da Deputación de Lugo, a través dunha exposición que 
trata de contar unha historia incríbel, a historia dun grupo que mudou moitas cousas neste país, dun 
grupo que axudou a cambiar incluso a percepción que de nós mesmos tiñamos como persoas e como 
pobo. Así de poderosa pode ser a música, así de poderosas son as artes.
Ao longo dos seus cincuenta anos, Fuxan os Ventos sorprendeunos, emocionounos, ilusionounos e 
apoderounos. Todo isto é o que quere transmitir esta exposición, coa dificultade que supón resumir 
unha vida, ou cincuenta anos dela, máxime cando se entrelazou coa de todos nós e coa do propio 
país. 
Esta exposición é, polo tanto, memoria viva de todos nós e, como tal, forma parte do que somos. 
Podemos tamén alimentar a nostalxia grazas a ela, lembrando onde estabamos e quen eramos hai 
cincuenta anos e como fomos cambiando nós, a cidade, a sociedade, o país. Neses cambios tivo 
unha responsabilidade tamén Fuxan os Ventos, cos seus temas e actuacións, que cumprían unha im-
portantísima función de denuncia da opresión que sufría a nosa lingua e cultura, a xente traballadora 
e especialmente as mulleres neste país. Déronlle voz e puxeron o foco nas cousas importantes que 
había que facer visibles e pór en valor, dun xeito que arraigou nas mentes e corazóns de moitas de nós 
e reafirmounos na nosa posición fronte ao que considerabamos e consideramos inxustizas, xa que 
aínda seguen presentes hoxe en día. O desleixo da nosa lingua, a emigración forzosa, o caciquismo, a 
situación de dependencia económica de Galiza aí seguen.
Esta exposición serve logo tamén de espello, diante do cal debemos poñernos e analizar que cambiou 
en nós durante estes anos, se avanzamos cos tempos ou retrocedemos, se somos mellores persoas e 
pobo ou, pola contra, nos perdemos no camiño.
Dende o 1972 Fuxan os Ventos segue a ser un referente, inspirou e segue inspirando novas propostas. 
Marcou o camiño para moitas outras propostas artísticas e que seguirán aparecendo, é o que ten ser 
unha guía. Fuxan os Ventos logo de cincuenta anos segue vivo, mostra disto é esta exposición e o 
legado que nos amosa. Visitala servirá tamén para axudar a evadirnos da situación actual, para aliviar 
os nosos pesares como só a arte e a música poden facer, distraernos e axudarnos a poñer o foco en 
todo aquilo polo que merece a pena seguir loitando. Isto axúdanos a medrar como persoas e como 
sociedade.
Nun mundo hipervisual e cheo de estímulos en pequenos aparellos que nos deixan mancos no noso 
devir pola vida, onde non hai case tempo para a pausa e a reflexión, esta escolma de momentos vivi-
dos en cincuenta anos de Fuxan os Ventos convídanos a perdernos nunha sala ou outra da exposición, 
a evadirnos, a lembrar remexendo emocións. 

Tareixa Antía Ferreiro Tallón

Vicepresidenta da Deputación de Lugo 
Concelleira de Cultura, Turismo e  

Promoción da Lingua do Concello  de Lugo

Parte do que somos







1 8

 Ensaio na Casa Diocesana, Lugo (1973)
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Fuxan os Ventos:
Medio século sementando 
alegrías e  cantares

Uxía Senlle

Fuxan os Ventos é historia viva da nosa música. 
E digo viva á mantenta, porque as súas cancións 
foron pasando de xeración en xeración e forman 
parte xa do noso acervo cultural. Pero tamén 
porque seguen sorprendéndonos con achegas 
novas e revisións dos seus temas, dado que non 
deixan de actualizarse e de ollar atrás para tomar 
impulso. Agora abráiannos cunha exposición e 
con este libro que nos achegará máis luz sobre 
a traxectoria do grupo e sobre o camiño fecundo 
que percorreron durante estes 50 anos. 
Nacer como grupo polas San Lucas, aló polo ano 
1972, xa facía augurar o éxito que viría despois. E 
non se complicaron moito co nome, xa que o título 
da canción homónima ben lles valeu dado que, 
entre outras cousas, estaba cheo de significado 
simbólico para afrontar os tempos que viñeron 
logo. Amais de músicos, eles eran unha banda de 
acción cultural. 
A partir do seu nacemento, actuaron en centos 
de concertos nas nosas vilas, cidades e aldeas, 
en festas, romarías, teleclubs, teatros, grandes 
prazas, salas de festa... Lembro con agarimo unha 
actuación como grande atracción das festas de 
San Salvador de Budiño á que eu asistín sendo 

ben noviña. Alí, en pé de igualdade coas orques-
tras, cantaron os Fuxan, sempre tan en contacto 
co pobo que mesmo acudían ás festas patronais. 
E non se fixeron agardar as xiras e concertos fóra 
do noso país. O seu éxito traspasou as fronteiras 
e chegaron ao mítico Festival de Lorient, entre 
moitos outros lugares.

Festival Intercéltico de Lorient (1978)
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Parecera que escampara despois da morte de 
Franco, despois dunha ditadura que esmagou 
sistematicamente todos e cada un dos desexos 
de liberdade e de autogoberno, que pretendía 
borrar do mapa a quen disentise de facer unha 
España única que pretendía devolvernos a eses 
séculos escuros nos que case enterran a nosa 
cultura de non ser porque os cantares, a poesía 
e os contos garantiron a supervivencia da lingua 
en condicións inhóspitas. A música foi afogando 
o autoodio que pretendían instalar entre nós. E 
alí estiveron Fuxan, na loita pola soberanía, na 
defensa da lingua, nas reivindicacións do Sindica-
to Labrego e, máis recentemente, no movemento 
cívico Nunca Máis. Cidadáns exemplares que non 
abandonaron nunca ese compromiso coa terra.

Fuxan devolveunos a dignidade, o orgullo de 
ser o que somos e non quedou iso no reduto da 
intelectualidade senón que o fixo do xeito máis 
intelixente e acertado, indo á cerna mesma do 
popular, poñendo en valor precisamente ese 
tesouro gardado coma ouro en pano, sacudín-
dolle o po a eses vellos cantos ou compoñendo 
outros novos que conseguirían confundirse cos 
tradicionais e que chegaron a nós para confor-
mar a banda sonora de varias xeracións. Brillantes 
creacións que transcenderon e se cravaron nos 
nosos corazóns. 
Tamén gravaron en disco e casete as súas cancións 
con arranxos vocais e musicais moi coidados. 
Chegaron a todos os fogares e apostaron por 
apoiar a creación dun selo discográfico galego, 
Ruada, tras pasar pola experiencia agridoce das 
multinacionais. A formación foi variando ata que 
en 1983 Mini e Mero se separan de Fuxan e crean 
A Quenlla. Esta fisura non os desanimou e deixou 
que cada un dos grupos se expresase do xeito 
que desexaba e cos obxectivos que motivaban a 
cada un deles. Neste punto habería que agrade-
cer a todas e cada unha das persoas que pasaron 
polo grupo e que deixaron nel a súa pegada e o 
seu talento. 
Mais non foi ata o ano 1989 cando deixan 
os escenarios e só esporadicamente rompen  
o silencio para ofrecernos concertos de apoio 
a causas que consideraron xustas, todos eles 
memorábeis. No 2007 actúan no Festival de 
Pardiñas (Guitiriz) e alí toman contacto coa 
xente que os aclama e os reclama de volta a uns 
escenarios que lles son tan queridos. Cada vez 
que actúan de novo parece que reviven o verme 
do contacto co público, a vontade de coller outra 
vez os instrumentos e volver á estrada.
No 2008 deciden facer unha gran celebración. 
Daquela recrearon, cuns arranxos excepcionais 
de Xosé Lois Romero, algúns dos seus temas máis 
emblemáticos, convidando a moitas artistas da 
terra que, movidas pola admiración e o respecto, 
nos sumamos á festa. E abofé que foi especial. 
Varios concertos e o libro-CD en directo Terra de 
soños. Alí naceu unha amizade e unha complicida-
de que nos levaron a sentirnos parte da súa gran 
familia. A emoción afloraba cando sentiamos que 
eses himnos cobraban unha nova vida e que nos 
seguían a arrepiar tantos anos despois. A comuñón 

Cartel cedido pola Asociación Cultural Unha Gran Burla 
Negra. Arquivo vivo do Nunca Máis
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co público era total. Iso non o esquecerei mentres 
viva, xa que ese acto me uniu a elas e a eles de por 
vida. Iso só pasa cos clásicos, que nunca pasan 
de moda, que conectan co teu eu máis profundo e 
que te emocionan pase o tempo que pase.
O grupo marcou estilo, recitando e cantando con 
voces a coro moi ben empastadas, afinadas, unha 
instrumentación rica e variada e uns arranxos moi 
limpos e delicados. Gustaríame subliñar este apar-
tado porque ás veces non é algo que se valore en 
tempos nos que a palabra é necesaria, instados 
pola urxencia da mensaxe, do compromiso nas 
letras propias ou nos poemas elixidos. O acom-
pañamento musical pasa ás veces a un segundo 
plano, mais no caso de Fuxan non sucedeu así, 
dado que sempre coidaron ese aspecto.
A necesaria mostra do Vello Cárcere de Lugo cón-
tanos o seu universo creativo que nos mergulla 

no planeta Fuxan, no mar das súas cancións, nas 
súas máis íntimas lembranzas, nos instrumentos 
que usaron ao longo dos anos, nos obxectos que 
teñen valor sentimental e que son tamén o noso 
patrimonio, parte da nosa historia. E non é casual 
que sexa nese edificio tan emblemático onde soan 
os ecos aínda e os laios da represión franquista 
máis feroz. 
Nunca poderemos agradecer o suficiente a Fuxan 
que fosen gardiáns da nosa memoria colectiva e 
poder crear un arquivo de canto foron recompi-
lando. Ten moito mérito facelo para que agora o 
poidamos gozar. Fotografías, carteis, instrumen-
tos, poemas, partituras e audios inéditos. O paraí-
so para quen ame a Fuxan e o noso país porque 
ao mesmo tempo fan un percorrido cronolóxi-
co polo que fomos durante un período histórico 
apaixonante cheo de renaceres e con fe no futuro. 

Espectáculo «Terra de Soños», Auditorio de Galicia (2008)
Fotografía: Carlos Abal
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Sesión fotográfica promocional (1986)
Fotografía: Agustín de Castro

E realizárono sementando cantares que nos fixe-
ron medrar como pobo, que nos deron azos e nos 
impulsaron cara adiante. Sempre alentando con 
cancións que clareaban o camiño incerto, algo que 
caracteriza a obra xeral do grupo. Falan dun futuro 
mellor para o noso país e para a humanidade.
Que sería de nós sen a esperanza dunha terra con 
lingua e identidade, sen o amor propio para proxec-
talo nos que veñan detrás? Cómpre que nenas 
e nenos coñezan este importante legado nestes 
momentos de regresión identitaria. Que saiban 
que, a través das músicas, os Fuxan foron quen 
de conectar coas demandas de máis democracia 
e máis apertura e dignidade para todas as linguas 
minorizadas. Sen esquecer a Portugal e a s súas 
cancións que popularizaron tamén entre nós. José 
Afonso e Adriano Correia de Oliveira presentes. 
O grupo compuxo música para moitísimos poemas 
de autoras e autores tan coñecidos como Ramón 
Cabanillas (prohibido no franquismo), o portugués 
Manuel Alegre, Rosalía de Castro, Celso Emilio 
Ferreiro, Manuel María, Marica Campo ou Darío 

Xohán Cabana e moitos autores e autoras. É curio-
so que, pola amizade que os unía a algúns deles, 
escribían letras ad hoc, letras que agasallaban ao 
grupo, letras por encargo que xa forman parte do 
cancioneiro brillantísimo de Fuxan. 

Na nosa música son inseparábeis alta poesía e 
música e nese sentido tivemos moita sorte de que 
tivesen entre eles tan boa comunicación e nos 
deixasen perlas que figuran entre o mellor do noso 
cancioneiro. Todo ese extenso e rico repertorio 
témolo á man nunha nova web, completísima, que 
nos demostra que tamén son punteiros nas novas 
tecnoloxías e que queren que o seu legado chegue 
á rapazada de hoxe que non coñeceu a este grupo 
senlleiro do que sentimos tanto orgullo. Aínda que 
seguramente sen a súa herdanza non estariamos a 
vivir este momento actual de gloria da nosa músi-
ca que, coma naqueles tempos, non ten frontei-
ras, voa polo mundo armada de pandeiretas, adu-
fes, zanfonas, gaitas, frautas e voces e levan por  
bandeira o amor ao noso como poucas veces  
se viviu. 
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A historia de Fuxan é a nosa, a loita de tantas per-
soas anónimas que nos abriron a súa caixiña de 
tesouros agochados. En Fuxan atopamos o máis 
valioso: a esencia mesma de Galicia. E o vento 
tamén di agora: pronto hei de volver, para matar 
a vosa sede e a vosa fame de Fuxan e para ser 
felices co seu renacemento. 

Como ben sinala Marica Campo, para o futuro do 
país necesitamos a Fuxan. E sempre estarán por-
que nunca marcharon de todo. E son nosos para 
sempre. Sempre e mais despois. 

Actuación de Fuxan os Ventos no Barco de Valdeorras (1978)
Foto: Francisco Sandiás «Pancho»
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Cea no Mesón Ombreiro, Lugo (1973)
De esq. a der.: Chus Valledor, Esther García, Jorge Javier Carballeira, Carmen Vázquez, Xosé L. Rivas 
«Mini», Xosé Cornide, Xesús Mato, Carmen Fernández, Baldomero Iglesias «Mero», Matilde Fernández 
«Matuquín», Ángel Pérez «Geluco» e Tereixa Novo
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Ían os soños 
cantando

Na última e numerosa manifestación polas rúas 
de Compostela na defensa da CRTVG como 
medio público de comunicación ao servizo de 
Galicia, atopámonos con Pepa Baamonde, loita-
dora onde as haxa, mestra represaliada por 
ensinar en galego, solidaria con todas as causas 
xustas, feminista, galega… Emocionada díxonos: 
«Parabéns por eses 50 anos. Fostes o catalizador 
das ilusións, desexos e ansias de futuro de moita 
xente deste país e as vosas cancións, a banda 
sonora de varias xeracións. Grazas, inda que eu 
tamén sinto que estou dentro deses parabéns».
Grazas a ti, Pepa!
Unha identificación que, se cadra, sente tamén 
moito «país». Iso é o que a nós nos gustaría.
Resulta complicado ser cronista e partícipe ao 
tempo. Escribir de nós - cando nós somos tantas 
e tantos - con certa obxectividade e sen caer na 
compracencia non é fácil. Intentarémolo. O camiño 
serán os recordos. Lembranzas de persoas que 
pasaron polo grupo compartidas nas cartas que 
forman parte da exposición «Fuxan os Ventos. 50 
anos de historia», motivo deste catálogo.

A música e as palabras

«Xente nova, rebelde e inconformista. Así eramos 
a xuventude de hai 50 anos. Buscabamos a porta 
que abrise a nosa inquietude a novas cousas e 
atopamos a Galicia sumida na escuridade, triste, 
esquecida... Como podiamos nós, un grupo de 
rapaces e rapazas, abrir os ollos da xente galega? 
E demos deseguido coa resposta: a música e as 
palabras que falasen dos nosos problemas, das 
nosas inquedanzas e conseguir que a xente nos 
escoitase.» (Geluco)
Así nacen (da autoría de Mini) «O Lelo», «Brazos 
pra seitura», «Compañeira» ou «Cantiga de berce» 
—esta con música de Félix Otero, grandísimo 
músico e mellor persoa, que nos deixou demasia-
do cedo—, entre outras. Pezas que recolleron o 
sentir de gran parte da sociedade galega e do 
propio grupo.
Sempre tamén coas palabras de poetas como 
Celso Emilio, Rosalía, Cabanillas, María Victoria 
Moreno, Díaz Castro… E mesmo a algúns 
deles tiñámolos de letristas por encargo, como 
os tan queridos e sempre lembrados Manuel 

Fuxan
os Ventos
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María e Darío Xohán Cabana, ou a compañeira 
Marica Campo, escritora á que máis acudimos 
para a escrita de poemas musicados por nós. 
Así naceron «Irmaus», «O Carro», «Penélope», 
«Muller», «Balada dos sete mariñeiros», «Cantiga 
das Encrobas» ou «Lúa de prata», entre moitas 
outras. Ás veces con música nosa, outras como 
«O lobo», «O aradiño», «Labregos», «Canción para 
escribir mañá»… musicadas por Antón Campelo, 
amigo de Lugo con quen mesmo compartimos a 
principios dos setenta escenario, co seu grupo O 
Carro, do que tamén formaron parte Chiruca e o 
malogrado Pedro Vila. 
O noso repertorio nutriuse tamén nalgunha 
ocasión —non moitas— de versións. É o caso 
de «Galicia», poema de Manuel María musicado 
e interpretado polo gran Suso Vaamonde. Fuxan 
quixo facerlles unha pequena homenaxe co gallo 
das Letras Galegas de 2014 dedicadas a Manuel 
María. Catorce anos antes fórase Suso, con quen 
compartimos tantas cousas! Escenarios, festas, 
ilusións… e colaboración no seu disco en directo 
Nin rosmar un laído. 

«Para min erades como a miña familia. […] Tiven 
a sorte de gravar Sementeira e Galicia canta ó 
Neno […]. Tamén recordo a gravación do disco en 
directo de Suso Vaamonde e despois o churrasco 
no restaurante de Xil Ríos.» (Olga Ceide)
Con Suso, mesmo compartimos casa: 
«Cada pouco, aparece alguén que me enxalza 
persoalmente por ter pertencido durante algún 
tempo a Fuxan os Ventos. Con iso melloro na miña 
estimación propia e penso que algo de sentido tivo 
que haber na circunstancia de eu estar alí, no lugar 
axeitado e no momento oportuno para percorrer os 
distintos sitios do reino de Galicia, para emocionar 
e emocionarme co fervoroso público […]. Gardo 
nun recanto do meu corpo, como cálida lembran-
za, a casa de Suso Vaamonde, con camas acolle-
doras e toallas abondas para nós.» (Sabela)
«Iste vaise» de Rosalía —a nosa, a única— é unha 
versión da peza «Cantar da emigração» do reper-
torio de Adriano Correia de Oliveira con música 
de José Niza. Portugal sempre foi un foco de 
relacións e inspiración para Fuxan: en cancións 

Carmen Vázquez, Ana Rodríguez e Olga Ceide (1977)
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como «O meu amor mariñeiro» —con letra do 
poeta portugués Manuel Alegre adaptada e 
musicada por Mini—, nas moitas actuacións que 
fixemos no país irmán, na relación mesmo persoal 
con moita xente; lembramos o falecido Gonçalo 
Nuno da Faria, xornalista da RTP, grande amigo 
do país e tecedor de pontes permanentes entre 
Galicia e o norte de Portugal, ou o sempre idola-
trado José Afonso, o Zeca, con quen tivemos a 
sorte de partillar escenario en varias ocasións e, 
como non podía ser doutro xeito, participar na 
homenaxe do ano 1985 no parque de Castrelos 
en Vigo. 
Non podemos pechar este pequeno repaso ás 
fontes das nosas cancións sen aludir a «Semen-
teira», un poema do xornalista Luís Álvarez Pousa 
adaptado e musicado por Mini e hoxe en día 
convertido xa nun himno popular.

Somos pobo
A nosa maior fonte de información e inspiración 
foi sempre a música tradicional e a literatura de 
tradición oral recollidas directamente das moitas 
persoas, fundamentalmente mulleres, dispostas a 
transmitirnos unha cultura que, co abandono do 
rural, ía esvaecéndose pouco a pouco. Bebemos 

tamén dos numerosos cancioneiros feitos por 
estudosos e estudosas, como a musicóloga e 
compositora suíza Dorothé Schubarth. A súa obra 
Cancioneiro popular galego está considerada o 
máis amplo repertorio da música popular de tradi-
ción oral galega e pon de manifesto a importancia 
da nosa cultura popular non sempre adecuada-
mente coñecida, potenciada e valorada.
«Espertei á vida en Fuxan. Coñecín e recoñecín 
o meu país. Recoñecinme na lingua, na música, 
na cultura, nas mulleres que nos contaban e 
cantaban todo o que sabían e vivían, nas inxus-
tizas e aldraxes, nos problemas e desexos, na 
necesidade de intervir politicamente. Non se 
podía, non se pode deixar ir. Fuxan foi o camiño, 
pero non único. A autoorganización era e segue 
sendo imprescindible.» (Tereixa)

Mais Fuxan nunca fomos, nin nos considera-
mos, estudosos da nosa tradición. Recollemos 
moito material que despois adaptamos ao «estilo 
Fuxan», sen poñérmonos demasiados impedi-
mentos. O noso obxectivo sempre foi devolver-
lle á xente, ao pobo, todo o que creou, conser-
vou e nos transmitiu de xeración en xeración. A 
ollada, a perspectiva, é desde dentro: nós tamén 
somos pobo, somos parte afectada e actuante,  

Folgoso do Courel (1974)
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intervindo social e politicamente, comprometén-
donos co país, desde a música e a cultura no noso 
caso.

«Entrei no grupo en abril do 75 […]. Coñecía 
o grupo, o traballo que viñan facendo e o seu 
compromiso co país. Cando me invitaron a parti-
cipar no proxecto, non o dubidei: gustábame o 
que facían e o feito de que cantasen só en galego 
era para min, castigado moitas veces no colexio 
non moitos anos antes por falar galego, un motivo 
máis para aceptar a invitación.» (Freire)

O idioma e a cultura son identidade, formas de 
vida dunha comunidade diferenciada, nun territo-
rio concreto no tempo. Sinais de identidade que 
nos fan únicas e universais a pesar dos intentos de 
eliminación ao longo dos séculos e da feroz globa-
lización uniformadora que nos invade. Contra todo 
isto, con máis ou menos acerto, intentou intervir 
Fuxan.

«Con 16 anos tiven o privilexio, alentada por 
Xesús Mato, de ser parte do conxunto de rapaces 
e rapazas da primeira formación do grupo folk que 
daría lugar a Fuxan os Ventos. […] Foi tremenda-
mente enriquecedor sentirse dentro daquela parte 
da sociedade que traballaba pola mesma idea: 
reivindicar a nosa cultura, os nosos dereitos e as 
nosas liberdades.» (Carmen)

Os tempos non eran fáciles. O réxime daba as 
últimas boqueadas e cantar en galego contando 
as cousas que pasaban implicaba asumir riscos; 
pero había xente que asumía e vivía moitos máis 
ca nós.

«Eu viña dunha bisbarra onde as folgas obreiras 
de Bazán e Astano eran duramente reprimidas 
pola ditadura franquista. Percorrer as aldeas, vilas, 
teleclubs, asociacións culturais e de veciños... fixo 
que tomase conciencia da existencia dunha reali-
dade de país distinta, pero que “latexaba coa forza 
da fe e miraba para diante sempre sen medo...”.» 
(Xosema)

Eramos novas, coa inconsciencia e coa forza da 
mocidade e espertando a unha realidade hostil, 
a nosa —a dunhas máis que a doutros—, coa 
que nos sentiamos identificadas e que queriamos 
axudar a combater tamén no ámbito individual.

«Eu amaba a música, cantaba en misas en galego. 
Lugo era unha cidade gris, aburrida, sobre todo 
para as mozas, na que case todo estaba prohibi-
do. Fuxan os Ventos foi atopar unha mocidade que 
pensaba que podía cambiar as cousas.» (Esther)

Mesmo asumindo riscos maiores:

«Para min a chegada a Lugo procedente de Viveiro 
foi todo un acontecemento. Descubro que formo 
parte dun país, Galicia, que se me ocultou durante 
18 anos. Foi este un momento que, no persoal, me 
cambiou a vida. Entro, tamén, a militar na clandes-
tinidade nas organizacións nacionalistas políticas 
e estudantís e, a día de hoxe, esa loita por un 
mundo máis xusto e unha Galicia liberada aínda 
continúa.» (Xulia)

Estilo Fuxan
Incluímos no noso repertorio pezas cantadas tal 
e como as recollemos. Noutras ocasións adapta-
mos ou modificamos a letra ou arranxamos a 
música para que encaixasen mellor no estilo que, 
pouco a pouco, nos fomos dando, baseado no 
potencial das voces ás que se engadían diferen-
tes arranxos e acompañamentos instrumentais. 
Tratábase de evolucionar cos tempos sen perder 
a esencia. Neste punto é preciso recordar a inesti-
mable colaboración dos artesáns de instrumen-
tos tradicionais, nomeadamente Sito Carracedo, 
investigador e lutier, ou Antón Corral, quen desde 
o Obradoiro de Instrumentos da Deputación de 
Lugo recupera a zanfona e constrúe a primeira que 
utiliza Fuxan os Ventos. En palabras súas: «Foron 
os primeiros, canda Milladoiro, que comezaron a 
utilizar a nosa zanfona, o que achegou moitísimo a 
que nós daquela desenvolvésemos un instrumen-
to que practicamente estaba esquecido».
Nos comezos foi importante a axuda do cura Mato 
e sen a súa colaboración posiblemente Fuxan 
nunca existiría.
«Cando o padre Mato, entre as rapazas que canta-
bamos no coro, escolleu unhas poucas para facer 
un grupo cuns rapaces que viñan de Lugo, nunca 
imaxinei que aquel grupo ía chegar tan lonxe. [...] 
Para min foi especial porque unín dúas cousas 
moi importantes: o mellor bálsamo da alma, que é 
a música, e a nai patria: GALICIA.» (Chus Valledor)
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Listaxe de actuacións dos tres primeiros meses do ano 1977
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Amable Moscoso, Xosé Luís Freire, Xoán Fuertes e Maruxa Fociños, Chantada (1983)

Fóra da historia xa coñecida na creación do grupo, 
queremos facer aquí explícito recoñecemento do 
traballo, dedicación e esforzo de Xesús Mato. 
Trazamos causas e motivos:
-  Polo labor de recollida e recuperación de moitas 
pezas tradicionais, sobre todo do Nadal, o que 
deu lugar a Galicia canta ó Neno, unha montaxe 
escénica músico-teatral que recolle a tradición 
popular de como se celebraba o Nadal en Galicia e 
coa que un grupo dunhas 50 persoas percorremos 
durante varios anos moitas aldeas e vilas.
«Comecei a participar no espectáculo Galicia canta 
ó Neno, onde partilhamos moitos días de ensaio, 
milhares de quilómetros de autocarro e numerosos 
concertos por todo o país. 
Foi por volta do ano 1983 que eu, xunto com dois 
colegas do grupo Treboada, recebí con surpresa 
o convite para fazer parte de Fuxan: nen sei muito 
bem como, mas aceitei… O que seguiu foi uma 
longa e maravilhosa viagem que chegou até aquí!» 
(Pepe)
-  Por formar e ensaiar a tantos coros, entre eles o do 
Colexio Menor Santísimo Sacramento de Lugo de 
onde saímos as primeiras voces femininas do grupo.  
 
 

«Que foi para min o grupo?... Unha fonte na que 
deixarme enchoupar... un ferrollo ben pechado 
afogaba sentimentos que vertín naquel barcal […]. 
Eu só fun un anaco de fermento... as mellores 
fornadas fixéstelas despois. Ah! Don Xesús, padre 
Mato... aquel día no Gran Teatro, unha man dirixe o 
coro, a outra agarrando o cinto... é que non estaba 
amarrado? Canto sorriso aguantamos!» (Ana 
Couso)
-  Por facilitarnos infraestruturas, recursos e 
relacións para poder ensaiar e facer moitas das 
actuacións dos primeiros anos.
«Lidamos en canto teleclub se nos poñía á man ou 
onde nos chamasen desde igrexas, locais comúns, 
palleiras, teatros, auditorios... o importante non era 
onde cantar senón para quen facelo, facer chegar 
a nosa música a onde ninguén tivera a ben facelo 
nunca. E, no remate, falar coa xente, preguntas e 
respostas, saber como vivían e os problemas que 
tiñan, demostrarlles que a súa música tamén era a 
nosa e non queriamos que se perdese.» (Elisa)
-   Por axudarnos a ser conscientes e consecuen-
tes cunha Galicia da que eramos parte e que se 
nos deturpaba e ocultaba sistematicamente.  
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Plasmáchelo na música e na letra da canción que 
nos deu nome como grupo, cunha filosofía de vida 
e de país… a túa, que fixemos nosa inda que con 
moita menos fe ca ti: Fuxan os Ventos.

Uns marchan, outras entran

«A participación neste grupo foi o eixe central 
da miña actividade musical durante toda a miña 
vida. Con Fuxan os Ventos fixemos un camiño 
que ninguén podería imaxinar aquel 22 de outubro 
de 1972, cando gañamos o primeiro premio coa 
canción “Fuxan os Ventos”. Son moitas as viven-
cias musicais e persoais plenas de compromiso 
musical, social e cultural, nun grupo no que todos 
os integrantes, ademais de compartir o amor pola 
música, compartimos amizade.» (Xan) 

As relacións internas tiveron os seus máis e os 
seus menos —como toda gran banda que se 
considere— e deron lugar a un entrar e saír de 
persoas no grupo, pero sempre prevaleceu o 
obxectivo: Fuxan segue… e aquí estamos! 

«O xornalista Manolo Lombao foi un dos grandes 
dinamizadores dos movementos culturais de Lugo, 
no que a música se refire, [...] foi no Estudio 3 de 
Radio Popular no programa Aquí la juventud […]. 
Eu xa traballaba en Radio Popular naquel tempo, 
cando me convidan a formar parte dun novo grupo 
que estaba en plena formación e que se chamaba 
Folk 72. […] Fuxan os Ventos, o grupo do que 
formei parte ata 1975, do que marchei por profun-
dos desacordos con algúns membros. Aínda así, 
as vivencias deses anos foron moi boas.» (Paco 
Nieto)

Paco cóntanos algo sen afondar nas causas… xa 
pasaron moitos anos! Uns marchan, outras entran.

«Participei na gravación do primeiro disco en 
Madrid. Foi esta a miña primeira saída fóra de 
Galicia, unha bonita experiencia para a miña 
mochila. Recordo con moito cariño aquel grupo 
de amigos […] sen ningún interese máis que poñer 
o noso gran de area para espertar conciencias e, 
por suposto, sempre na lingua do pobo, na nosa 

Folgoso do Courel (1974)
No centro, Xesús Mato
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lingua, o ben máis prezado que non se pode deixar 
morrer xamais, xa que iso sería a morte da nosa 
cultura como pobo.» (Olga Rodríguez)
«A finais de 1979 propuxéronme entrar a formar 
parte de Fuxan os Ventos. […] Así entrei nun 
proxecto que con tantos anos deu para avinzas 
e discordias, momentos agradables e ingratos. 
Cincuenta anos son unha vida. No ano 1983, un 
vento fresco entrou para quedar e certa tranqui-
lidade mental permitiunos traballar sen presións 
absurdas até hoxe.» (Moncho)
A comezos de 1983 prodúcense os últimos 
movementos internos. A incorporación dun grupo 
tradicional dános novos aires, nova forza e novas 
ganas para seguir no mesmo camiño.

«A entrada en Fuxan supuxo, de primeiras, unha 
gran satisfacción, por entrar nun grupo consolida-
do no panorama musical do noso país e cunha liña 
de compromiso e pensamento moi marcado no 
eido social e musical e, de segundas, unha dedica-
ción intensa, cunha dinámica moi forte de “bolos” 
e de ensaios para preparar novos repertorios e 

discos, sempre coa idea de amosar a nosa música 
tradicional e as composicións sobre autoras e 
autores galegos, tamén con criterios estéticos 
baseados fundamentalmente en arranxos que 
ampliaban e reforzaban a parte instrumental do 
grupo.» (Castro)

Desde entón fomos tamén un grupo de amigas 
e amigos que mesmo pasabamos xuntos as 
vacacións ou as festas de Nadal se podiamos. 
Fomos casando, tendo fillos e fillas que tamén 
eran/son amigos e amigas. 

«Casualidades leváronme a tocar no grupo 
Treboada de Lugo. […] Cando falaron con nós 
para integrarnos en Fuxan tiven unha sensación 
de respecto e responsabilidade, pero impúxose a 
vertixe de ensaios, preparación de temas e asimi-
lación dos xa coñecidos... planteime sen saber 
como no escenario do Teatro Lemos en Monforte 
para dar o meu primeiro concerto con eles. Desde 
entón, a miña segunda familia, moito máis que 
música e amizade.» (Pedro)

Lavacolla, Santiago de Compostela (1986)
Foto: Agustín de Castro
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A actividade foi frenética case desde o comezo. 
As fins de semana eran dedicadas a Fuxan: ou 
actuación ou ensaio, ou as dúas cousas.

«Lembro sentirme moi contento e cheo de ilusión 
e, ao mesmo tempo, entrar en Fuxan os Ventos 
creábame certa inquedanza pola dúbida de se 
estaría á altura do que de min se agardaba. Dado 
o paso, Fuxan os Ventos (para nós, só Fuxan) 
converteuse no eixe arredor do que xirou a miña 
vida […], toda unha vida vivida en e con Fuxan os 
Ventos.» (Alfonso)

Cando empezamos non tiñamos grandes respon-
sabilidades, só a formación persoal e a obriga de 
ir á casa de vez en cando as que eran do rural, 
que vivían no colexio ou de alugueiro; a maior 
parte do grupo vivía na casa familiar. Mais as 
situacións persoais vanse complicando: comeza a 
vida laboral, cambiamos de lugar de residencia... 
pero Lugo segue sendo o punto de ensaio e de 
encontro.

«Para min pertencer a Fuxan foi toda unha ventá 
que se me abriu para coñecer e achegarme á nosa 
cultura popular. […] E Fuxan segue a ter para min 
un peso específico moi importante, pois é parte 
da miña vida, da da miña familia, da das miñas 
amizades... da miña historia…» (Maruxa)
As primeiras viaxes foron en coches particulares, 
de amigos e amigas —a maior parte de nós non 
tiña nin con que mercalo—, pero logo apareceu 
Amable. Músico de orquestra en Lugo (tocaba o 
baixo) que ademais tiña unha furgoneta na que ían 
os músicos e, na parte de atrás, o equipo de son, 
que tamén controlaba el. Un «multifunción» que 
nos veu de marabilla! Pronto empezou a dedicar-
se en exclusiva a Fuxan. Cambiounos a vida! Na 
Merche —así lle chamaba á furgoneta— collía todo 
o grupo. As viaxes facíanse moito máis levadías. 
Canto temos rido con el! Cantas ten feito! Case 
sempre volviamos para a casa inda que fose ben 
tarde. Nós durmiamos «a perna solta», Amable 
conducía... era o que el quería. Alá onde esteas 
estarás facendo das túas. Non te pases! Recordá-
moste e querémoste.
Na Merche, en coches particulares, en autobús, en 
tren ou en avión, percorremos toda Galicia, gran 
parte do Estado e moita Europa. Da man da xente 
da emigración galega fixemos a maior parte das 
 

actuacións de fóra do país, mais non consegui-
mos cruzar o charco para cantar coa emigración 
en América ao truncarse, por diversos motivos, as 
veces que fomos solicitados.
Terra de soños
Decidimos parar e repensar o que queriamos 
e podiamos facer. Tomamos o noso tempo. 
Concluímos que iamos facer o que nos apetece-
se sen condicionantes de ningún tipo, máis que 
as propias limitacións persoais. Así, e de maneira 
intermitente, sacamos varios discos e participa-
mos en eventos, efemérides ou actos reivindica-
tivos nos que consideramos que debiamos estar, 
mais descartamos o seguir facendo actuacións 
rutineiras como durante tantos anos. E así… 
chegamos a «Terra de Soños».
En 2007 Noa Díaz proponnos a idea dun macro-
proxecto que implicaba volver aos escenarios. De 
primeiras pareceunos inviable, pero decidimos 
aceptar e, con algo máis dun ano de antelación, 
empezamos a traballar nel e a asumir o reto de 
volver subir enriba dun escenario poñéndo-
nos baixo a batuta de Xosé Lois Romero como 
director musical. El faría os arranxos instrumentais 
dalgunhas das pezas para unha banda que nos 
ía acompañar e que pronto se converteu nunha 
«panda»: Xosé Lois Romero, Guillerme Fernán-
dez, Benxamín Otero, Simón García, Roi Adrio, 
Cuarteto Saiva Nova (Fernando do Campo, Iván 
Novo, Sergio Sieiro, Rosalía Vázquez).
«“Terra de Soños” é un agasallo. Fuxan os Ventos 
non é só un grupo musical, é unha icona. Somos o 
que somos porque escoitamos as súas cancións.» 
(Xosé Lois Romero)
Colaboraron con nós músicos, músicas e bailadores 
do panorama musical galego. Xente nova, e outra 
non tanto, coa que xa compartiramos escenarios 
e andanzas. Todos, banda e colaboradores, foron 
unha inxección permanente de adrenalina e de 
«saiva nova», até chegar ao 18 e 19 de outubro do 
2008 no Auditorio de Galicia. É moi difícil explicar 
o que vivimos e sentimos, despois de tantos anos, 
ante un público totalmente entregado e entusiasta.
Miguel Lustres, Guadi Galego, Uxía Senlle, 
Mercedes Peón, Pepe Ferreirós, Xabier Díaz, 
Rodrigo Romaní, Nova Galega de Danza (Vicente 
e Jaime).
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«Fuxan os Ventos é un grupo que tivo a toda 
Galicia como auditorio, con miles e miles de 
persoas, sobre todo de ascendencia popular, que 
acudían a Fuxan como espello de dignidade.» 
(Miguel Lustres)
E FOMOS QUEN!… Despois de tanto traballo 
feito, o que estaba pensado só para eses dous 
concertos gravados en directo e unha publicación 
posterior converteuse nunha nova xira polas 
cidades galegas durante dous anos, con concertos 
imborrables da nosa memoria, como o do San 
Froilán do 2009 en Lugo, a nosa casa, na Horta do 
Seminario ante unha multitude de persoas coas 
que vibramos e empatizamos.
Grazas a ti!
Para rematar, e coa esperanza posta no futuro 
desta terra, queremos deixar constancia de que a 
exposición «Fuxan os Ventos. 50 anos de historia» 
quere ser tamén unha homenaxe e merecido 
recoñecemento aos homes e ás mulleres que 
conservaron, transmitiron e transmiten a nosa 
cultura popular. 
Aos e ás poetas que nos forneceron de marabi-
llosos textos, aos músicos que nos prestaron as 
súas notas.

Ás asociacións culturais do país, desde as máis 
grandes e pioneiras até a máis pequena no 
teleclub da aldea máis remota de Galicia, que 
axudaron de forma decisiva á revitalización do 
ermo cultural que deixou o réxime franquista no 
que até a propia lingua estaba reprimida e, en 
moitos ámbitos, prohibida. 
Ás asociacións de veciños e veciñas, comisións 
de festas...
Todas elas tiveron —e teñen— unha importancia 
fundamental e decisiva no rexurdir e no recoñe-
cemento da nosa cultura e foron, na inmensa 
maioría dos casos, as grandes promotoras dos 
nosos concertos por todo o país, co que lograron 
que as nosas/vosas cancións formen parte, desde 
hai moitos anos, do imaxinario musical de varias 
xeracións, para que os máis novos se coñezan e 
recoñezan nelas como parte dun pobo que viviu, 
e quere seguir vivindo, no seu idioma, na súa 
cultura, no seu territorio.
Ao público que nos acompañou, escoitou, cantou 
e fixo súas as nosas cancións.
A todas as persoas que colaboraron e fixeron 
posible esta exposición, en especial ao equipo 
de mulleres que de xeito incansable, paciente e 
eficiente traballaron nela.

Camerinos do Auditorio de Galicia antes do espectáculo «Terra de Soños» (2008)
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E a todos os compañeiros e compañeiras que 
nalgún momento formaron parte da longa vida de 
Fuxan os Ventos. A todos e todas nos pertencen 
estes 50 anos de vida… que xa son HISTORIA.

Fuxan os Ventos, decembro de 2022

Carmen Vázquez, Tereixa Novo, Xoán 
Fuertes, Alfonso Fernández, Maruxa 

Fociños, Moncho Díaz, Pedro Lucas,  
Xosé Vázquez e Antón Castro 

Reencontro da gran maioría dos membros do grupo na inauguración da exposición, O Vello Cárcere de Lugo (outubro de 
2022)
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Unha 
voz plural

Xoán Manuel
Estévez

Contra finais da década dos sesenta do pasado 
século xurdiu en Galicia un fato de cantautores que, 
baixo o nome colectivo de Voces Ceibes, tentaban 
pular por unha canción galega de contido social. 
Con eles viñeron agromar os primeiros intentos 
dunha expresión artística que xurdía seguindo 
o facho da entón nova cançó catalá. Tanto nun 
caso como noutro —alá e aquí— aqueles cantau-
tores non se distinguiran precisamente pola súa 
receptividade ao mundo do folclore, a prol dun 
concepto novo que sintonizase co tempo que lles 
tocou vivir, condicionado polo réxime vixente que, 
ao abeiro dunha ditadura, desenvolvía toda sorte 
de hostilidades cara a aqueles incipientes creado-
res. Naquel contexto, a censura a modo de visto 
e prace ao que se podía cantar era o primeiro 
paso —e non só— que cumpría pasar para ver 
de desenvolver un modelo de canción que tiña 
todo en contra e moi pouco ao seu favor. Porque 
a diferenza de Cataluña, onde o idioma propio si 
estaba bulinte na sociedade, en Galicia a situa-
ción era ben distinta, pois, aínda que si se falaba 
en galego, o noso idioma carecía do prestixio que 
cumpría para ver de desenvolverse con norma-
lidade nos distintos ámbitos da sociedade, por 
exemplo na música cantada. Triste conclusión á 
que chegaron algúns analistas daquela época, 
pois, malia haber entre nós algúns cantautores 

creativos e con talento, non atopaban o ansiado 
público maioritario que asumise as súas mensaxes 
cantadas. A opción intermedia estaba nun Xoán 
Rubia, que si simultaneaba a canción tradicional 
con outra de temática social. Non esquezamos 
a faciana máis comercial dun Andrés do Barro 
que colleitaba éxito por disco nas súas primeiras 
gravacións.
Naquel contexto herdado, no ano 1972 xurdiu en 
Lugo o grupo Folk 72, formación homologábel a 
outras como Nuevo Mester de Juglaría en Castela 
se non fose porque a formación luguesa opta 
finalmente por cinguirse a un contexto concreto, 
con todo o que tal actitude supoñía, incluído o uso 
exclusivo do noso idioma. Unha teima que manti-
veron ao longo destes cincuenta anos, contra-
riamente á suxestión de cantaren noutra lingua, 
pero para adoptaren esa decisión houbo de pasar 
un tempo. Como calquera intérprete folk que se 
considere, buscan repertorio do que se fornecer 
para cantar e en tal tarefa recorren a cantores 
anónimos aos que gravaron temas legados 
pola tradición. Recibiron un primeiro premio no 
Festival  das San Lucas de Mondoñedo cunha 
canción titulada precisamente «Fuxan os ventos». 
O demais é ben sabido: aquel tema deulle nome 
ao grupo e serviu de título ao seu primeiro disco 
editado á altura de 1976.
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Xa desde aquel comezo, a formación mostra toda 
unha declaración de intencións no tema que lle 
deu nome colectivo, por medio do que exhibe 
unha mensaxe de esperanza cara ao futuro do 
noso país, segundo o texto de Xesús Mato. Aí xa 
estaba presente a nosa esencia tradicional e máis 
se cabe noutras composicións como «O afiadore» 
ou «Miña nai». Outros temas procedían de textos 
de poetas, tales como «No escuro» de Ramón 
Cabanillas ou «Irmaus» de Celso Emilio Ferreiro. 
Daquela, xa quedou estabelecida a dualidade que 
Fuxan os Ventos estabelece como colectivo ao 
longo destes cincuenta anos: canción tradicional, 
si, e de autor, tamén. Esta ambivalencia a miúdo 
se eslúe nunha mesma fórmula, detectábel, por 
exemplo, no seu segundo disco: versos dun poeta 
—Manuel María— e música popular na emblemá-
tica «Cantiga das Encrobas», coa que lle deron 
voz a unha reivindicación popular, desta vez en 
contra dunha industria contaminante para maior 
gloria de raposos capitalistas segundo texto da 
canción. A este respecto, un dos integrantes do 
grupo, Xosé L. Freire, manifestou: «A min persoal-

mente gustaríame non ter feito nunca a “Cantiga 
das Encrobas”. Por que? Porque non fose necesa-
rio facela» (1). E a seguir o mesmo Freire engade 
outra reflexión, que se cadra sintetiza ás claras a 
esencia do grupo: «O folclore é un elemento tan 
vivo que non ten unha letra de seu; é dicir, unha 
mesma música serve en situacións diferentes para 
cantar contornos distintos» (1) .
Lonxe de considerar o folclore como unha 
manifestación estática, devén en algo vivo, actua-
lizado a modo de periódico cantado segundo 
a actualidade vaia condicionando. E parello a 
este rol artístico, Fuxan os Ventos como colec-
tivo tamén demostrou a súa empatía cos desti-
natarios do seu cancioneiro. Abonda reparar no 
repertorio para estabelecer esta correspondencia; 
por exemplo, cantaron a prol dos labregos e en 
coherencia festexaron a supresión da cota empre-
sarial agraria na Festa Labrega de Láncara organi-
zada en 1993 polo Sindicato Labrego Galego.  
A maiores, a situación diglósica do noso idioma, 
a emigración… tamén foron obxecto das súas 
mensaxes cantadas. 

Festa Labrega de Láncara (1993)

(1) Xoán Manuel Estévez/Óscar Losada. Crónica do folk galego. Editorial TrisTram. Lugo. 2000. 



3 9

Esta sorte de empatía co seu público destinatario 
favoreceu a consideración do grupo como a dunha 
voz plural. A fórmula, consciente ou non, resulta 
do máis acaída para dar cunha canción galega 
de ampla asunción popular. Daquela, o balance 
destes cincuenta anos é o dunha formación que 
simultaneou a súa consideración de grupo folk 
coa de cantautor, simbiose que resultou a máis 
acaída para espallar un modelo de canción social 
doadamente asumíbel polo conxunto da nosa 
sociedade. Os resultados así o confirman. Cando 
unha canción pasa de ser patrimonio do seu autor 
—neste caso colectivo— a selo do conxunto da 
sociedade é cando se produce o milagre da música 
popular, coa particularidade de que esta relación 
entre emisor e receptor é producida sen interme-
diarios que condicionen a creatividade musical. 
As casas editoras que tiveron a ben difundir os 
discos gravados por Fuxan os Ventos fixérono 
como canle divulgativa, con todo o mérito que tal 
función ten, pero sen condicionar en absoluto a 
súa liña artística ou, dito doutra forma, non foi un 
produto de laboratorio, pois, lonxe de calquera 
consideración comercial, o grupo fíxose popular 
por mérito de seu e, por que non dicilo, tamén do 
público que o seguiu ao longo destes cincuenta 
anos.
Alguén imaxina a normalización de calquera 
idioma sen que este sexa cantado? No caso que 
nos ocupa, cunha legalidade que non incluía o uso 
normalizado do galego para todos os efectos, o 
labor dos cantores foi decisivo, como demostra 
o caso do grupo lugués, tan ligado á súa cidade 
vital xa desde o seu comezo, coa figura do crego 
Xesús Mato como home decisivo na súa creación, 
pois el foi o director do coro feminino Santísimo 
Sacramento, así como artífice do proxecto que 
arredor dos cantos de Nadal o grupo desenvolveu 
co título Galicia canta ó Neno. Ambos os proxec-
tos constituíron o xermolo de Fuxan os Ventos.
Posteriormente, cando o grupo desenvolveu unha 
dinámica xa estábel, á altura dos anos oitenta, 
chegou a realizar unhas cen actuacións por ano. 
E os seus destinos xa non están só en Galicia, 
senón tamén alén dos nosos lindeiros xeográficos: 
Festival Intercéltico de Lorient, Lisboa, Londres, 
París, Zürich… Discograficamente, despois 
daquel primeiro rexistro, novos títulos amplían o 
seu repertorio: O tequeletequele (1977), Semen-
teira e o citado Galicia canta ó Neno (ambos en 

1978). Todos eles foron editados pola discográfica 
Philips para, a seguir, cambiar á nacente editora 
galega Ruada, coa que gravaron Quen a soubera 
cantar (1981), disco enriquecido cunha elabora-
ción musical máis detectábel que as anteriores na 
súa sonoridade.
A mudanza viría en 1983, cando abandonan o 
grupo os seus integrantes Mini e Mero, ao tempo 
que se incorpora un trío de música tradicional. Os 
cambios entre os seus integrantes foron frecuen-
tes ao longo destes cincuenta anos, pero sempre 
prevaleceu o concepto de colectivo ante as distin-
tas individualidades que o forman. Desta vez, a 
novidade no criterio artístico sería materializada 
no disco Noutrora (Fonomusic, 1984), caracteriza-
do por unha nova orientación: máis instrumenta-
ción e mellores arranxos. Así e todo, non renuncia 
como formación basicamente vocal que seguiría 
sendo, e como tal continuou, cando, despois de 
quince anos sen gravar, publica Sempre e mais 
despois (Fonomusic, 1999), título procedente dun 
poema de Manuel Antonio. Desta vez, Fuxan os 
Ventos decantouse novamente por un reperto-
rio exclusivamente tradicional, enriquecido no 
estudio cunha variada instrumentación. Superada 
a barreira cronolóxica do século xx, as actuacións 
en directo deixan de ser habituais, pero os seus 
discos seguen rulando con normalidade e mesmo 
un periódico como La Voz de Galicia edita en 
exclusiva para os seus lectores Na memoria dos 
tempos (2002), que reincide na súa liña tradicional. 

Bonecos de plastilina feitos para a promoción do disco 
Sempre e mais despois
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Festival-homenaxe de Galicia a José Afonso, Vigo (31 de agosto de 1985)
Fotografía realizada e cedida polo fotógrafo Xan Carballa

Pero xa antes a primeira editora escolmara parte 
do seu repertorio en O mellor de Fuxan os Ventos 
(Philips, 1993). Resumo dunha época —1976- 
-1978— na que artistas e partidos políticos esta-
belecían relacións puntuais para mellor vehi-
culizar as campañas electorais. Por exemplo, o 
PSG-PSOE acompañou as de 1979 coas cancións 
do seu disco Sementeira. Aínda que a súa decan-
tación partidaria se manifestou nas primeiras  
eleccións galegas, á altura de 1981, cando parti-
cipou de feito en varias festas-mitins de Esquerda 
Galega. Foi unha época na que os cantores desen-
volvían un rol social que os facía decantarse ante 
determinadas situacións. Por exemplo, cando o 
grupo cantou en 1979 en solidariedade cos traba-
lladores da empresa viguesa Vidrios de la Florida, 

ou máis tarde, en 1985, no histórico Festival Galicia 
a José Afonso, que tivo lugar no auditorio do parque 
de Castrelos, en Vigo, xunto a unha morea de 
colegas tanto galegos como portugueses. E cando 
a situación parecía normalizarse e as reivindica-
cións esmorecían, xorde a catástrofe do Prestige 
en 2002 e a comezos do ano seguinte Fuxan os 
Ventos foi un de tantos nomes que acudiu á convo-
catoria das plataformas Burla Negra e Nunca Máis.  
Fiel á súa reivindicación agraria, en 2012 volveu 
gravar «Cantiga das Encrobas» e «O aradiño», para 
incluír ambas as cancións no libro A terra sabe 
a loita. Testemuño de rebeldía labrega de Emilio  
López Pérez «Milucho», publicado pola Fundación 
Bautista Álvarez.
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Representación de Galicia canta ó Neno, O Cebreiro (Nadal de 1978)

Pero se algún disco merece unha atención 
especial, non por desmerecemento dos demais 
senón pola súa temática, este é o referido Galicia 
canta ó Neno, por tratarse dun proxecto nacido 
en Lugo a comezos de 1970, ou sexa, anterior á 
propia creación do grupo. O seu impulsor, o crego 
Xesús Mato, contou para a súa realización co coro 
feminino do Colexio Santísimo Sacramento e con 
el pretendeuse dar a coñecer o inmenso patrimo-
nio que Galicia atesouraba en canto a costumes e 
músicas de Nadal. Á iniciativa sumáronse os que 
logo serían membros de Fuxan os Ventos e o que 
comezou cunha simple interpretación de vilancicos 
e panxoliñas tradicionais deveu nunha representa-
ción teatral dividida en catro actos: vilancicos de 
chamada, de ofrenda, nanas e arrolos, vilancicos 
de aninovo e cantos de Reis. A obra contou tamén 
coa participación de alumnado do Colexio Menor 
Eijo Garay, grupos de gaitas e baile como Toxos 

e Xestas e Treboada, o grupo folk Tangaraño… e 
así até chegar a un total de cincuenta persoas. As 
representacións facíanse desde o 20 de decembro 
até mediados de xaneiro e durante os case sete 
anos que durou o proxecto realizáronse moitas 
actuacións por todo o país. Na súa versión disco-
gráfica, Fuxan os Ventos escolmou dezanove temas 
dun repertorio de aproximadamente corenta que 
se interpretaban nas representacións en directo. 
E como mostra da súa implicación coa nosa 
cultura, tamén as súas voces acompañaron a varios 
autores homenaxeados no Día das Letras Galegas: 
en 2014 difundiron en rede o poema «Penélope» de 
Xosé María Díaz Castro musicado por Xoán Fuertes 
e no que se inclúe a voz do propio poeta; en 2016 
publicaron «Galicia» de Manuel María, rescata-
do da versión orixinal que no seu día fixera Suso 
Vaamonde; e en 2018 novamente Xoán Fuertes 
musicou «Lúa de prata» de María Victoria Moreno. 
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Penélope

Un paso adiante e outro atrás, Galicia, 
e a tea dos teus sonos non se move. 

A esperanza nos teus ollos se espreguiza. 
Aran os bois e chove. 

Un bruar de navíos moi lonxanos  
che estrolla o sono mol coma unha uva.  
Pero ti envólveste en sabas de mil anos,  

e en sonos volves a escoitar a chuva. 

Traguerán os camiños algún día  
a xente que levaron. Deus é o mesmo.  

Suco vai, suco vén, Xesús María!,  
e toda a cousa ha de pagar seu dezmo. 

Desorballando os prados coma sono,  
o tempo vai de Parga á Pastoriza.  

Vaise enterrando, suco a suco, o outono.  
Un paso adiante e outro atrás, Galicia!

Xosé María Díaz Castro
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Cara á normalidade

Chegados a unha certa altura cronolóxica, obser-
vamos que a nosa formación gozaba  dunha 
economía saneada, pero malia tal situación vanta-
xosa nunca pretendeu facer da súa arte un negocio 
rendíbel. Os beneficios eran investidos en melloras 
técnicas coas que poder mellor achegarse ao 
seu público. Esa ansiada normalidade era unha 
materia pendente na canción galega de finais dos 
anos setenta e comezos dos oitenta do pasado 
século. Vivir da arte ou utilizar esta para ver de 
pular por un modelo de sociedade que se identi-
ficaba cos seus valores, os que Fuxan os Ventos 
espallaba no seu cancioneiro e coa súa actitude 
cívica vital? Poderían vivir os nosos cantores do 
seu oficio? No caso que nos ocupa, esta transi-
toriedade da resistencia á plena profesionalidade 
habería de pasar polo que os integrantes de Fuxan 
pasaron: de cantaren en teleclubs ou mesmo 
subidos a un tractor ata consumar o gran soño de 
cantar no Auditorio de Galicia da nosa capital. Tal 
aconteceu os días 18 e 19 de outubro de 2008 nun 
espectáculo titulado «Terra de Soños». Desta vez, 
os integrantes do grupo estiveron ben acompaña-
dos por varios colegas que fixeron seu o reperto-
rio da formación.

O espectáculo escolmou unha boa mostra do reper-
torio do grupo. Por exemplo, comezou co tradicio-
nal «Alalá da pena», que, a modo de canto coral, 
deu paso a outra parte rítmica. A seguir, a «Balada 
dos sete mariñeiros» (Darío Xohán Cabana/X. L. 
Rivas «Mini») mostra a faciana máis desacougante 
dos traballadores do mar. «A costureira» (tradicio-
nal/Xosé Lois Romero) conta con certa picardía 
o diálogo desta profesional cun suposto amante 
seu. «O meu amor mariñeiro» (Manuel Alegre/X. L. 
Rivas «Mini») canta á liberdade de quen traballa 
lonxe de terra firme. «Ancares» (tradicional/Xoán 
Fuertes), sen citar expresamente a toponimia 
que lle dá título, é un canto lúdico. «Nana para 
un amante» (tradicional/Xoán Fuertes) mostra a 
faciana máis melódica do grupo. «Os cesteiros» 
(tradicional/Xoán Fuertes) é un canto a un oficio 
artesanal. «Romance da lavandeira» (tradicional/ 
X. L. Rivas «Mini») incide na temática anterior, ao 
igual que «Canto de seitura» (tradicional/Xoán 
Fuertes). «Cantiga de berce» (X. L. Rivas «Mini»/
Félix Otero), malia ir dirixida a un neno, alerta do 

futuro que o agarda, pois a terra na que vive precisa 
homes enteiros para liberala. «As pachocas» (tradi-
cional/Antón Castro/Xoán Fuertes) é outro tema 
de xolda que lexitima a consideración do grupo 
como unha formación folk… E así ata un total 
de 28 temas peneirados de entre o seu variado 
repertorio. A novidade nestas renovadas versións 
é a elaboración duns arranxos, perceptíbeis en 
temas como «O carro» (Manuel María/Baldome-
ro Iglesias), no que o anterior toque de percu-
sión foi substituído polo cuarteto de cordas Saiva 
Nova, presente ao longo de todo o espectáculo 
e mesmo condicionando o seu desenvolvemento. 
E no remate a célebre «Sementeira» (Luís Álvarez 
Pousa/X. L. Rivas «Mini»), cantada por todas as 
persoas participantes no espectáculo: amais dos 
integrantes de Fuxan os Ventos, Guillerme Fernán-
dez, Uxía, Guadi Galego, Rodrigo Romaní, Sabela 
Rodríguez, Pepe Ferreirós, Xabier Díaz, Mercedes 
Peón… Con tales acompañamentos, queda claro 
que estes cincuenta anos non pasaron en van, nin 
para o seu público contemporáneo nin para o de 
xeracións posteriores que lle renderon tributo.

Asemade, distintos xurados avaliaron a súa arte 
con recoñecementos como o Premio Andaina 
Senlleira, concedido ao abeiro dos Premios 
Opinión de Música Folk outorgados polo xornal 
La Opinión A Coruña (2012), o Premio Rebulir da 
Cultura Galega no apartado de música, o Premio 
Honorífico Martín Códax de Música concedi-
do pola asociación Músicas ao Vivo (ambos 
en 2022). E o máis importante, o arraigamento 
conseguido entre o seu público, que se ampliou 
considerablemente após a edición de Sementei-
ra. O seu éxito de vendas repercutiu no número 
de actuacións, entre 120 e 140 ao ano, contando 
desde 1978. Convertido en grupo-atracción, era 
reclamado non só polas asociacións culturais 
senón tamén por comisións de festas, introducín-
dose nun mundo que non lle era o máis acaído  
—bruído de público, atraccións—. Así e todo, 
Fuxan os Ventos estivo sempre onde se agardaba 
que estivese: no Festival de Pardiñas en Guitiriz 
(2007); no San Froilán de Lugo, nunha actuación 
emitida en directo por Radio 3 (2009); na inaugu-
ración da Casa Museo de Manuel María en Outeiro 
de Rei (2013); nunha homenaxe a Darío Xohán 
Cabana na Casa-Museo de Rosalía en Padrón 
(2022)… E agora as institucións galegas, que a 
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todos e todas nos representan, asume a importan-
cia do grupo, da que esta exposición inaugurada 
no 2022 é unha brillante mostra.
Coa súa contribución, os homes e mulleres de 
Fuxan os Ventos esluíron a fórmula que separaba 
o mundo dos cantautores do de grupo folk, pois, 
se repasamos cada tendencia, observaremos 
que tratamos de dúas opcións diferenciadas, ben 
que ás veces coincidentes, como, por exemplo,  
a xeneralidade dos cantores brasileiros, que  
mantiveron unha continuidade con respecto 
á samba ou á bossa nova, perpetuando unha 
dinámica que deveu nunha marca de identidade.
Tamén se deu o caso de que temas de autor  
—letra e música— acaben sendo asumidos por 
amplas maiorías sociais. Tal é a diferenza detectá-
bel entre música folk e popular: a primeira rescata 
e a miúdo actualiza a tradición e a segunda é unha 
creación actual que posteriormente acaba sendo 
asumida como propia polo seu público destina-
tario. No caso do noso grupo, esta ambivalencia 
facilita a asunción colectiva do seu cancioneiro.
En Galicia, esta dualidade comezou en 1975, 
cando tivo lugar en Santiago un festival moi conco-
rrido no que, á par de presentarse o Movemento 

Popular da Canción Galega, tamén participaron 
cantautores versus músicos como Benedicto, 
Bibiano, Emilio Cao, Jei Noguerol, Luis Emilio 
Batallán, Miro Casabella, Xosé Quintas Canella… 
e, por suposto, Fuxan os Ventos. Despois, en 1976, 
espallaríase por todo o país a Mostra da Canción 
Popular Galega, seguindo unha ruta itinerante, na 
que se deron a coñecer músicos entón incipientes 
como Antón Seoane, Pilocha, Rodrigo Romaní… 
e, novamente, o noso grupo. Foi un período no 
que se restabeleceu a conexión coa música tradi-
cional con todo o que supoñía tal rescate: desem-
poar vellos cancioneiros, procurar instrumentos 
que caeran en desuso, romper cunha inercia que 
consideraba o folclore como unha manifestación 
artística pasada de tempo... Foi o xermolo do que 
partiu todo. Posteriormente, a cronoloxía e, sobre 
todo, o público farían de peneira e no tránsito da 
década dos anos setenta aos oitenta quedaron 
para a posteridade cantidade de solistas e forma-
cións que desde entón non pararon de aumentar a 
nómina de creadores e intérpretes de música folk 
ou de raíz, que mostra a madurez alcanzada en 
Galicia ao respecto.

Espectáculo «Terra de Soños», Auditorio de Galicia (2008)
Fotografía: Carlos Abal
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Carmen Vázquez, Tereixa Novo, Alfonso Fernández e Maruxa Fociños na Gala dos IX Premios Martín Códax da Música, 
Pontevedra (outubro de 2022)
Foto: PixelinPhoto
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A esta altura do relato, volvemos preguntar-
nos sobre a vixencia dunha canción galega de 
asunción masiva entre o público. Actualmente, 
o éxito conseguido por Tanxugueiras confirma a 
viabilidade do noso idioma cantado, tamén neste 
caso recorrendo á música tradicional como punto 
de partida. Patrimonio de orixe rural vivenciado 
por mocidade maiormente localizada en ambien-
tes urbanos. Neste sentido, o acontecido en 
Galicia apenas se distingue do que vén ocorren-
do noutros países. Poderiamos ocupar páxinas 
sobre a evolución de distintos xéneros musicais: 
fado, flamenco, tango…, pero, por máis metamor-
fose que experimente tal reconversión, a esencia 
permanece: unha cantiga de berce ou un canto 
de seitura nunca deixarán de ser tal, como mostra 
Fuxan os Ventos nas súas versións. O paso do 
tempo non impide que os nosos maiores conser-
ven na súa memoria o que teñan a ben recordar. 
Xa saben, quen tivo retivo. De feito, músicos folk 
en plena mocidade como os do noso grupo nos 
seus comezos recorreron a paisanos de máis 
idade que os forneceron de repertorio para o seu 
cancioneiro. Un legado que acaba sendo propie-
dade colectiva de toda a sociedade porque ver e 
escoitar a Fuxan os Ventos en directo é como se 
subísemos calquera de nós a un palco, coa parti-
cularidade de que a súa mensaxe se espallou alén 
dos nosos lindeiros xeográficos. 

Malia ser o idioma patrimonio da sociedade que o 
vai xerando, non debemos renunciar a deixar que 
o escoite calquera persoa receptiva en calquera 
país que se atope. Xa sabemos que a música é a 
linguaxe máis universal. A nosa tamén o é. E de tal 
realidade sabe ben o noso grupo. Sirva como un 
de tantos exemplos a súa participación no Festival 
Agapito Marazuela en Segovia, en 1989. Alí, e 
en tantos outros destinos non galegos, tamén 
se deixaron escoitar as súas —nosas— voces. 
Sabemos que a miúdo os artistas deveñen en 
embaixadores dos seus respectivos países. Cara 
a dentro son un espello no que nos ollar indivi-
dual e colectivamente. Cara a fóra son, en moitos 
casos, a referencia que poidan ter de nós. Como 
dixo no seu día Antón Villar Ponte —escritor, 
periodista, político—: «Interésanos máis un coro 
galego que un deputado en Cortes por Galicia». 
Resulta curiosa esta afirmación por vir dun home 
que foi precisamente deputado galego en Cortes 

por volta dos anos trinta do pasado século. Agora, 
nun contexto histórico ben diferente ao daquel, 
comprobamos como as nosas institucións, 
rexidas por políticos electos democraticamente, 
son capaces de artellar unha exposición na que se 
exhibe un longo período da nosa historia en forma 
de letra e música. A partir de aí, que cadaquén 
poña do seu maxín o que teña a ben vivenciar, 
guiado sempre por un grupo que perdura na 
memoria colectiva de toda a nosa sociedade.



Mapa manuscrito, elaborado por Xesús Mato, dunha campaña de difusión cultural: unha serie de actos culturais, públicos e 
gratuítos, realizados en moitas vilas e aldeas da provincia de Lugo nos que Fuxan os Ventos participou con outras agrupa-
cións (1979)
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Facer memoria é un exercicio necesario e ao 
mesmo tempo complexo, porque con ela temos 
a capacidade de transitar o pasado e ver a impli-
cación que existe entre o particular e o colectivo. 
Mais o recoñecemento daquilo que nos precedeu 
tamén nos pode axudar a situarnos no presente 
dunha maneira diferente desprazando a orde 
«natural» das cousas. 
O traballo cun arquivo que comprende medio 
século de vivencias foi un desafío por todas as 
liñas de fuga que se desenvolven  ao longo desa 
narrativa, mais esa dificultade tamén implicou 
unha grande aprendizaxe desde febreiro até o 
momento mesmo de estar escribindo este texto. A 
traxectoria de Fuxan os Ventos mantén ese difícil 
equilibrio entre o pensar-facer. O compromiso de 
ser fiel a unha idea e facela posíbel manténdoa 
viva ao longo de medio século. Sen renunciar 
a unha ollada, a un sentir e a unha voz situada 
en Galicia, abríronse paso no panorama musical 
movéndose desde o particular ao xeral. 
Desde que se formaron como grupo, coñece-
ron cada recuncho de Galicia mergullándose no 
universo sensíbel que caracteriza a nosa terra, 
recuperando a historia, os costumes ligados aos 
oficios, ás festas, á cotiandade... En definitiva, 
unha forma de ver a vida e situarse nela dignificán-
doa a través da súa música. Son varias as referen-
cias e fontes de inspiración as que se cruzan e 
conviven ao longo deses anos, nos que a sabedo-
ría da memoria popular se coloca á mesma altura 
que as voces recoñecidas da literatura galega. Un 
intercambio con e para o pobo, coas particulari-
dades que o caracteriza e partindo dos ambientes 
que lle dan forma nos que elas e eles tamén se 
transformaron, tomaron conciencia e aprenderon. 

Durante anos, o traballo do grupo converteu-
se case nunha militancia pola recuperación e 
conservación da música popular constantemen-
te ameazada polo franquismo, polo éxodo ás 
cidades e, como consecuencia, pola perda dun 
modo de vida vinculado ao rural. O repertorio de 
Fuxan os Ventos susténtase nun coñecemento e 
respecto do noso patrimonio e, ao mesmo tempo, 
na experimentación a través da arte de novas vías 
de comunicación, de albiscar a oportunidade de 
sementar ideas e espallar a música galega por 
novos terreos. Pero ese pensar-facer non estaba 
baseado nunha lóxica comercial, senón democrá-
tica. A consciencia de levar unha grande influencia 

Desocupar
o silencio

Sabela
Fraga

Actuación en Folgoso do Courel (1974)
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do pobo reflectida nas súas creacións traduciuse 
nunha dinámica de ida e volta, isto é, no compro-
miso de ampliar a cadea de transmisión oral que 
se conservou sempre na memoria e nas voces da 
xente. Ao longo do seu percorrido, levaron aos 
estudos de gravación e aos escenarios a riqueza 
dun imaxinario procedente da tradición oral e da 
poesía galega, demostrando que a cultura é algo 
vivo e dinámico que vai andando cos tempos (1) 
para acoller tamén as transformacións necesarias 
que as mudanzas sociais demandan. 
Como faíscas avivando as conciencias, tiveron a 
capacidade de transmitir a través do seu reper-
torio o amor e o respecto pola nosa terra tanto 
nos ambientes reivindicativos como nos festivos, 
nas aldeas ou nas cidades. Desde os inicios, a súa 
aposta política por dignificar a lingua do país e o 
imaxinario galego nos escenarios xerou un senti-
mento de colectividade moi forte, falando dunha 
Galicia que se mantén en pé e latexa coa forza dun 
mundo novo. Por esa razón, grazas a Fuxan os 
Ventos, non só temos a oportunidade de coñecer 
décadas de música galega —vinculadas á canción 
protesta, as recollidas dos cantos da tradición 
oral ou os ambientes nos que se movían— senón 
tamén parte da historia de Galicia, porque o seu 
compromiso non só se limitou ao mundo da 
música: a defensa da lingua e da soberanía da 
nosa terra estiveron sempre presentes na súa 
discografía, destacando tamén como referentes 
en diversas loitas pola xustiza.

Unha experiencia politicamente situada 

Esta exposición dos 50 anos de historia de Fuxan 
os Ventos é herdeira da memoria histórica conser-
vada no espazo do Vello Cárcere de Lugo. Hoxe 
centro sociocultural, durante a época da ditadura 
estivo marcado polo sufrimento e a violencia froito 
da represión franquista. Un período no que alén 
dos fusilamentos e das persecucións ideolóxicas, 
o impacto dun réxime desta magnitude, caracte-
rizado especialmente polo terror, foi determinante 
na mentalidade colectiva do noso pobo. Baixo o 
franquismo, Galicia quedou sumida nunha «longa 
noite de pedra» onde a cultura e a lingua eran 
continuamente debilitadas e humilladas.
Por todo isto, comezando a súa andaina nos 
últimos anos de ditadura, Fuxan os Ventos decidiu 
ser un axente activo e tomar partido a través da 

súa arte co obxectivo de rachar co estado de 
subordinación ao que nos condenou o franquismo 
poñendo en valor as expresións propias do noso 
pobo cando aínda eran silenciadas e persegui-
das. Tanto nos escenarios como nas súas vidas, 
manifestaron unha gran sensibilidade e compro-
miso coa nosa terra, mais tamén un posiciona-
mento antifranquista ligado ás reivindicacións 
do momento. Moitas decisións tomadas nestes 
anos implicaban unha aposta valente no tocante 
á composición das letras e aos lugares onde ían 
actuar pola censura imperante e o clima represivo 
que se respiraba. Aínda así, o seu primeiro disco 
funcionou como unha declaración de principios 
recollendo as vertentes características da música 
galega daqueles anos: por un lado, a herdanza da 
tradición co propósito de dignificala e, por outro, 
a ligazón coa canción protesta na loita polos 
dereitos e as liberdades. 
Desta maneira, o repertorio escollido ao longo dos 
anos converteuse no reflexo dun pobo mostran-
do unha Galicia viva, cantando con determina-
ción contra as aldraxes do pasado e do presente 
e construíndo horizontes de posibilidades con 
cancións que plasmaban unha visión épica da 
loita xunto coa potencia do común e do cotiá.  
A súa discografía implicou a difusión e a populari-
zación da música en galego nun momento en que 
todo o que tiña que ver co idioma e a identida-
de do país estaba perseguido ou era manipulado 
ideoloxicamente polo réxime de Franco. Tendo 
en conta o imaxinario de referencia para o grupo, 
a censura que determinaba o ambiente creativo 
poñía de manifesto a represión vivida durante 
anos polo propio pobo. 
Esta exposición mostrounos por primeira vez a 
evolución e o crecemento dun grupo de mozas e 
mozos que, sen vivir nunca da música profesional-
mente, se converteron nunha referencia impres-
cindíbel non só no tocante á tradición e ao folk, 
senón pola súa implicación e solidariedade nas 
loitas pola soberanía de Galicia que aínda hoxe 
teñen vixencia. Uns sinais de identidade que non 
deixaron de espertar durante anos o interese das 
discográficas e que foron tamén motivo da parti-
cipación en numerosos eventos tanto no ámbito 
nacional como internacional, encontrando sempre 
a agarimosa e multitudinaria acollida do público.
 

(1) Referencia que alude ao traballo do proxecto «Andar cos tempos» promovido por Carme Campo e Chus Caramés co 
que identifican, analizan e rachan cos estereotipos de xénero que se dan na música e baile tradicional.
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Vitrina dedicada á censura
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Hoxe o Vello Cárcere de Lugo acolle numero-
sas e variadas propostas creativas que seguen 
construíndo novas posibilidades para un futuro, 
como tentaron construír Fuxan os Ventos e outros 
grupos e colectivos do mundo da arte. A trans-
formación dun espazo expositivo como este é un 
exemplo da posibilidade de cambiar as cousas, 
froito das loitas do pasado, pero apuntando 
tamén á responsabilidade no presente á hora de 
mantelas.  Con esta premisa,  quixemos activar 
este espazo de memoria do Vello Cárcere creando 
un diálogo entre o tempo e o espazo. A nosa inten-
ción foi traballar co mesmo respecto co que Fuxan 
os Ventos se relacionou co patrimonio e a cultura 
galega tentando comunicar o seu legado da forma 
máis xusta e clara.
Deténdonos na súa traxectoria temos a oportu-
nidade de ver a importancia do traballo colectivo 
e de comprender que non somos entes illados, 
especialmente cando se trata da cultura. Entre 
todas, imos unindo os elos da cadea de transmi-
sión: as persoas que mantiveron viva a tradición 
oral, os grupos que fixeron o labor de recollida, 
todo o tecido asociativo que dinamizou cultu-
ralmente vilas e cidades co vento en contra e 
as persoas que seguen comunicando a través 
de distintas linguaxes e formatos todo o legado 
cultural. 
Neste sentido, se botamos a vista atrás, na década 
dos sesenta houbo unha serie de acontecemen-
tos que marcaron significativamente os comezos 
de Fuxan os Ventos. Por un lado, en varias vilas e 
cidades galegas xurdiron as primeiras iniciativas 
de base: as asociacións culturais. Funcionaron 
como espazos de referencia para a normaliza-
ción da lingua e a dinamización da cultura popular 
en moitos puntos do país a través de mostras 
de teatro, recitais de poesía, concertos, exposi-
cións de arte, mais tamén se caracterizaron por 
ser verdadeiros foros de debate político, espazos 
de encontro e recuperación colectiva cun claro 
posicionamento antifranquista. Como epicen-
tro das grandes mobilizacións contra a ditadura 
destacou Santiago de Compostela, especialmen-
te polas revoltas universitarias que se anticipaban 
incluso ao Maio francés. Froito deste ambiente, 
unha nova conciencia do propio estaba a emerxer 
desde varios sectores e desde o mundo da música 
as voces contestatarias tamén se fixeron sentir, 
influenciadas especialmente polos movementos 

da canción protesta que deron lugar a conxuntos 
como Voces Ceibes e posteriormente o Movemen-
to Popular da Canción Galega. 
Se nas vilas e cidades as asociacións culturais 
eran os axentes fundamentais na mobilización do 
ocio e da cultura máis crítica, no contexto rural 
este traballo facíase en parte grazas aos teleclubs. 
Na primeira metade dos anos setenta a provincia 
de Lugo contaba con 300 e, a pesar de nacer como 
lugares onde poder ver a televisión, serviron como 
importantes puntos de encontro e de participación 
cidadá. Estes centros socioculturais, onde grupos 
como Fuxan os Ventos actuaban, estaban dinami-
zados en moitas ocasións por curas progresistas 
que nesa época se decantaron pola defensa, non 
exenta de dificultades, dos intereses populares e 
democráticos de Galicia. O seu traballo desenvol-
víase dunha forma máis notábel no contexto rural 
alentando a mocidade cunhas ideas renovado-
ras, como foi o caso do crego Xesús Mato, unha 
influencia clave para o grupo. 
Tamén desde o ámbito da creación se desafiaba o 
sistema sendo conscientes do poder transforma-
dor da arte na loita por un porvir mellor e de como 
a imaxinación pode ser un dos primeiros pasos 
para a transformación das condicións materiais 
de vida. Como explica en varios dos seus libros 
a filósofa Marina Garcés, a cultura convertíase 
no mellor recurso para vivir ese desencaixe, para 
rebelarse contra a incerteza e crear un esqueleto 
para poder sosterse. Unha cultura que non fixaba 
os límites ou os marcos do poder, senón que os 
quebraba para expandir a imaxinación, os sentires 
e a confianza para explorar outras posibilidades. 
Na época da ditadura, xurdían redes de colabora-
ción entre artistas de diferentes disciplinas como 
as artes plásticas, a poesía e a música para furar a 
realidade existente e dar saída aos desexos alicer-
zados na liberdade e na emancipación. Desde 
sempre, o mundo da arte e da cultura proporciona 
motivos para resistir e dá pé a pensar as cousas 
doutro xeito, pero, máis alá do contido político 
das creacións, conseguen instaurar os necesarios 
momentos de gozo e de pracer facendo da vida 
un lugar máis habitábel, aínda que sexa por un 
breve instante. 
Por todo isto, esta mostra pretendeu crear 
momentos de encontros que posibilitasen a 
celebración dun percorrido e a presentación 
dunha historia. Da mesma maneira que nos 
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Carteis elaborados polos artistas Xosé Conde Corbal e Reimundo Patiño (1968)



5 4

sentimos afortunadas de poder inaugurar neste 
espazo, facelo en terras luguesas, por todo o que 
implicou para o grupo, foi a mellor maneira de 
festexar e compartir, como sempre fixeron, medio 
século de andaina e creacións co pobo.  Con esta 
exposición trazouse un camiño pola traxectoria e 
as creacións que caracterizan a Fuxan os Ventos 
seguindo o legado que o propio conxunto nos 
deixa: a conservación e a divulgación do noso 
patrimonio recoñecendo a todas aquelas persoas 
que sempre mantiveron a cultura viva e confiaron 
nas posibilidades emancipadoras da arte.

Materializar o paso do tempo
Ás veces, parece que teñen que vir estas datas, 
as efemérides, para que o recoñecemento 
chegue. Sorprendentemente, hoxe en día, non 
hai nin documental nin libro publicado que 
recolla a historia de Fuxan os Ventos. Por iso, por 
primeira vez, a inicios deste ano comezamos a 
inventariar dun xeito laborioso un arquivo plural 
e diverso, contrastándoo coa memoria viva dos 
e das integrantes do grupo e coas persoas que 
formaron parte do conxunto nalgún momento e 
quixeron colaborar.
O resultado desta exposición respondeu a un 
intenso proceso de traballo que comezou en 
marzo de 2022. Partiamos co reto de inaugurar a 

exposición no día en que se cumprían 50 anos da 
primeira actuación nas San Lucas de Mondoñedo 
o 22 de outubro de 1972. Un traballo co tempo 
e contra o tempo. Por un lado, a oportunidade 
de responder a esa data cargada de significado 
para o grupo e, por outro, os ritmos propios das 
urxencias.  
Os primeiros meses implicaron unha serie de 
conversas co grupo para saber que se quería 
transmitir. Así, partindo dunha escolla de material 
inicial, quíxose aproveitar a celebración dos 50 
anos para facer o primeiro achegamento histó-
rico que partía da iniciativa do propio grupo. Coa 
vontade de responder a este desexo, comezaron a 
adentrarse nos seus recordos para reunir o máximo 
material posíbel ligado a esa etapa das súas vidas. 
Pasadas varias semanas, puidemos comprobar 
como estaban a construír o seu propio arquivo, 
unha recompilación de obxectos que parecía non 
ter fin, nun crecemento continuo que nos superaba 
por momentos e co que tomabamos conciencia da 
magnitude e relevancia da súa andaina.
Con todo, en paralelo á súa traxectoria, Fuxan os 
Ventos tamén foi contribuíndo a crear o arquivo 
común da tradición oral galega rexistrando e 
transcribindo multitude de voces e ritmos popula-
res. Cómpre destacar a xenerosidade de todas 
aquelas persoas que conservaron e compartiron 

Viaxe a Madrid (1974)
De esq. a der.: Paco Nieto, Carmen Vázquez, Matilde Fernández «Matuquín», Tereixa Novo, Esther García, Xoán 
Fuertes e Xosé Manuel Grueiro «Xosema»
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os seus saberes, moitas veces voces anónimas ou 
sen rostro, que sosteñen o patrimonio inmaterial 
da nosa cultura. Este labor de recollida dos cantos 
populares que fixeron por todo o país súmase ao 
traballo que realizaron e continúan recompilando 
grupos de música e investigadoras para que non 
desapareza esta parte imprescindíbel da memoria 
de Galicia. 
A fase de catalogación revelounos un arquivo 
diverso composto por recortes de prensa, fotogra-
fías, cadernos con transcricións, cintas, vinilos, 
carteis, documentos da propia dinámica interna 
do grupo... Pero sobre todo descubrimos a parte 
máis íntima de Fuxan os Ventos a través das 
viaxes, ceas ou ensaios, que implicaron momentos 
de crecemento colectivo. Unha cara que se cadra 
estamos máis afeitos a ver hoxe a través das redes 
sociais, onde o privado se expón publicamente 
con normalidade, mais neste caso revélase como 
unha parte descoñecida deste conxunto. Todo 
ese material que fomos recompilando precisaba 
dun «marco» histórico, un contexto onde situalo. 
Daquela, as conversas co grupo transformáronse 
no fío co que tecer e soster cada peza do arquivo 

na súa liña de vida. Un grande esforzo que impli-
caba volver ao pasado e confrontar documentos e 
memorias diversas. 
Aquel costume de escribir por detrás da foto o lugar 
e o ano do concerto ou do momento vivido facili-
tou moito a tarefa de catalogación para o equipo. 
Porén, a identificación ás veces non estaba clara 
porque non existía un rexistro no reverso que nos 
situase na cronoloxía. Era aí cando se activaba outro 
tipo de diálogo co pasado e emerxía un contras-
te entre cada unha das memorias do conxunto: 
a forma dos peiteados, a roupa que levaban, 
quen estaba nesa actuación e quen non... Unha 
dinámica que nos fixo reflexionar sobre as formas 
que temos de activar a memoria e a cantidade de 
información que poden conter as xeracións que 
nos preceden. Por outro lado, tamén emerxían 
outras dúbidas: que facemos coas fotos sen datar 
e localizar? Non deixaban de ser un rexistro do 
seu percorrido e das súas experiencias. Descoñe-
ciamos o momento preciso, pero mostraban, por 
exemplo, como as mulleres, alén de constituír as 
voces características, tamén tocaban instrumen-
tos como o pandeiro e a guitarra. 
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Cabe esperar anécdotas extraordinarias dun grupo 
de música despois de ter vivido medio século de 
traxectoria. Por exemplo, a primeira fotografía da 
contracapa do disco fai alusión a unha serie de 
accións que se facían na época —non exentas 
de multas— para reivindicar a toponimia galega. 
Unha noite, Xosema Grueiro (membro do grupo) 
xunto cun amigo e tamén cantante, Xosé Manuel 
González Pérez, foron galeguizar o letreiro de 
«Teijeiro» nunha das estradas en dirección a Lugo.  
Á falta de spray empregaron betume negro Kanfort 
e ao día seguinte foron facer a foto. Uns meses 
máis tarde, como testemuño da intervención, 
o grupo incluíu a fotografía no disco como 
compromiso coa lingua e a toponimia correcta. 
Porén, a importante visita de Celso Emilio Ferreiro 
ao estudio de gravación no ano 1976 quedou sen 
rexistrar fotograficamente. Aconteceu e viviuse. 
Un feito que, se sucedese hoxe, quizais non 
dubidarían en rexistrar, ben pola facilidade de ter 
o móbil á man, ben pola necesidade de deixar 
constancia fotográfica de todo e compartilo co 
resto. Mais tamén houbo dificultades froito das 
propias dinámicas visuais contemporáneas, dese 
compartir todo a través das imaxes. Ao longo dos 

anos, tanto os membros do grupo como outros 
amigos e amigas foron compartindo a través dos 
smartphones as fotografías que tiñan en papel: 
tiraban fotos das súas fotos. Pasado un tempo, 
ninguén sabía quen conservaba ese documento 
orixinal ou quen enviara ese material. Isto implicou 
unha busca a maiores, que trouxo momentos de 
confusión e nervios, por non saber se contabamos 
«realmente» con ese material para garantir 
certas cuestións no ámbito expositivo: saber o 
tamaño dos obxectos, a calidade do material e 
a constatación do paso do tempo polos propios 
documentos. 
Grazas ao proceso narrado conseguimos catalo-
gar un arquivo plural caracterizado por unha varie-
dade de formatos que nos permitiron compren-
der a súa progresión e de que forma tomaron  
partido pola cultura popular. Alén do traballo de 
recuperación documental que Fuxan os Ventos 
realizou durante eses meses, a colaboración de 
moitas persoas e diversas entidades que compar-
tiron material cunha forte carga sentimental e 
pegada histórica foi unha peza imprescindíbel.
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Singularidades que conforman o conxunto 

Completada a primeira fase, o seguinte paso foi 
levar todo este contido ao espazo do Vello Cárcere 
de Lugo, un edificio que, grazas á súa reconver-
sión e remodelación, nos ofreceu oportunidades 
expositivas moi atractivas. Quixemos aproveitar 
a forza visual da arquitectura para que o público 
puidese percibir dun golpe de vista ao entrar no 
patio a magnitude e importancia da historia do 
grupo. A división por seccións entre homes e 
mulleres e o espazo dividido en celas orientounos 
a estruturar os 50 anos de historia de Fuxan os 
Ventos en catro bloques temáticos: contexto histó-
rico, cronoloxía, lembranzas e universo creativo. 
Desde o patio puidemos apreciar o desenvolve-
mento da liña de vida do grupo entre as celas 
deste, que recollen o contexto histórico e os 
comezos do grupo a partir do ano 1972, e as do 
primeiro andar, nas que nos introducimos cela a 
cela nos anos máis relevantes desde a publica-
ción do primeiro disco en 1976 até a actualida-
de. Como zona de tránsito, entre esa parte histo-
ricamente separada entre os xéneros, quixemos 
montar unha instalación apelando á memoria 
das e dos actuais membros do grupo e daquelas 
persoas que formaron parte do conxunto nalgún 
momento a través dunha serie de cartas e fotogra-
fías que recollen as lembranzas do que foi para 
cada unha Fuxan os Ventos. A continuación, entra-
mos no espazo que acolle o universo creativo do 
grupo: as letras, a literatura de referencia, o labor 
das recollidas, o peso da censura, os elementos 
máis técnicos ligados á gravación dos traballos, 
a parte artística que acompañaba a promoción 
dos discos e aquilo polo que os recoñecemos: 
as voces e instrumentos. Unhas celas interco-
nectadas espacial e visualmente que nos dan 
unha sensación de continuidade entre as partes e  
ao mesmo tempo o sentido das súas creacións, 
isto é, a imposibilidade de separar unhas partes 
das outras. 
Se durante o proceso de catalogación nos decata-
mos do gran volume do arquivo, cando traballa-
mos no espazo asumimos que sería unha mostra 
cun longo percorrido tanto pola traxectoria do 
grupo como polo tránsito que habería que facer 
por dous dos andares do Vello Cárcere. Daquela, 
a tarefa das directoras de arte e deseño sonoro 
foi dar resposta á tipoloxía do arquivo a través 

dunha estética liviá, sobria, tentando que fosen as 
peculiaridades de cada obxecto as que atraesen 
o público sen un exceso de estímulos. Por esta 
razón, e debido á heteroxeneidade das pezas, 
pretendiamos que a exposición fose un diálogo 
cos sentidos. Sendo Fuxan os Ventos un grupo de 
música, a relevancia do son sería innegábel, pero 
sospeitabamos que en conxunción co peso visual 
e poético de moitos elementos poderiamos acadar 
unha carga sensíbel capaz de interpelar a memoria 
das persoas máis vellas e a curiosidade das  
máis novas, as que se achegaron por primeira vez 
á súa historia.    
A exposición tivo varios niveis de lectura, xa que 
ao longo da súa traxectoria o grupo tivo a oportu-
nidade de interpelar a diversas xeracións do país: 
aquelas que o acompañaron nos convulsos anos 
setenta, as que medraron escoitando as casetes 
no coche décadas despois ou as que hoxe bailan 
nas foliadas ou cantan nos furanchos o seu reper-
torio. Por esta razón, a inmersión nesta mostra 
dependeu do nivel de profundidade e tempo que  
cada visitante quixo destinar a todo o contido 
histórico, narrativo e audiovisual que o grupo 
nos regala: vídeos, audios inéditos de ensaios, 
fotografías persoais, carteis de festas populares 
en Galicia e no estranxeiro ou incluso anotacións 
duns versos improvisados feitas no primeiro papel 
que se tiña á man. 
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Vista das celas dos homes desde o primeiro andar

Celas interconectadas da zona das mulleres
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Anotación dalgunhas das coplas que o grupo facía ao rematar as actuacións
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Un arquivo (in)acabado a modo de conclusión 

Neste proxecto o arquivo de Fuxan os Ventos 
funcionou como motor de activación da memoria 
política e cultural no presente facendo dialogar 
de maneira transversal os distintos rexistros de 
experiencia e pensamento. Todos os elemen-
tos dispostos en cada cela foron o resultado 
da confianza e do compromiso do ir facendo. 
Recordos conservados sen ningunha pretensión. 
Foi unha posterior ollada, cunha nova intención e 
sentido, a que lles deu un marco concreto para 
mostralos publicamente. Os documentos ficaban 
estáticos, gardados, silenciosos, fomos nós as que 
lle demos vida e sentido. Activámolos cun punto 
de vista en concreto para ilustrar esta historia. 
Somos conscientes da importancia deste arquivo 
para a construción e mantemento do patrimonio 
común e da historia, pero tamén como punto de 
partida para novos achegamentos desde diferen-
tes perspectivas que ofrezan outras lecturas. Desta 
maneira, seguindo os pasos e as reflexións doutras 
autoras, artistas e investigadoras sabemos que a 
tarefa de arquivar, inventariar e catalogar non é 
neutra nin inmutábel. Aquí aplícase un punto de 
vista sobre os documentos que puido ser outro.  
Como comisaria actuou a miña propia subxecti- 
vidade e criterio como historiadora entrando en 

diálogo co resto do equipo para un determinado 
fin:  a exposición dos 50 anos de Fuxan os Ventos. 
As conversas entre o equipo e o grupo procura-
ron un equilibrio entre o criterio histórico, estético 
e emocional da memoria limitándonos tamén 
ao espazo expositivo. Así, como no exercicio 
fotográfico, este é o resultado dunha escolla: a 
dialéctica entre a presenza e a ausencia. Enfron-
támonos con aquilo que puido estar mais do 
que non temos rexistro material, momentos que 
ficaron fóra de plano, obxectos que non saíron do 
arquivo ou que chegaron tarde. Nos últimos días 
da montaxe apareceron e colocáronse pezas tan 
fundamentais como o programa das San Lucas e 
modificáronse cartelas corrixindo datas e localiza-
cións. A propia experiencia do proceso de traballo 
destes meses até a inauguración tamén se suma 
a este arquivo vivo: fotos da montaxe, da propia 
exposición, artigos e reportaxes de prensa, este 
catálogo mesmo, a pegada que se vai deixando 
nas redes sociais. Todas contribuímos como 
axentes activos na ampliación e continuidade da 
memoria de Fuxan os Ventos, unha historia en 
constante crecemento. Por todo isto, entendemos 
o arquivo como un proceso vivo, incompleto e 
sempre aberto a novas incorporacións e modifica-
cións que posibiliten outras narrativas. 

Programa orixinal das San Lucas de Mondoñedo do ano 1972
Cedido por Imprenta Sucesor de Mancebo
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Como comisaria e historiadora escribo este texto 
en representación dun gran e magnífico equipo 
que, desde varias especialidades, fixo posíbel 
esta exposición feita a moitas mans e a moitas 
cabezas. O camiño feito por Fuxan os Ventos 
serve unha vez máis como exemplo para agrade-
cer e recoñecer a importancia de todas as compa-
ñeiras do equipo, os traballadores da empresa 
de montaxe e as do Vello Cárcere. Pezas que 
coas súas singularidades axudaron a construír un 

presente aproveitando a polisemia da palabra, é 
dicir, un regalo para todas e un legado que desde 
a celebración dos 50 anos se proxecta cara ao 
futuro. Por iso, a última cela conclúe como un 
«fin non fin», un punto e seguido sendo conscien-
tes da dificultade de poder conter no espazo do 
Vello Cárcere de Lugo todo o acontecido nesas 
décadas e da imposibilidade de poñer fin a algo 
que está e seguirá sempre vivo facendo coas súas 
cantigas o ceo azul e mais branco. 

Actuación de Fuxan os Ventos, lugar e data sen identificar
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Abadín
Abegondo
Agolada
Ames
Amoeiro
Antas de Ulla
Aranga
Arbo
Ares
Arnoia
Arteixo
Arzúa
Baleira
Baños de Molgas 
Baralla
Barbadás
O Barco de Valdeorras
Barreiros
Beade
Becerreá
Begonte
Bergondo
Betanzos
Bóveda
Brión
Bueu
Burela 
Caldas de Reis 
Camariñas 
Cambados 
Cambre
Campo Lameiro 
Cangas 
Carballedo 
O Carballiño
Carballo 
Cariño
Castro Caldelas 
Castro de Rei 
Castroverde 
Catoira

Cedeira
Cee
Cenlle 
Cerdedo-Cotobade 
Cervantes
Cervo
Chantada
O Corgo
A Coruña
Cospeito
Culleredo
Curtis
A Estrada
Fene
Ferrol
Folgoso do Courel 
A Fonsagrada
Forcarei
Foz
Friol
O Grove
A Guarda
Guitiriz
A Illa de Arousa
O Incio
Lalín
Láncara
Lourenzá
Lugo
Malpica
Marín
Meira
Meis
Melide
Moaña
Moeche 
Mondoñedo
Monforte de Lemos 
Monterroso
Moraña
Mos

Mugardos
Muros
Narón
Navia de Suarna
Neda
Negreira
As Neves
Nigrán
As Nogais
Nogueira de Ramuín 
Oia
Oleiros
Ordes
Ourense
Outeiro de Rei
Outes
Paderne
Padrenda
Padrón
Palas de Rei
Pantón
Paradela
O Páramo
A Pastoriza
Pazos de Borbén 
Pedrafita do Cebreiro 
A Peroxa
O Pino
Piñor
A Pobra de Trives
A Pobra do Brollón
A Pobra do Caramiñal
Poio
Pol 
Ponte Caldelas 
Ponteareas 
Ponteceso 
Pontecesures 
Pontedeume 
A Pontenova
As Pontes

Pontevedra
O Porriño
Porto do Son 
Quiroga 
Rábade 
Redondela 
Ribadavia 
Ribadeo 
Ribeira 
Riotorto 
O Rosal
A Rúa
Sada
Salceda de Caselas 
Salvaterra de Miño
San Sadurniño
Santiago de Compostela 
Sanxenxo
Sarria
O Saviñao
Sober
Sobrado
Soutomaior
Tomiño
Trabada
Triacastela
Tui
O Valadouro
Valdoviño
Vedra
Verín
Viana do Bolo
Vigo
Vilaboa
Vilagarcía de Arousa 
Vilalba
Vimianzo
Viveiro
Xermade
Xove
Zas 

Actuacións de Fuxan os Ventos en Galicia
(1972-2022)
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Cronoloxía
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Coro feminino do Colexio Menor Santísimo Sacramento de Lugo 
dirixido por Xesús Mato (1971)
Como director do coro feminino, Xesús Mato soubo identificar o potencial deste conxunto de 
voces sumadas ás dun grupo de rapaces para cantar misa, retransmitida por Radio Popular, e 
facer algunha actuación por Lugo. Este foi o xerme preciso para que pouco tempo despois este 
grupo de mozas e mozos de entre quince e vinte anos se animasen a crear unha agrupación 
folk cun repertorio baseado na recuperación da música tradicional ao tempo que se musica-
ban textos de poetas con forte contido social, unha dinámica compartida noutros lugares do 
Estado.
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Festival da Primavera na Casa Diocesana de Lugo (1973)
Conformados como Fuxan os Ventos, o grupo comeza a ensaiar con máis 
frecuencia e a actuar en pequenos eventos en vilas e aldeas do rural, toma 
conciencia da situación real do país e empeza a facer as primeiras recollidas de 
música tradicional que posteriormente se irían incorporando ao repertorio.
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Escola de Mestría de Lugo (outubro de 1973)
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Festival folclórico enmarcado nos actos do Primeiro de Maio de Lugo (1973)
Na etapa que vai desde 1973 até a publicación do primeiro disco en 1976, o grupo vai 
definindo os sinais de identidade que o situarán no imaxinario galego ao longo do tempo: 
a popularización e dignificación da música tradicional e o compromiso político, que os 
leva a colaborar con diversas organizacións sociais e políticas.
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Sesión de fotos no xardín da Casa Diocesana de Lugo (1973)
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En Pontedeume, III Festival Ría de Ares (21 de xullo de 1973)
Na sección dedicada a artistas noveis, Fuxan os Ventos conseguía o seu segundo 
éxito coa interpretación das cancións «María Soliña» e «Un adeus a Mariquiña». Con 
esta dinámica, o grupo comeza a gañar recoñecemento debido aos éxitos logrados 
nas moitas actuacións que realiza, onde se constata a grande acollida do público e a 
atención recibida por parte da prensa. 

De esq. a der.: Matilde Fernández «Matuquín», Xoán Fuertes, José Cornide, Carmen 
Vázquez, Elisa Iglesias, Esther García, Xosé L. Rivas «Mini» e Paco Nieto.
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Cea no Mesón Ombreiro, Lugo (1973)
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Actuación en Folgoso do Courel (1974)
A música tradicional e popular do país vai ligada 
irremediablemente aos ambientes festivos que se 
crean nas foliadas co baile. Fuxan os Ventos conser-
vará ao longo da súa historia todo o imaxinario e a 
riqueza do patrimonio inmaterial e material que carac-
terizan as festas e os oficios populares galegos. 
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III Certame Nacional Folk e actuación na Sala Cerebro, Madrid  
(25 de abril de 1974)
Primeiro concerto de Fuxan os Ventos fóra de Galicia. Nesta viaxe a Madrid escoitaron, 
emocionados, a través da radio do coche, o feito histórico que estaba a acontecer: o pobo 
portugués poñíalle fin á ditadura de Salazar coa Revolução dos Cravos. Nela a música xogaría 
un papel esencial: a canción «Grândola, Vila Morena» de José Afonso (Zeca) serviu como sinal 
de arranque da revolución e converteuse nunha canción ligada á liberdade. 
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«Operación Sol», evento organizado pola Asociación Auxilia, Gran 
Teatro de Lugo (23 de maio de 1974)
Auxilia era unha asociación sen ánimo de lucro dedicada á integración social 
e cultural de persoas con diversidade funcional. Fundouse no ámbito galego 
no ano 1952 e en Lugo en 1972, grazas a Xesús Mato. Entre as súas activida-
des destaca especialmente a «Operación Sol», un evento destinado a recadar 
fondos para levar a rapazas e rapaces, especialmente dos contornos rurais, 
á praia. Fuxan os Ventos colaborou con esta organización en varias ocasións 
ao longo dos anos.
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Representación de Galicia canta ó Neno
O proxecto Galicia canta ó Neno xorde no seo do colexio Santísimo Sacra-
mento de Lugo en 1970, para cumprir o obxectivo proposto por Xesús Mato 
de crear un espectáculo de carácter relixioso no que se conxugasen distin-
tas disciplinas artísticas para a celebración do Nadal. A partir do ano 1973, 
entre mediados de decembro e mediados de xaneiro, inícianse as represen-
tacións por todo o país coas que chegan a aldeas, vilas e cidades.

Eran moitas as persoas que participaban nas actuacións xunto cos integran-
tes de Fuxan os Ventos: os coros dos colexios menores Santísimo Sacra-
mento e algúns membros do Eijo Garay de Lugo, os grupos de gaitas Toxos 
e Xestas e mais Treboada e o grupo folk Tangaraño. As 50 persoas que por 
veces se xuntaban no escenario repartían as tarefas de cantar, tocar, actuar 
e bailar. 
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Programa de Galicia canta ó Neno
Se nas vilas e cidades as asociacións culturais eran os axentes fundamentais na dinamización do ocio e da 
cultura, no contexto rural este traballo facíase grazas aos teleclubs. Na primeira metade dos anos setenta, a 
provincia de Lugo contaba con 300 e, a pesar de nacer como lugares onde poder ver a televisión, serviron 
como importantes puntos de encontro e de participación cidadá. Nestes centros socioculturais, grupos como 
Fuxan os Ventos actuaban en moitas ocasións. 
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Primeiro disco: Fuxan os Ventos 
1976
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Pavillón dos Deportes, Lugo (1976)
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Actuacións programadas para os meses de maio a agosto do ano 1976
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Carteis orixinais de diferentes actuacións
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Espazo da mostra dedicado á escoita de pezas inéditas
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Segundo disco: O tequeletequele 
1977



9 3



9 4

Clasificación musical do ano 1977 que mostra o panorama da época
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Mostra da Canción Galega, Colexio Xesuítas, Vigo (24 de abril de 1977)
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Terceiro disco: Sementeira 
1978
A publicación deste traballo, cun éxito de vendas considerable, cambiou o devir do grupo ao chegar 
a un público maioritario e obter unha grande acollida por parte de novos sectores da poboación. 
En pouco menos dun ano da súa saída comercial, a discográfica constataba cifras superiores aos 
cen mil exemplares, entre vinilos e casetes, algo absolutamente impensable para a inmensa maioría 
dos discos editados e moito máis para un de música popular galega. Tanto «Sementeira» como «A 
Carolina» convertéronse axiña en verdadeiros éxitos populares e asentáronse de vez no imaxinario 
musical galego.
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Actuación no ano 1978



1 0 1



1 0 2

Festival Intercéltico de Lorient (1979) 
Como punto de encontro para as nacións celtas, Fuxan os Ventos acudiu en dúas 
ocasións representando a Galicia xunto con outras agrupacións. Este importante 
festival do mundo celta serviu para que o grupo se dese a coñecer internacionalmente 
e para entrar en contacto tamén con outras músicas de países afíns. 
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Concerto en Ferreira de Pantón (1979)
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Actuación en Penamaior (1979)
Foto de Suso de Donato cedida polo Concello de Becerreá
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Cuarto disco:  Galicia canta ó Neno
1978
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Romaxe de Crentes Galegos, Os Peares (1980)
Desde 1978 este evento lévase a cabo cada segundo sábado de setembro nun 
punto diferente da xeografía galega co obxectivo de facilitar «o encontro e o 
diálogo entre unha fe cristiá en clave liberadora e un galeguismo compartido». 
Tiña tamén un importante carácter ecoloxista e estaba ligado a cregos progre-
sistas, nos que Mato se inscribía. Fuxan os Ventos participou varios ano como 
grupo convidado.   
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Plan da viaxe Lugo-Bruxelas (1980)
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Amable Moscoso Busto (1950-2002)
Maruxa, Chochono, Carmen e Alfonso 
A furgoneta utilizada para acudir aos concertos pertencía a Amable Moscoso, un 
amigo que os acompañaba nas idas e voltas polo país e exercía de técnico de son. 
Nela viaxaban a maior parte das veces e, da mesma maneira que nas ceas ou nos 
concertos, era un espazo de convivencia onde se fortalecía o conxunto.
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Actuación do grupo, lugar e data sen identificar
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Zürich (1980)
Unha das consecuencias do éxito de Sementeira foi o incremento do número 
de actuacións por toda a xeografía galega, mais tamén por moitos países de 
Europa, onde estabeleceron unha relación de irmandade co pobo que estaba 
na emigración. Nesta época van diversificando a súa presenza en novos 
espazos, ampliando o seu público, como as salas de festas e discotecas. 
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Quinto disco: Quen a soubera cantar
1981



1 1 5



1 1 6

Primeira sesión fotográfica do grupo, estudio do fotógrafo Juan José, Lugo (1981)
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Fotografía tomada nas butacas do estudio da Radiotelevisão Portuguesa en Porto 
(1982) que serviu durante moito tempo como imaxe para difundir nos medios
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Actuación no programa Árvore das patacas da Radiotelevisão Portuguesa (1982)
Para a participación no programa, viaxaron a Porto co poeta Manuel María. Este acudía como 
entrevistado e, no medio da conversa, Fuxan os Ventos ía tocando parte do seu repertorio. 
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París (27 de febreiro de 1982) 
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Monforte de Lemos (7 de maio de 1983)
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Actuación no IV Festival de Pardiñas (1983)
Cartel e fotografía cedidos pola Asociación Xermolos de Guitiriz
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Sexto disco: Noutrora
1984
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Cartel cedido por Xico de Carinho
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Cartel cedido por Suso de Muñís

Fuxan os Ventos participa nestes anos en numerosos actos de protesta. 
Sirvan de exemplo as actuacións no Festival en Solidariedade con Nicara-
gua en 1983, organizado polo Comité de Solidariedade con América Latina 
(COSAL) no Palacio dos Deportes da Coruña; na praza Maior de Lugo en 
xullo de 1983 contra os vertidos nucleares da fosa atlántica, ou no Pavillón 
de Riazor da Coruña para apoiar os dereitos das persoas con diversidade 
funcional no verán de 1984. 
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Londres (xuño de 1986)
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Cartel promocional do disco Noutrora, deseñado por Agustín de Castro 
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Cartel cedido pola Asociación Castro Meda e o Concello de Zas
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Discoteca Litmar, Sarria (decembro de 1987) 
Fotografía: Xosé Marra 

Tempo despois, en 1989, Fuxan os Ventos acode ao Festival de Música Folk Agapito Marazuela en Segovia, 
para realizar a que sería a súa última actuación en directo até o seu regreso en 1993.
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Festa Labrega de Láncara (1993)
Organizada polo Sindicato Labrego Galego, celebrábase a suspensión da cota empresarial 
agraria. 
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XXV Aniversario da Asociación Auxilia, Lugo (1997)
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Gravación do disco Sempre e mais despois no estudio Areamaster, Vigo (1999)
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Sétimo disco: Sempre e mais despois 
1999
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Sesión fotográfica feita por Xoán Piñón
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Oitavo disco: Na memoria dos tempos
2002



1 4 1
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Folleto deseñado por Xosé Luís Freire que se repartiu ao público dos concertos expansivos nos que 
participou Fuxan os Ventos.  Ademais das viñetas, contiña unha versión do tema «Ancares», desta 
vez cunha letra máis reivindicativa
Na memoria dos tempos serviu, ademais, para protestar contra a catástrofe do Prestige, motivo que preside a súa 
portada coa fotografía de Xurxo Lobato. Fuxan os Ventos participou nas diferentes manifestacións e actos que se 
realizaron, como o Concerto Expansivo de Burla Negra, con actuacións en Brión e Ames.
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Actuación no Concerto Expansivo de Burla Negra en Ames (2003)
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Gravación do proxecto colectivo Pelo Gato 24, estudio Casa de Tolos, Gondomar 
(2007) 
Proxecto impulsado pola Asociación de Gaiteir@s Galeg@s para divulgar e poñer en valor a cultura 
tradicional das cantigas e os xogos populares. O posicionamento permanente na defensa do 
idioma e o feito de que a maior parte das persoas de Fuxan os Ventos fosen mestres e mestras 
fixeron que moitas destas iniciativas en prol da lingua galega contasen co grupo.



1 4 5

Pregón musical na Mostra de Instrumentos Tradicionais do XXVIII Festival de Pardiñas (2007)
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Gravación en directo do espectáculo «Terra de Soños» no Auditorio de Galicia  
(18 e 19 de outubro de 2008)
Fotografía: Carlos Abal

Para o proxecto «Terra de Soños», Fuxan os Ventos contou coa dirección musical de Xosé Lois Romero e 
a colaboración de figuras destacadas do panorama musical galego como Guadi Galego, Xabier Díaz, Uxía, 
Mercedes Peón, Pepe Ferreirós, Rodrigo Romaní, Miguel Lustres, Sabela Rodríguez ou a compañía Nova 
Galega de Danza, que ofreceron un novo achegamento ao repertorio do conxunto. A banda estaba conforma-
da por Guillerme Fernández, Benxamín Otero, Roi Adrio, Simón García e o cuarteto de corda Saiva Nova con 
Fernando do Campo, Iván Novo, Rosalía Vázquez e Sergio Sieiro.
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Imaxe da exposición na que se pode ver o cartel da actuación de Fuxan os Ventos no Audito-
rio de Galicia (2008) e a escaleta do espectáculo
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Noveno disco: Terra de soños 
2009



1 4 9
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Cartel cedido pola plataforma cidadá Queremos Galego! 
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Actuación no Festival de Música contra o Decretazo, Pontevedra  
(17 de abril de 2010)
Fotografía: Xaquín Soliño 
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Estudio de gravación de Xoán Fuertes, Lugo (2012)
Fotografía: Xurxo Lobato 
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Peza da mostra que recolle tres cancións que o grupo publicou con motivo das Letras Galegas

PENÉLOPE

Letra: Xosé María Díaz Castro
Música: Xoán Fuertes

Un paso adiante e outro atrás, 
Galicia,
e a tea dos teus sonos non se move.
A esperanza nos teus ollos se espre-
guiza.
Aran os bois e chove.
Un bruar de navíos moi lonxanos
che estrolla o sono mol coma unha 
uva.
Pero ti envólveste en sabas de mil 
anos,
e en sonos volves a escoitar a chuva.
Traguerán os camiños algún día
a xente que levaron. Deus é o 
mesmo.
Suco vai, suco vén, Xesús María!,
e toda a cousa ha de pagar seu 
dezmo.
Desorballando os prados coma sono,
o tempo vai de Parga á Pastoriza.
Vaise enterrando, suco a suco, o 
outono.
Un paso adiante e outro atrás, 
Galicia!

GALICIA

Letra: Manuel María
Música: Suso Vaamonde
Arranxos: Xoán Fuertes

Galicia docemente
está ollando o mar:
ten vales e montañas
e terras pra labrar!

Ten portos, mariñeiros,
cidades e labregos
cargados de traballos,
cargados de trafegos!

Galicia é unha nai
velliña, soñadora:
na voz da gaita rise,
na voz da gaita chora!

Galicia é o que vemos:
a terra, o mar, o vento...
Pero hai outra Galicia
que vai no sentimento!

Galicia somos nós:
a xente e maila fala
Se buscas a Galicia
en ti tes que atopala!
Galicia somos nós:

a xente e maila fala
Se buscas a Galicia
en ti tes que atopala!

LÚA DE PRATA

Letra: María Victoria Moreno
Música:  Xoán Fuertes

Neste (a)mencer de pombas indecisas
conversarei coas fontes
onde beben pesares cristalinos
as tebras que se axitan pola noite.

Esa lúa de prata
atopou o tesouro
que eu perdera na auga.

No laio dos farois agonizantes
evocarei os nomes
que acenderon lucernas balbucintes
nas fragas mestas onde os medos 
dormen.

Esa lúa de prata
atopou o tesouro
que eu perdera na auga.

Neste tremor de chumbo e de 
diamante
serei luz que se esconde
no ardor aceso que xerou os días
ou na xerfa esfiañada en surtidores.

Esa lúa de prata
atopou o tesouro
que eu perdera na auga.

No rubor das estrelas acaladas
achegareime á morte,
sentirei o feitizo dos seus ollos,
e o seu bico na fronte.



Lembranzas



O medio século de vida de Fuxan os Ventos está marcado polas 
experiencias, aprendizaxes e mudanzas protagonizadas polas persoas 
que formaron parte do grupo e que deixaron unha pegada inesquecíbel 
na súa memoria.

Alfonso Fernández - 1977/actualidade
Ana Fernández Couso - 1972
Ana Rodríguez - 1977
Ángel Pérez «Geluco» - 1972/1975
Antón Castro - 1983/actualidade
Baldomero Iglesias «Mero» - 1972/1982
Carmen Vázquez - 1972/actualidade
Chus Valledor - 1972/1973
Conchita Díaz - 1972
Elisa Iglesias - 1973/1975
Esther García - 1972/1975
Isabel Rodríguez «Sabela» - 1977
José Rey Cornide - 1972/1975
Mª Carmen Freire - 1972/1973
Mª Dolores Fociños «Maruxa» - 1979/1985 e 1993/actualidade
Mª Xosé Pardo-Gil «Mosé» - 1978
Matilde Fernández «Matuquín» - 1972/1976
Olga Ceide - 1977/1979
Olga Rodríguez - 1975/1976
Paco Nieto - 1972/1975
Pedro Lucas - 1983/actualidade
Ramón Díaz - 1980/actualidade
Raúl Rodríguez - 1973/1975
Tereixa Novo - 1972/1977 e 1978/actualidade
Xoán Fuertes - 1972/1975 e 1978/actualidade
Xosé Luís Freire - 1975/2003
Xosé Luís Rivas «Mini» - 1972/1982
Xosé Manuel Grueiro «Xosema» - 1973/1977
Xosé Vázquez «Pepe» - 1983/actualidade
Xulia Canoura - 1975
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Instalación que reflicte a parte máis íntima de Fuxan os Ventos a través de cartas manuscritas 
por moitas das persoas que pasaron polo grupo
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Foto e carta de Sabela Rodríguez
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Foto e carta de Xosema



1 6 3



Universo
creativo



O universo creativo de Fuxan os Ventos susténtase nun coñecemento e 
respecto do noso patrimonio, pero tamén na experimentación a través 
da arte de novos horizontes de posibilidade para Galicia. A consciencia 
de levar unha grande influencia do pobo reflectida nas súas creacións 
traduciuse nunha dinámica de ida e volta, isto é, no compromiso de 
ampliar a cadea de transmisión oral que se conservou sempre na 
memoria e nas voces da xente. Durante anos, o traballo do grupo 
converteuse case nunha militancia pola recuperación e conservación 
da música popular, constantemente ameazada polo franquismo, polo 
éxodo ás cidades e, como consecuencia, pola perda dun modo de vida 
vinculado ao rural. Ao longo do seu percorrido levaron aos estudios de 
gravación e aos escenarios a riqueza dun imaxinario procedente da 
tradición oral e da poesía galega, e demostraron que a cultura é algo 
vivo e dinámico que camiña e perdura cos tempos e nos diferentes 
formatos. O coidado nas súas creacións transcendeu a dedicación 
posta nas voces e nos instrumentos, xa que durante a súa carreira 
colaboraron con profesionais do mundo da fotografía, do deseño e 
da artesanía ligada aos instrumentos tradicionais para construír unha 
estética acorde coa identidade do grupo. Así, as creacións de Fuxan os 
Ventos mantiveron un equilibrio entre tradición e modernidade e serviron 
de exemplo para moitos grupos de hoxe que seguen apostando pola 
cultura galega como referente imprescindíbel nos diferentes estilos e 
nas propostas artísticas máis transgresoras.
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Vitrina na que se pode observar o Cancioneiro galego de tradición oral, de 
Dorothé Schubarth e Antón Santamarina, editado pola Fundación Pedro 
Barrié de la Maza (1982), e tamén o Cancioneiro musical de Galicia, de 
Casto Sampedro e Folgar, editado pola Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, Colección da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra (1942).
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Correspondencia entre Fuxan os Ventos e os poetas cos que mantiñan 
unha estreita relación: Darío Xohán Cabana, Manuel María e Marica 
Campo. Nela recibían textos e poemas que servían de referencia para as 
súas creacións.
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A base creativa de gran parte do repertorio de Fuxan os Ventos 
encóntrase nos cancioneiros populares, na poesía galega e na 
colaboración de escritores e escritoras que elaboraban textos para 
o grupo. Moitas das referencias bibliográficas usadas polo grupo ao 
longo da súa traxectoria baséanse nas investigacións musicais feitas 
no país que conservaron a tradición oral dos diversos lugares da 
xeografía galega e na visión poética dos grandes nomes das nosas 
letras. Unha forma de coñecer e tomar conciencia da realidade social 
galega a través das súas máis variadas formas de expresión e creación. 
Traballando con todo este patrimonio, o labor fundamental de Fuxan os 
Ventos consistiu na difusión e popularización desa cultura ampliando 
as canles de transmisión, levando a música das foliadas aos estudios 
de gravación, transformando a palabra escrita en canto e facendo soar 
nas radios dos coches a memoria popular. 
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Os recitados aparecen en varias cantigas de Fuxan os Ventos para subliñar 
dun xeito máis directo e combativo —nun ton case épico— as temáticas 
abordadas nas letras. Na mostra escolléronse tres temas que conteñen 
pasaxes moi representativas que falan da emigración ou da identidade de 
Galicia como pobo.
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Detalle da letra da canción «O lobo» (Fuxan os Ventos, 1976)
Letra: Darío Xohán Cabana. Música: Antón Campelo
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Letra da canción «Brazos pra seitura» (O tequeletequele, 1977)
Letra e música: Xosé L. Rivas «Mini»
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Vitrina con transcricións e cintas de recollidas feitas por Fuxan os Ventos nas 
décadas dos setenta e oitenta 
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A recompilación de música tradicional (recollidas) é unha práctica 
que axudou a conservar, difundir e popularizar o noso patrimonio oral 
ligado á cultura popular. Percorrendo toda a xeografía galega, Fuxan os 
Ventos rexistrou e catalogou na década dos setenta (xunto con outras 
persoas ligadas ao ámbito da etnomusicoloxía, da antropoloxía ou da 
música) numerosas coplas que as xentes das aldeas e vilas pequenas 
preservaban na súa memoria e seguían transmitindo a través do canto.

Utilizábanse as gravadoras ou magnetófonos para rexistrar as melodías 
e as coplas que, maioritariamente as mulleres, lembraban e compartían. 
No caso de Fuxan os Ventos, como moitos e moitas eran mestres no 
rural, este traballo de recollida tamén se integraba na programación 
das escolas e era o alumnado o que recompilaba as cantigas que se 
coñecían nas súas casas. Unha vez que se recollía todo ese material 
nas cintas ou casetes, transcribíase a letra e a melodía en papel e as 
que mellor funcionaban integrábanse no repertorio do grupo. 
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Manuela Arrojo da Casa da Carrioza 
Letra da canción «As pachocas»
Esta peza foi recollida a Manuela Arrojo por Tereixa Novo e Ramón Díaz en 
Doncos (As Nogais) no 1979. Mais tarde sería versionada no disco Sempre 
e mais despois (1999).

O proceso de escoita e adaptación das recollidas formou parte do universo 
creativo de Fuxan os Ventos, tanto para as melodías como para as letras, 
desde os comezos até a actualidade. Esta dinámica estaba sustentada no 
contacto directo coa xente do rural, fonte inesgotábel de coñecemento e 
aprendizaxe para o grupo a nivel musical pero tamén vital.
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Á esquerda, Florencio López, o cego dos Vilares, ao que se lle recolle-
ron moitas pezas, entre elas «Perdín a vista querida» que máis tarde sería 
versionada no disco Noutrora. Á dereita, Francisca García da Casa de 
Recadeixe (Taboada, Lugo), á que se lle recolleu un romance, no ano 1981, 
que logo se gravaría como «Malveliña» no disco Na memoria dos tempos 
(2002).
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«Perdín a vista querida»

Informante: Florencio López Fernández, o cego dos 
Vilares

Recollida en Baleira por César Álvarez en 1978

Colección: Xosé L. Rivas «Mini» e Baldomero Iglesias 
«Mero»

Peza do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade 
(APOI) do Museo do Pobo Galego 

«Cantar de cego» 

Peza versionada no disco Noutrora (1984)

Ante a imposibilidade de trasladar a parte sonora 
da mostra a estas páxinas, propoñemos escanear 
estes códigos QR para experimentar o proceso de 
transformación dunha mesma peza.
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Anotación dalgunhas das coplas que o grupo facía ao rematar as 
actuacións
O traballo de recollida realizábase en moitas ocasións despois dos concertos, nos 
que o grupo mantiña o contacto directo coa xente e esta animábase a compartir 
as coplas que coñecía. Era neses momentos cando moitas veces se botaba man 
de calquera papel que houbese cerca, como este paquete de tabaco Winston, para 
apuntar as letras.
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O medo xera silencio. Ese é un dos obxectivos que perseguen 
as ditaduras. Quebralo foi o impulso de moitas e moitos artistas 
que, como Fuxan os Ventos, asumiron nas súas creacións un firme 
compromiso antifranquista. O seu traballo supuxo a popularización da 
música en galego nun momento no que todo o que tiña que ver co 
idioma e a identidade do país estaba perseguido ou era manipulado 
ideoloxicamente polo réxime de Franco. Tendo en conta o imaxinario 
de referencia para o grupo, a censura que determinaba o ambiente 
creativo poñía de manifesto a represión vivida polo propio pobo. 
Até o ano 1977 a censura operaba na cultura de maneiras diversas: 
internamente, por medio dunha autocensura que limitaba a creación 
por medo ás futuras sancións e, externamente, con accións represivas 
do propio réxime como a prohibición de difundir certas obras, a 
persecución ou as penas de cárcere. Esta dinámica de control xeraba 
constantes trabas e mesmo era frecuente a presenza da policía secreta 
nos eventos para impedir calquera contido subversivo. Neste contexto, 
cómpre destacar o traballo das diversas asociacións culturais de toda 
Galicia porque, alén de tecer alianzas e organizar moitos actos, se 
encargaban da xestión dos trámites e permisos coas autoridades do 
réxime. Desde o ámbito da creación, grupos como Fuxan os Ventos 
desafiaban o sistema sendo conscientes do poder transformador da 
arte na loita por un porvir mellor.
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Sala da mostra dedicada á censura
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Cancións «autorizadas», «denegadas» ou «para maiores de 14 anos» do 
repertorio de Fuxan os Ventos. Estes permisos concedidos polo Ministerio 
de Información e Turismo foron necesarios para poder actuar publicamen-
te até o ano 1977. O único tema que non pasou a censura foi «O corvo», 
composto por Xosé L. Rivas «Mini» e enviado á discográfica Philips no ano 
1976, previo á edición do seu primeiro disco, Fuxan os Ventos. Ao non ser 
autorizado, foi a única composición que non se editou.
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Carné de músico de Xosé Luís Freire (1977)
Alén dos permisos solicitados ao Goberno Civil para realizar actuacións 
públicas e o control sobre as letras por parte dos órganos da censura, 
existía tamén a obriga de estar afiliados ao Sindicato Nacional do Espectá-
culo, un dos 24 sindicatos que formaban a Organización Sindical Española 
(OSE), máis coñecida como «Sindicato Vertical». Creado polo réxime de 
Franco en 1942, estivo en vigor até o 1 de xuño de 1977. En teoría todas 
as persoas do grupo tiñan que estar sindicadas para poder actuar, mais 
existía certa permisividade se algún dos membros dispoñía do permiso. 
No caso de Fuxan os Ventos, foi Xosé Luís Freire quen se presentou ao 
exame a finais de 1976.
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Autorización xestionada pola Asociación Cultural Abrente de Ribadavia coa Delega-
ción Provincial do Ministerio de Información e Turismo para a realización de actos 
culturais nos que Fuxan os Ventos participaba.

Documento cedido polo Museo Etnolóxico de Ribadavia.
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Cancións traducidas ao español por Olga Ceide, requisito esixido polas 
autoridades franquistas. Debían ir coas letras que se presentaban en galego, 
aquelas que finalmente levaban o selo da autorización ou denegación. 
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Royalties da discográfica Philips-Fonogram
Documento que reflicte a remuneración para o grupo polos discos vendidos.
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Antes da publicación de Fuxan os Ventos, o traballo previo realizado 
entre a etapa de 1971 e 1976 caracterizouse pola intensa actividade 
de concertos, ensaios e recollidas. Este ritmo permitiu que o grupo 
chegase ás gravacións dos primeiros discos coa conciencia de saber 
que temas funcionaban nos directos e cal era a resposta do público. 
Cando comezaron a traballar coas discográficas, a súa música 
conseguiu unha maior difusión e entrou nas dinámicas da industria. O 
contacto con Philips, Ruada e Fonomusic non significou un cambio na 
liña musical ou política do grupo, mais si unhas incorporacións que de 
inicio non era prioritarias, como as partituras. A formación musical da 
maior parte do conxunto viña da música tradicional, caracterizada por 
unha aprendizaxe máis autodidacta e coa memoria e a transmisión oral 
como base. Con todo, a partir dos anos noventa, as partituras fóronse 
integrando no grupo para facilitar os ensaios individuais e reforzar o 
crecemento musical. Foron anos gravando en Madrid concentrando 
toda a produción nunha semana até que as melloras técnicas 
permitiron gravar en Galicia cunhas dinámicas máis pausadas. Así, o 
traballo no estudio gañou máis peso —especialmente a partir do disco 
de Noutrora— e o número de concertos foise reducindo, coincidindo 
tamén coas esixencias das súas vidas persoais. No proceso de creación 
no estudio abríronse a outras poéticas, á experimentación con novos 
instrumentos e arranxos nas voces e ás colaboracións con diferentes 
músicos que contribuían con novas e diversas sonoridades.
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ADAT
Os seis primeiros discos de Fuxan os Ventos graváronse nun magnetófono, nunha cinta de 2 polgadas con 16 
pistas. Só Sempre e mais despois se gravou con este sistema chamado ADAT, un formato multicanle de grava-
ción en soporte de cinta de vídeo que ía conectado ás diferentes canles da mesa de control de son. Debido á 
cantidade de pistas de audio que manexaban no estudio para este traballo, precisaban ter catro sincronizadas 
(oito pistas en cada un) e os cadernos servían para controlar o contido que había en cada pista.
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Diferentes elementos utilizados polo grupo para a gravación e a reprodución de cancións
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Tereixa Novo, Carmen Vázquez e Maruxa Fociños na gravación 
do disco Quen a soubera cantar, Madrid  (decembro de 1980)
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Expositor de casetes
Máis alá dos numerosos concertos que deron ao longo da súa traxecto-
ria, no imaxinario de moitas xeracións galegas, a presenza de Fuxan os 
Ventos estará sempre vinculada ás viaxes nos coches durante as décadas 
dos setenta, oitenta e noventa, unha convivencia especial co grupo que 
se instalou nun recuncho particular da memoria colectiva do país. Sendo 
o vinilo un formato importante na promoción de cada traballo, os casetes 
foron, sen dúbida, a base fundamental de escoita popular ao seren máis 
accesíbeis economicamente. Alén das tendas de música, a súa venda 
facíase tamén en bares e gasolineiras, co que se chegaba a públicos máis 
amplos e se conseguía, deste xeito, a popularización da súa música. 
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Ocarina, tonalidade dó. Punteiro en sol. Frauta sopranino en fa. 
Frauta alto en fa
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Durante os 50 anos de historia, Fuxan os Ventos experimentou 
cambios vocais e  instrumentais significativos e adaptou o repertorio ás 
circunstancias do grupo en cada momento. Algúns instrumentos como 
a guitarra, a zanfona e o pandeiro estiveron presentes desde os inicios 
do grupo e conformaron a base harmónica, melódica e rítmica das 
cancións ao longo dos anos. Do mesmo xeito que fixeron coas letras, 
tamén manifestaron a través deles a súa aposta política: por un lado, 
a guitarra mostraba a influencia da canción protesta e de autor e, por 
outro, a utilización daqueles instrumentos ligados ao país —como a 
zanfona e o pandeiro— sinalaban o lugar de enunciación do que partían 
as súas creacións. En 1983 incorpórase ao conxunto o trío de música 
tradicional Treboada e con el aparecen o tamboril, o bombo e a gaita. 
Neste sentido, Fuxan os Ventos supuxo a recuperación e dignificación 
dos instrumentos propios —especialmente no caso da gaita— despois 
do uso propagandístico do folclore por parte do franquismo.

En consonancia coa importancia das letras, as voces son o elemento 
máis representativo na sonoridade do grupo, esenciais para entender 
a súa natureza e devir musical. Estas evolucionaron en paralelo ao 
resto de instrumentos e xeraron un diálogo onde a palabra cantada 
é protagonista. Os xogos vocais e harmonías cristalizan sempre 
nun sentido comunitario da voz que bebe da tradición das corais e 
a transcende. Foron moitas as persoas que pasaron por Fuxan os 
Ventos ao longo dos anos, achegando o seu carácter, o que fai que a 
traxectoria do grupo sexa rica, orgánica e cambiante. Unha voz unitaria 
feita de moitas voces, fixada a través do tempo e compoñendo o 
universo creativo do conxunto. Un espazo desde o que se transmitiron 
durante décadas verdadeiros himnos para Galicia.
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Pandeiro
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Guitarra Ovation Classic
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Gaita en dó (de madeira de buxo)
Realizada no obradoiro do artesán Sito Carracedo. O punteiro foi feito na 
Cooperativa Soutelo de Montes por Antón Corral e Sito Carracedo (1980-
-1982).
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Antón Corral 
Fotografía dos fondos do arquivo 
documental da colección de instru-
mentos musicais do Centro de Artesa-
nía e Deseño - CENTRAD

 Xesús Pérez
Fotografía dos fondos do arquivo documental da colección de 
instrumentos musicais do Centro de Artesanía e Deseño - CENTRAD

Sito Carracedo
Fotografía: Manuel Lucas

O mundo da artesanía ligada aos instrumentos é outro dos alicer-
ces imprescindíbeis para o mantemento da música tradicional en 
Galicia e co que Fuxan os Ventos sempre mantivo unha estreita 
relación. Estes artesáns levan anos colaborando co grupo na 
construción e mellora dos instrumentos.
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Zanfona en sol (1979)
Realizada no obradoiro da Deputación de Lugo polos artesáns Xesús e 
Luciano Pérez. A primeira zanfona que se utilizou foi en 1973, no proxecto 
Galicia canta ó Neno, achegada e tocada por Xosé Luis Foxo. Dous anos 
despois, Fuxan os Ventos adquiriu a súa propia, en tonalidade de dó, 
elaborada no obradoiro da Deputación de Lugo polos artesáns Xesús 
Pérez e Antón Corral.
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La zanfona, Faustino Santalices (1956, reeditado no ano 2000)
Faustino Santalices (1877-1959) fixo un importante traballo na recuperación da 
zanfona. Este instrumento foi perdendo protagonismo no século xix en todo o 
Estado até ficar reducido aos territorios de Galicia e Asturias. Coa súa progre-
siva desaparición, limitouse case a ser un elemento de exposición nos museos 
e anticuarios. Ante esta situación, moitos estudosos comezaron a interesarse 
pola zanfona, un instrumento historicamente relacionado coa actividade de rúa 
dos cegos. Así, Santalices recuperou algúns exemplares —grazas aos esforzos 
do Taller Escola de Instrumentos Galegos de Lugo— e colaborou co folclorista 
Casto Sampedro para a súa reconstrución. En 1953 gravou coa súa zanfona 
varios discos e chegou a editar un manual que serviu como proposta e guía 
para moitos zanfonistas que viñeron despois. Fuxan os Ventos introduciu este 
instrumento no seu primeiro disco en 1976.
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Instalación sonora na que se pon o foco no traballo vocal de Fuxan os Ventos a través da 
canción «Alalá da pena» 
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Probas de impresión do disco Galicia canta ó Neno (1978)
Bosquexos: Xosé Luís Freire. Deseño: Philips-Fonogram
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Proceso creativo da portada do disco Sempre e mais despois (1999) 
Fotografías e deseño: Xoán Piñón

Para o deseño do seu sétimo traballo, Fuxan os Ventos tentou plasmar esteticamente a idea que se procuraba 
con este disco: a convivencia e diálogo entre a tradición e a modernidade. Así, os temas que conforman o 
repertorio, respondendo ao nome do disco, son por vez primeira todos tradicionais, pero cunha instrumen-
tación e cuns arranxos máis actualizados. Coa vontade de transmitir esta ligazón entre o pasado e o futuro 
no deseño da capa, o grupo contou co labor creativo de Xoán Piñón, que por aquela época levaba anos 
fotografando as montañas do Courel en outono. Sobre o fondo destas imaxes, o fotógrafo xerou unha imaxe 
fotorrealista a partir dun modelo 2D e 3D por medio de programas informáticos (renderización) para crear 
unhas estruturas máis contemporáneas que producisen ese xogo de contrastes entre dous mundos.
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Cartel deseñado por Ulises López Sarry (1976)
A parte creativa das portadas dos álbums e carteis promocionais foi sempre 
un elemento que se coidou no universo creativo de Fuxan os Ventos. 
Aínda que nos primeiros discos a discográfica se encargaba do deseño, as 
decisións en relación co concepto, propostas e imaxes sempre as tomaba o 
grupo. Desta maneira, a interacción entre música e deseño constituía outra 
vía de expresión porque sumaba firmeza á mensaxe desde outros terreos da 
arte e axudaba a situar estas creacións no imaxinario popular. 
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Bonecos feitos exclusivamente con plastilina
Creados por Noemí López Vázquez para a promoción do disco Sempre e mais e despois (1999).
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No acto inaugural da mostra, Fuxan os Ventos actuou acompañado polos músicos Aldara Palmeiro, 
Miguel Díaz e Manuel Lucas
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