
 

ENTREVISTA A ÓSCAR FERNÁNDEZ, MESTRE DE 
ZANFONA: “A zanfona triúnfa incluso antes de sonar” 

Achegámonos ao Centro Cultural da Trisca onde Óscar 
Fernández, mestre de zanfona, imparte clases deste 
instrumento a varios alumnos. Estes músicos afeccionados 
polo momento, saíndose do que a sociedade se podía 
esperar, non quixeron a aprender a tocar a guitarra 
eléctrica ou a acordeón senón un instrumento cunha 
historia  está moi ligada a Galiza como o  é a zanfona. 

-¿Por que empezou a tocar zanfona, como se meteu 
neste mundo? 

- Porque se pode tocar todo tipo de música con el. E cada 
vez, máis xente está interesada. Sacámoslle mellor son 
cada ano que pasa e creo que empecei para gozar como 
con calquera outro instrumento. Ademais é pouco coñecido 
e triunfase moito con el.  

-¿En que situación está a zanfona, está 
desaparecendo? 

-Ao contrario, esta rexurdindo. A zanfona volve estar 
crecendo tanto en Galiza que un dos sitos de referencia. 
Pero tamén no resto de Europa volve a ter éxito. Francia é 
hoxe, a referencia mundial. Por certo, dous dos mestres 
franceses, Gilles Chabenat e Patrick Bouffard van participar 
no encontro de zanfona deste ano. 

- ¿Cantos alumnos ten o curso que imparte? 
Agora mesmo, son uns catorce ou quince depende do día, 
aquí en Santiago. Pero tamén damos cursos de zanfona en 
Vigo. 

-¿ Cando aparece a Zanfona? 

A zanfona aparece no século IX ou X e dende entón foise 
mantendo aquí en Galiza en pequenos círculos.  



-¿Cambiou moito o instrumento como tal dende entón? 

No. A esencia da zanfona mantense dende que naceu. A 
base é a mesma. Claro que se lle foron  engadindo cousas 
para mellorar o son pero a base non cambiou en todo isto 
tempo. Dende o século XVIII non tivo cambios. Despois 
metéronse os avances electrónicos para amplificar o son 
como a todos os instrumentos para que se escoitase mellor 
nos concertos. Pero nada máis. 

-¿En que reside o éxito da zanfona? 

-A verdade é que triúnfa.A zanfona triúnfa incluso antes de 
sonar. 

- ¿Por qué volveu a rexurdir agora? 

Porque aínda que a zanfona se asimila a música de antes. 
A música folque ca aínda se segue tocando coa zanfona, a 
música tradicional. Agora mellorouse moito, cada vez se 
está a sacar mellores sons a zanfona e xa non só se 
emprega pa tocar os ritmos de toda a vida senón que agora 
hai músicos que tocan folk, rock o jazz coa zanfona. 

 

ANEXO 2. VÍDEO PROMOCIÓN  
 

http://www.youtube.com/watch?v=iZa-UDPIvmc   
 
Adxuntamos neste anexo o vídeo resultado do noso 
traballo coa asociación aCentral Folque. Este video foi 
realizado por todos os membros do grupo e as gravacións 
foron levadas a cabo en diversos días tal e como está 
explicado nos post remitidos ó blog da asignatura.  
Como se pode ver, xa aparecen referenciados no mesmo 
ás persoas coas que se contactou para a realización do 
mesmo. 

http://www.youtube.com/watch?v=iZa-UDPIvmc

