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O ASUBÍO é o único instrumento de 
vento feito de barro e orixinario de 
Galicia. Ten forma de ovo, e componse 
de cinco buratos para tapar cos dedos 
índice e corazón das dúas mans, e o 
polegar da man dereita. Ten un burato 
máis por onde sae o ar (o bisel), e outro 
por onde sopramos. Parece unha frauta 
diminuta, pero pode acadar unha oitava 
cromática. Está emparentado con outro 
instrumento característico da China: a 
ocarina.

A CASTAÑETA é un xoguete 
musical de percusión máis que un 
instrumento propiamente dito. Isto 
quere decir que tanto a súa 
construción como o xeito de 
tocarse é moi sinxela e está ao 
alcance de calquera cativo.
Para facérmonos unha, temos de 
coller un anaco de cana de 
aproximadamente 5 centímetros 
de longo e cortala pola metade 
lonxitudinalmente. Logo unimos 
un dos lados cunha fita adhesiva 
ou similar e, ao golpear o lado 
aberto, producirá un son forte e 
claro.

Coñécese co nome de TROMPA ou 
BIRIMBAO a un pequeno instrumento 
metálico, que consta dunha lingüeta simple, 
tamén metálica. Tócase apoiando os dentes 
na súa armazón, e golpeando a lingüeta co 
dedo índice da man dereita. A lingüeta entra 
e sae da boca, por entre os dentes, e, coa 
axuda da respiración, conquírense 
diferentes sons. Históricamente foi moi 
empregado na comarca da Fonsagrada, en 
Lugo.



A CUNCHAS é un instrumento de percusión formado por dous 
caparazóns de vieiras mariñas que, debido á súa forma ondulada, ao 
seren refregadas entre si pola parte exterior, producen un son riscado co 
que podemos executar ritmos e efectos diversos.
Ao seren elementos da natureza non son construídos polo ser humano 
senón que son recollidos do mar e utilizados sen máis preparación. 

O PÍFANO é unha pequena frauta 
traveseira de madeira, moi parecida a un 
frautín, duns 32 cm de longo. Consta tan 
só de dúas partes: a embocadura (por 
onde sopramos), e o corpo (que ten seis 
furados, que tapamos cos dedos das dúas 
mans).
Adoita estar en tonalidades agudas, 
principalmente Dó ou Re. O taller máis 
antigo que se coñece tanto de pínfanos, 
como de frautíns e requintas é o Obradoiro 
Riobóo, na Estrada.

A PANDEIRETA é posiblemente o instrumento de percusión 
máis popular de Galicia. Existen pandeiretas en moitas culturas 
de todo o mundo e cada unha delas coas súas singularidades, 
tanto na forma, coma no son ou no xeito de ser tocada.
A nosa pandeireta está formada por un aro de madeira que ten 
integrados uns pratiños metálicos, denominados ferreñas, e un 
parche de pel cubrindo totalmente un dos lados do aro.
Agárrase coa man dereita e golpéase contra a man esquerda 
de moitas maneiras distintas para executar diferentes ritmos. 



A OCARINA é un instrumento de vento feito en 
barro cocido que habitualmente ten forma de gota. 
É orixinario da China pero tremendamente popular 
en toda a Europa.
A súa característica máis destacada é que non ten 
burato de saída do aire, coma ocorre noutros 
instrumentos de vento cilíndricos (caso das frautas 
e similares). A resoancia que se xera no seu interior 
ao soprar produce un son moi doce e fermoso.

O ACORDEÓN DIATÓNICO é o herdeiro máis directo do 
primeiro acordeón da Historia, inventado polo austríaco 
Demian Cyrill, no ano 1829. Ten un fol (polo tanto é un 
instrumento de vento), que conecta dous teclados de botóns 
redondos (non de teclas coma no piano). Este tipo de acordeón 
só toca nunha tonalidade (por eso se chama diatónico), e ten 
unha característica moi especial: cada botón da dúas notas: 
unha ao abrir o fol, e outra ao pechalo.

A LATA é un instrumento de percusión 
utilizado a partir dos envases metálicos nos 
que se comercializaba o pementón. 
Antigamente empregáronse as latas que 
contiñan o carburo para as lámpadas. 
Cando istas caeron en desuso, optouse 
polas latas de pementón, que eran as que 
máis se parecían en tamaño e sonoridade.
Tócase con ámbalas dúas mans mentres se 
mantén repousado enriba das coxas.

As TARRAÑOLAS son dúas pezas 
iguais normalmente de madeira pero 
que tamén poden ser de lousa, pizarra, 
óso, ou calquera outro material ríxido.
Colócanse entre os dedos da man e cun 
movemento do brazo producen un 
repenique moi sorprendente.
En Galicia adoitaba ser un xoguete dos 
nosos avós na súa infancia. Actualmente 
constrúense en materiais moi diversos.



O BOMBO é un instrumento de percusión de grandes dimensións 
que ten a súa orixe nas bandas militares dos exércitos da antiga 
Persia.
É un cilindro de madeira pechado en cada extremo por un parche 
de pel de cabuxa ou vaca. Unha corda une un parche co outro e, 
por medio dunhas pezas de coiro chamadas zunchos, aprétanse 
para tensar os parches e acadar o son desexado. Pendúrase 
diante corpo en posición vertical e tócase golpeando o parche 
dereito cunha maza. O bombo ten un son grave e marca os 
pulsos fundamentais de cada ritmo. Sempre vai acompañado 
polo tambor.

O TAMBOR é un instrumento de percusión 
que consta dun cilindro de madeira pechado en 
cada extremo por unha pel. Para tensar esas 
peles empregamos unha corda que une un 
parche co outro e, por medio dunhas pezas de 
coiro chamadas zunchos, aprétanse para 
acadar un son máis agudo. Tócase golpeando o 
parche superior con 2 paus longos e finos 
chamados baquetas. A miúdo leva unha cordiña 
de cáñamo no parche inferior, chamado bordón, 
que lle confire un estalido característico cando 
se percute.

A ZANFONA é un instrumento de corda 
que ten a súa orixe na Idade Media. O seu 
mecanismo é o seguinte: coa man dereita 
agarramos un manubrio que está conectado 
a unha roda por medio dun eixo. Ao darlle 
voltas ao manubrio, a roda xira. Esta roda 
roza nas cordas, e así se produce o son. As 
notas execútanse coa man esquerda 
mediante un teclado, e coma case tódolos 
instrumentos de corda, dispón dunha caixa 
de resonancia.
O antecesor da zanfona foi o organistrum, 
que aparece representado no Pórtico da 
Gloria.



O ACORDEÓN CROMÁTICO é un instrumento de vento 
xurdido a partir da evolución do acordeón diatónico e, polo 
tanto, moi moderno; non obstante, tremendamente popular 
en todo o mundo. Como os seus propios nomes indican, a 
diferencia radica nas maiores posibilidades melódicas e 
harmónicas do acordeón cromático.
Existen dous sistemas de disposición das notas na man 
dereita, o sistema piano (que imita a distribución das teclas 
dun piano) e o sistema botóns (que é exclusivo do acordeón 
e que consta dunha botoeira coas notas distribuidas 
diagonalmente en 5 fileiras).

O PANDEIRO é un instrumento de percusión que 
consta dun marco cadrado de madeira sobre o que se 
montan dúas peles, unha a cada lado, deixando unha 
estreita caixa de resoancia entre elas. Adoita levar no 
seu interior axóuxeres, sementes ou graos que soan co 
movemento do pandeiro. Tamén é habitual que leve un 
par de fíos pegados ás peles que lle aportan un estalido 
a cada golpe. 
Tócase pousado sobre a man esquerda e golpeando  un 
dos parches coa man dereita fundamentalmente, aínda 
que tamén se complementa con golpes que se dan cos 
dedos da man esquerda.
Este tipo de pandeiro cadrado é propio do noroeste da 
península ibérica e en Portugal acadou unha enorme 
popularidade, onde é coñecido co nome de adufe.



A REQUINTA é unha frauta traveseira de 
madeira, duns 50 cm de longo, empregada na 
zona xeográfica que comprende a parte media do 
río Ulla. Consta de seis buratos e unha chave. 
Está formada por cinco partes, denominadas 
“pechos”: pecho dos beizos ou embocadura (por 
onde se sopra); segundo pecho, ou barrilete 
(onde se afina); terceiro pecho (contén tres 
furados que tapamos cos dedos da man 
esquerda); cuarto pecho (contén outros tres 
furados que tapamos coa man dereita); e quinto 
pecho ou pecho da clave (contén un burato que 
tapamos cunha chave de metal). A súa afinación 
orixinal está en Fa díese.

O CHARRASCO é un instrumento de percusión. Consta 
dunha vara de 170 ou 180 centímetros que no extremo 
superior ten varias travesas con ferreñas e unha corda ou 
arame tenso que vai dende esas ferreñas ata o pé. 
Agárrase coa man esquerda, coa que se fai petar no 
chan, e na man dereita utilízase un pau groso ondulado, 
chamado serrón, co que se peta no arame e se frega para 
producir un son riscado ou redobre das ferreñas. A súa 
orixe ritual vencellada ao entroido da comarca da Ulla.



A PANDEIRA é un instrumento de percusión existente 
en tódalas culturas antigas. Consta dun aro de madeira 
de 40 ou 50 centrímetos que leva inseridos varios pares 
de ferreñas. Nese marco móntase unha pel sobre a que 
se percute. Térmase coa man esquerda e golpéase coa 
man dereita. No noso país mantívose viva na Comarca 
dos Ancares onde aínda hoxe é o instrumento fundamental 
para acompañar o canto e o baile. 

A TIXOLA é un utensilio doméstico convertido en 
instrumento de percusión. As tixolas antigas eran de metal, 
feitas en moitos casos nunha soa peza, e tocábanse 
golpeándoas no canto ou na base cunha chave grande de 
ferro. Eran empregadas polas mulleres para acompañarse 
rítmicamente mentres cantaban.

As CULLERES son tamén un utensilio doméstico 
convertido en instrumento de percusión, polo que 
non son exclusivas de Galicia, senón que se tocan 
en todo o mundo. Poden ser de metal ou madeira.
Para tocalas colócanse os rabos das culleres 
entre os dedos da man dereita de forma que as 
súas partes convexas queden enfrontadas, 
deixando un pequeno espazo entre elas. Para 
tocalas o músico séntase e golpéaas cara abaixo 
contra as coxas e cara arriba contra a man 
esquerda que mantén suspendida sobre elas.



A GAITA EN DÓ é a máis extendida por todo 
Galicia, tanto na súa tonalidade, coma no seu deseño. 
Consta de fol, soprete, punteiro, roncón e ronqueta. 
O roncón e a ronqueta soan por medio dunha cana 
de lingüeta simple, e o punteiro, por medio dunha 
cana de lingüeta dobre. Esta gaita emprega a 
dixitación aberta (levantando un dedo detrás de outro 
para dar as notas consecutivamente: dó, re, mi, fa, 
sol...). A súa extensión e de algo máis dunha oitava.

A GAITA DE CATRO VOCES empregouse na 
comarca de Arzúa e Melide. Constaba de roncón, 
ronqueta, chión e punteiro (de aí a súa denominación), 
ademáis do seu fol e soprete. As modernas empregan 
canas de lingüeta simple para o roncón, ronqueta e 
chión, e cana de lingüeta dobre para o punteiro. En 
tódalas gaitas que coñecemos en Galicia, as canas 
de lingüeta simple chámanse pallóns, e as de lingüeta 
dobre, palletas.

A GAITA EN LA foi empregada nos Coros históricos 
de Galicia, por ter unha tonalidade máis grave e un 
son máis doce, que a facía máis axeitada para cantar. 
Consta das mesmas partes que a gaita de Dó con 
ronqueta e emprega o mesmo tipo de dixitación. Un 
dos mellores artesáns de gaitas, e de gaitas en La 
concretamente, foi o santiagués Basilio Carril, que 
ademáis formou parte como gaiteiro da agrupacion 
"Cantigas e Agarimos", de Santiago de Compostela.

A GAITA DE PECHADO é unha das máis antigas 
de Galicia. Consta de fol, soprete, punteiro, roncón e 
ronquillo ou chión. Foi a máis empregada na zona de 
Pontevedra, e a súa dixitación é pechada (os dedos 
vanse levantando e tapando, deixando só un burato 
aberto que emite a nota desexada) e está afinada en 
Si. O roncón soa por medio dunha cana de lingüeta 
simple, e o punteiro e o chión, por medio dunha cana 
de lingüeta dobre. Esta gaita empregóuna don 
Perfecto Feijóo no primeiro coro galego creado por el 
en 1883, que se chamou “Aires da Terra”.



UNE CUNHA LIÑA A CADA INSTRUMENTO CO ELEMENTO CO QUE É TOCADO

  Tambor         Maza 

  Tixola         Serrón 

  Charrasco         Mans 

  Bombo         Baquetas 

  Pandeiro         Chave 

1. A REQUINTA É UN INSTRUMENTO DE

  Vento    Corda    Percusión 

2. A TROMPA É UN INSTRUMENTO FEITO DE

  Barro    Madeira    Metal 

3. O ACORDEÓN DIATÓNICO TEN

  Teclas    Botóns   Teclas e botóns 

4. A GAITA É UN INSTRUMENTO DE

  Vento    Corda    Percusión 

EXERCICIOS



5. CAL DESTES INSTRUMENTOS É PROPIO DA COMARCA DA ULLA?

  Tarrañolas    Requinta    Acordeón 

6. O ASUBÍO É UN INSTRUMENTO FEITO DE

  Madeira    Barro     Metal 

7. A ZANFONA TEN

  Teclas    Botóns   Teclas e botóns 

9. O TAMBOR TEN

  Ferreñas    Bordóns   Ferreñas e bordóns 

8. A TIXOLA É UN INSTRUMENTO DE

  Vento    Corda    Percusión 

10. CAL DESTES INSTRUMENTOS É PROPIO DA FONSAGRADA?

  Gaita     Pandeireta     Trompa  



12. CAL DESTES INSTRUMENTOS É MÁIS MODERNO?

  Zanfona    Requinta    Acordeón 

13. A PALLETA É UNHA PEZA QUE FAI SOAR A

  Gaita     Zanfona     Tixola 

11. O PANDEIRO TEN FORMA

  Circular    Cadrada    Cilíndrica 

15. A LATA É UN INSTRUMENTO DE

  Vento    Percusión     Corda 

16. A GAITA DE CATRO VOCES É PROPIA DA COMARCA DE

  Betanzos    Arzúa e Melide    Ourense 

14. CALES DESTES INSTRUMENTOS TEÑEN FERREÑAS?
 
  Pandeiro    Pandeireta    Charrasco  



UNE CADA INSTRUMENTO COA PEZA QUE FORMA PARTE DEL

  Gaita          Chave 

  Zanfona         Zunchos 

  Pandeireta         Roncón 

  Bombo         Roda 

  Requinta         Ferreñas 

17. A REQUINTA ESTÁ FORMADA POR 5 PARTES CHAMADAS

  Cachos    Pezas    Pechos 

18. OS PARCHES DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN SON DE

  Plástico              Pel           Tea 

19. O ACORDEÓN CROMÁTICO TEN

  Teclas    Botóns   Teclas e botóns 

20. AS CUNCHAS SON UN INSTRUMENTO DE

  Vento    Corda    Percusión 



1. Vento 11. Cadrada

4. Vento 14. Pandeireta / Charrasco

8. Percusión 18. Pel

2. Metal 12. Acordeón

6. Barro 16. Arzúa e Melide

19. Teclas e botóns

5. Requinta 15. Percusión

9. Bordóns

3. Botóns 13. Gaita

7. Teclas 17. Pechos

10. Trompa 20. Percusión

UNE CUNHA LIÑA A CADA INSTRUMENTO CO ELEMENTO CO QUE É TOCADO

  Tambor        Maza 

  Tixola         Serrón 

  Charrasco        Mans 

  Bombo        Baquetas 

  Pandeiro        Chave 

UNE CADA INSTRUMENTO COA PEZA QUE FORMA PARTE DEL

  Gaita  Chave

  Zanfona       Zunchos 

  Pandeireta       Roncón 

  Bombo       Roda 

  Requinta       Ferreñas 

SOLUCIÓNS


