
 1 

A ZANFONA 

 

A zanfona é un instrumento medieval de orixe pouco coñecido e que se atopa nunha 

interesante etapa de difusión e penetración e mesmo está atraendo, de forma crecente, o 

interese de musicólogos, profesionais e afeccionados en Europa e aínda en América. É un 

instrumento recuperado para a interpretación musical e apetecido por moitos pola 

delicadeza do seu timbre y polo seu son harmónico de grande pastosidade. 

 

O instrumento, aínda co seu aspecto técnico  de construcción responde ó concepto básico 

da súa etapa  máis primitiva, sufriu perfeccionamentos sucesivos que o converteron nun 

instrumento solicitado para a interpretación de música de distintos xéneros. Mantén, con 

todo, limitacións de base derivadas da súa estructura, como a extensión máxima de dúas 

oitavas, a rixidez que condiciona a formación de acordes ó non poder variar o ton da nota 

pedal en función da melodía, etc. Se cadra isto poida perfeccionarse no futuro e sen dúbida 

así será; pero aínda coas súas imperfeccións, a zanfona actual acada unhas posibilidades 

de expresión de magnífico efecto. 

 

Nun principio se pensa que a zanfona procede do “organistrum” que funciona   producindo 

o son con axuda dunha  roda de madeira que esfraga as cordas e consegue a modulación 

cun  teclado, características idénticas que pertencen á zanfona. 

O “organistrum” era un instrumento de grandes dimensións que requiría ser manexado por 

dúas persoas, unha facía xirar o veo ou manubrio e a outra manexaba o teclado. A zanfona 

representou un avance importantísimo ó ter reducidas as súas dimensións e permitir que 

fora manexada por unha soa persoa. 

 

Do seu  orixe pouco se coñece e  baráxanse diversas teorías. Unha delas é a posibilidade 

de proceder do Islam e do século X, e partindo da España ocupada polos musulmáns  

expandirse  por Europa. Esta teoría non está sustentada por probas polo que ten máis visos 

de veracidade a que mantén que naceu dentro dos muros dos conventos especialmente en 

Francia e foi utilizado para a práctica da música e como acompañamento da voz. O seu 

carácter de instrumento harmónico (que produce distintos sons simultáneos) enriquecía as 

súas posibilidades como complemento da voz na interpretación de música litúrxica. 

 

Empregouse como instrumento de acompañamento para xograres e trobadores e foi 

coñecido en tódalas localidades do Camiño de Santiago ó longo do que funcionaron coma 

periodistas da época levando novas dos 

acontecementos que eles mesmos vivían ou 

lles chegaban, en forma de romances. 

 

As primeiras imaxes da zanfona atópanse en 

releves das igrexas como no Pórtico da Groria 

da catedral de Santiago, Santa María de Toro, 

San Miguel en Estella, Catedral de León, 

Portomarín, etc. Todas elas no Camiño de 

Santiago. 

 

En Galicia tense utilizado moito tamén na súa 

época de esplendor, como instrumento de acompañamento de trobadores e xograres da 

lírica galaico-portuguesa. Cita Santalices que Teófilo Braga na  páxina 63 da súa “Theoría 

da  
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Historia da Literatura Portuguesa” que o instrumento músico co que se acompañaban os 

trobadores era a “Çanfonha” e di tamén que se utilizaba a zanfona “por ser o mais perfecto 

dos instrumentos daquela época”. 

 

A partir do século XIV este instrumento nado para a interpretación da música culta cae en 

decadencia. Deixa de interesar ao músico culto e pasa a mans dos mendigos, 

frecuentemente cegos. É difícil maxinar como soaría este delicado instrumento, que esixe 

unhas nada desprezables calidades  para afinalo e mantelo en boas condicións de uso, nas 

mans deles. Queixábase o P. Mensenne, un gran coñecedor da mellor organografía do 

século XVI de que “se os homes de condición tocaran ordinariamente a sinfonía (zanfona) 

non sería tan menosprezada como é; pero como non é tocada mais que polos pobres 

fáiselle menos caso ca os outros instrumentos...”. 

 

Este salto cualitativo negativo está ligado á aparición dos grandes mestres violeros, quen 

chegaron a construír o instrumento que se considerou “o rei” pola enorme capacidade de 

expresión  (escola de Cremona principalmente) que ten. Referímonos a o violín. 

 

Di Menéndez Pidal: “La sinfonía o vihuela de 

rueda al son de la cual se cantaban las gestas 

y que, aun hoy, con el nombre de zanfoña es 

usada por los ciegos en Galicia y Asturias, 

para cantar y pedir por las puertas” 

Do mesmo autor: “De mi primera edad 

recuerdo al ciego de la zanfoña como un tipo 

pordiosero muy corriente en Asturias. En 

1903 vi un pobre  

 

de Avila con su rabel monocorde cantando romances por las calles de Madrid. Hacia 1910 

traté de comprar a otro mendigo de Avila que había venido a Madrid, una magnífica 

zanfoña con incrustaciones de hueso en la madera; pero ninguna oferta pudo lograr que el 

pobre viejo se decidiera a la venta. Veía en el instrumento su medio de vida y solo una 

renta vitalicia hubiera sido suficiente compensación para desprenderse de ella”. 

 

José Teijeiro fai esta reflexión :” O cego das copras e cantigas, sen mesmo pretendelo nin 

sospeitalo, xogou probablemente un papel relativamente importante na vida social do 

colectivo rural onde a súa simple presencia, constituía xa un xeito de rompe-la rutina cotiá 

dos aldeáns. Il suscitaba sempre un ambiente de distensión e de festa, tanto máis en canto 

que calquera xuntanza, fora labor colectiva: malla, sega, colleita das castañas, matanza de 

porcos, etc. ou de carácter social: bateo, casamento, feira ou folión eran ocasións nas que a 

súa presencia era particularmente apreciada”. 

 

Achego aquí unha curiosa referencia á degradación social tomada do libro “Discurso del 

Amparo de los Legítimos Pobres y Reducción de los Fingidos” del Dr. Cristóbal Pérez de 

Herrera, protomédico de Su Majestad de las galeras de España dirigido a Don Felipe III: 

“... y también se podrá remediar la manera de pedir y sacar dineros de los que tañen con 

“cinfonías” (zanfonas) y otros instrumentos y hacen mil invenciones con unos perrillos 

que saltan por arcos pues dan la misma ocasión de ociosidad de los muchachos que los de 

arriba con lo que desacredita y desautoriza la limosna pidiéndola de aquella suerte, pues 

pueden todos estos ciegos ser socorridos...”. 

 

       Músicos mendigos 
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A dureza con que foi tratada a zanfona pódese observar nun artigo da revista "Mercure" 

(Agosto de 1738): “Poderase, sen inconveniente para o bo gusto, deixar a sanfona  ás 

tabernas e abandona-la a os cegos... É un instrumento tan limitado e o seu cacarexo 

constante tan desagradable para os oídos delicados, que debería ser proscrito...”. 

 

No século XVIII se produciu un pequeno rexurdimento, en parte debido a melloras 

importantes na súa construcción gracias a un artesán francés chamado M. Baton; pero este 

rexurdimento se debe, na opinión de Athamare Kircher, de M. De Challes e o P. 

Mersemme, sobre todo “a un capricho da moda”. Baixo o reinado de Luís XIV dous 

virtuosos ambulantes, Janot e Le Rose fixeron oír coa zanfona, entradas, menuetos e 

contradanzas. Algún cabaleiro ou dona que as oíu exaltounas e deulles un gran mérito e 

toda a corte quixo escoitalos. Comezan a solicitar leccións e desde este intre tódalas xentes 

de calidade, discípulos de La Rose ou Janot, comezan a “zanfonear” con furor. Mais, 

como tódalas modas pouco dura. Pero a mellor sorte da zanfona estaba conxurada.” 

 

Nesta etapa María Antonieta foi unha apreciada intérprete da 

zanfona e interesáronse polo instrumento compositores como 

Charles Baton, autor de varias Suites, J. Haydn quen compuxo para 

o rei de Nápoles tres concertos e oito nocturnos para dúas zanfonas 

con outros instrumentos, A. Vivaldi, etc.  

 

Despòis do pequeno rexurdimento ó que facemos referencia caeu 

novamente en desgracia e chegou a deixar de usarse ó extremo de 

que en España e en Galicia especialmente, non soamente deixou de 

utilizarse senón que tamén foi abandonada a súa construcción. 

 

É admirable a achega de Faustino Santalices ó rexurdimento da 

zanfona e a súa difusión posterior. Este suxestivo personaxe natural de Bande (Ourense) 

traballou sen repouso na recuperación deste instrumento. Traballou sobre unha reliquia 

que chegou ás súas mans, terriblemente estragado e conseguiu, con non pouco traballo, 

facela soar docemente. Foi memorable o día no que presentou a zanfona no acto de 

inauguración do Palacio de Xelmirez o día 27 de Xullo de 1952. 

 

O amor e a fe de Santalices nas posibilidades da zanfona están deliciosamente contidos no 

Romance de cego que compuxo co título “Fala a Zanfona”: “... e de cegos na compaña/ 

alegrei romarías/ coma feiras e fiadas/ e non faltaba nas vodas/ ás que era sempre 

chamada...”, “... i-lo estrondo das charangas/ apagou a miña voz/ e fun para sempre 

olvidada...”. “i-as miñas robustas netas/ novamente frabicadas/ han tocar os sons doídos/i-

as alegres foliadas/ coas sinxelas melodías/ ninstes tempos olvidadas”. 

 

Tomo dun  artigo publicado na  revista “Abrente”, da Casa de Galicia en Valladolid, de 

1971 e asinado polo Doutor Luís de Castro (doutor en medicina, arqueólogo, lic. en 

Filosofía e Letras, e un longo etcétera de habilidades) a seguinte  interesante referencia a 

F. Santalices: 

“Faustino Santalices traballou apaixonadamente no rexurdimento da zanfona. Era un gran 

gaiteiro e constructor de gaitas, actividade que non deixaba onde estivese, como en 

Valladolid onde residiu moitos anos como secretario do Goberno Civil, tempo no que foi 

gran amigo meu. El mesmo referiume como chegou a el a primeira zanfona que posuíu e o 

acicate que supuxo para el podela afinar, que lle resultou dificultoso ata tocala co gusto co 

que el o facía. Era natural de Bande, provincia de Ourense onde lla regalou un paisano seu. 
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O referido bandés traballaba no hotel Bragança, de Lisboa, como camareiro, onde hai 

moitos anos se aloxaba o príncipe Nicolás, sobriño do zar 

Alejandro III da Rusia Blanca, como embaixador en Portugal. 

Era este coronel honorario de case tódolos exércitos e posuía 

os traxes de tal grao nun armario atestado que utilizaba 

segundo o acto no que interviña ou lugar representativo. Ditos 

uniformes estaban cargados de brocados e bordados de ouro e 

prata moi custosos de limpar e conservar con brillantez. O 

agudo galego especializouse en tal limpeza valéndose de 

pequenos cepilliños polo que chegou a ser home 

imprescindible para o príncipe ata o punto que o nomeou o seu 

mordomo e cando tivo que facerse cargo da embaixada das 

Rusias en China, levouno no seu séquito, así como nas 

estancias en Rusia. Atopándose no Pazo de Inverno de San 

Petersburgo o mordomo galego escoitou tocar a zanfona a 

unha vella cega arrimada ó enreixado do xardín, que resultou 

ser paisana, acadando aqueles paraxes nun camiñar peregrino 

da nosa raza coma o afiador coa súa roda ata os confíns do 

mundo. Atopándose en boa situación económica e compadecido da cega, música e 

cantante, deulle unha boa cantidade de rublos e ela volveu á súa terra, mais, antes de 

partir, regaloulle a zanfona. Cando el retornou a Bande tivo ocasión de obsequiar a 

Santalices co precioso instrumento, moi abandonado e desafinado, que Faustino conseguiu 

facer melodioso”. 

 

Ernesto Veiga de Oliveira, do Centro de Estudos de Etnografía Peninsular di nun artigo 

titulado “A sanfona, un instrumento esquecido”: 

“A sanfona porém, nâo morreu. Na visinha Galiza alguén se lembrou dela ainda com amor 

e para alá do seu mísero destino recolheu das tristes mâos en que se estropiava a pureza da 

súa voz, rehabilitou-a e deu-lhe nova vida, trazendo até nos o encanto do seu fío de son 

suave, silencioso, místico e fino, como ele o define. O seu nome é Faustino Santalices e 

hoxe, graças ao seu estudo pacente e a súa intuiçâo iluminada a sanfona voltou a ouvir-se 

reintegrada na sua beleza originaria”. 

 

O instrumento é dunha gran complexidade na súa construcción. Pode dar unha idea o feito 

de que está constituída por unhas 250 pezas cando a Guitarra leva soamente 60. 

Consta  dunha caixa de resonancia, que pode ter variedade de formas aínda que 

basicamente pode responder a dous modelos: tipo guitarra (fondo plano) ou tipo laud 

(fondo curvo). Este é probablemente o instrumento músico que ofrece máis variedade de 

formas e tamén de nomes. Neste sentido podemos reflectir algúns deles, tales como 

sinphonía (o primeiro utilizado, probablemente), samponía, sinfonía, zampoña, sambuca, 

sambuca rotada, zanfoña (galego e asturiano), sanfonha (portugués), sanfonio ou zampoña 

(languedoc), lyra tedesca, lyra mendicorum, sampella. Tamén Bauerleier y drehleier 

(alemania), etc. etc.. Varía asimesmo o número de cordas “cantantes”, normalmente entre 

unha e tres. 

 

 

A nosa zanfona galega consta de tres cordas chamadas cantantes porque teñen a 

capacidade de modular os tons pola acción do teclado e dúas de ton fixo chamadas 

“bordón” “e “bordoneta” ou “bordoncillo”. As cantantes afínanse en sol (a terceira unha 

oitava baixa), a bordoneta tamén en sol ó unísono coa terceira e o “bordón” en do ou en re 

Esquema de F.Santalices 
aSanta 
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conseguindo a afinación do instrumento en ton de do ou de sol. As técolas ou teclas 

funcionan acurtando a lonxitude das cordas cantantes para conseguir as distintas notas da 

escala gracias a un mecanismo que permite actuar sobre as tres simultaneamente. Isto 

conséguese mediante unhas pezas chamadas especas (espadiñas) que co seu xiro permiten 

perfeccionar a afinación de cada nota en cada corda. Todo isto da idea da complicada 

afinación da zanfona. Alguén dixo que precisaba unha hora para afinala para seguir 

tocando desafinado á hora seguinte. Isto é esaxerado pero 

aproxímase bastante á realidade. A afinación é moi 

sensible ós cambios de temperatura e humidade. 

 

 

 

A  esfrega das cordas conséguese a través dunha roda de 

madeira que funciona coma un 

arco continuo e logra a vibración das cordas impregnando o borde 

superior dela con resina en po (actualmente úsase tamén en forma 

líquida). A roda xira polo movemento do manubrio ou veo e a 

habilidade do seu manexo permite conseguir os acentos que o 

ritmo esixe. É esta unha técnica dificultosa. O modelo francés 

incorpora unha sexta corda chamada can ou trompete que ten a 

finalidade de marcar o ritmo. Teño observado que teñen tamén este 

elemento, instrumentos construídos por luthieres casteláns. 

 

Como xa temos dito a variedade de modelos é enorme e algúns deles resultan 

verdadeiramente fascinantes. Houbo enxeños ben merecentes  de tal nome e como sacados 

da cachola de Leonardo da Vinci, como a Lira organizata que era unha mestura de zanfona 

e miniórgano de tubos, outros engadiron diverso número de cordas que vibraban por 

simpatía, etc.. 

 

De todolos xeitos a técnica de execución coa 

zanfona deu un enorme avance nos últimos tempos 

e hai hoxe un significativo número de intérpretes 

que conseguen efectos sonoros sorprendentes. 

Probablemente en Francia son devanceiros neste 

arte. 

 

 

Tocante á música mais interpretada polos zanfoneiros,  podemos sinalar as cantigas e os 

romances e tamén tolda-las melodías da música popular: Alalás, marchas procesionais, 

muiñeiras, etc.. Usábase normalmente como instrumento para acompañar ós cantareiros, 

aínda que tamén foi utilizado, como xa se nomeou anteriormente, como instrumento 

solista no século XVIII (Breton, Haydn, Vivaldi...). Os cantareiros, en moitas ocasións 

eran improvisadores e, polo tanto autores, das súas letras. 

 

 

 

 

Jesús Sueiro Castro     

                 Agosto de 2002  

                                                                                                          

   Zanfona de Xaime Ribas 

       Afinación por especas 

Lira Organizata 
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