
As mulleres galegas do s. 
XX - XXI

Música Moderna mesturada co folclore e as nosas tradicións musicais, 
a nosa cultura e a nosa terra



Luz Casal - cantante

Luz Casal, 1958 Boimorto

• Mª Luz Casal Paz, coñecida artísticamente como Luz Casal, é

unha cantante galega de pop-rock. É unha das solistas máis

valoradas deste país desde os anos 80. Coa súa participación

na BSO da película “Tacones lejanos” de Pedro Almodóvar,

logrou a fama internacional, sobre todo en Francia.

• Os seus sencillos máis coñecidos son: “Rufino”, “Lo eres

todo”, “Loca”, “Te dejé marchar”, “No me importa nada”,

etc. Un dos temas que máis destacan en galego é a súa

versión de “Negra sombra” do poema de Rosalía de Castro.

• As ventas dos seus discos ascenden a máis de 5 millóns de

exemplares.

https://youtu.be/khxtSG6jNvI
https://youtu.be/7C0R3OckHx0
https://youtu.be/f6xg9KMOGm8
https://youtu.be/ZzoQKVNBkCM
https://youtu.be/W5MRwCtddrs
https://youtu.be/gdnVZE5I8Os


Rosa Cedrón – violonchelista e cantante

Rosa Cedrón , violonchelista e cantante (Monforte de 

Lemos, 1972)

• É unha cantante galega e intérprete de violonchelo,

coñecida por ser a voz durante 9 anos do grupo “Luar

na Lubre” e colaborar en discos de músicos como Mike

Oldfield. A súa vocación desde nena foi o violonchelo,

de feito pertenceu á Orquesta de Cámara Municipal da

Coruña. Anos máis tarde, foi profesora de Música en

Ferrol.

• “Negro caravel”, “Benditas feridas”, “Camariñas”,

..son algunas das súas canción máis coñecidas.

https://youtu.be/2F9GJEhOEKA
https://youtu.be/uy8d8zrpJWo
https://youtu.be/JadABzdWvko
https://youtu.be/ZufQOLyJuLg
https://youtu.be/vGgNoswc58Q


Mercedes Peón – cantante e instrumentista

• É unha cantante e instrumentista galega, considerada actualmente como 

unha das voces máis importantes e máis recoñecida de Galicia. Aos 13 anos 

escoita ás pandereteiras da Costa da Morte o que lle leva aos 17 anos a 

percorrer polas aldeas e pobos de Galicia recollendo a música e as 

tradicións do pobo galego para poder transmitilas ás novas xeneracións. 

• Formou parte do grupo folclórico Xacarandaina, e adicouse durante 17 anos 

a ensinar música e baile tradicional. 

• As súas primeiras gravacións foron colaboracións con outros artistas como 

Xosé Manuel Budiño, Kepa Junquera, Manu Chao, etc. Nesa época, formou

o grupo Ajrú co que grabaría uns temas recopilatorios do que saldría o 

tema principal da serie Mareas Vivas, da TVG.

• No 2000 da vida a Isué, no que graba os seus temas persoais gardados

durante tantos anos na grabadora coa que percorrera Galicia nos seus anos 

mozos. O seu último álbume foi gravado no 2018 é “Déixaas”

https://youtu.be/Jv5Pj26WgXw
https://youtu.be/iWIe7uyi24o


Cristina Pato: gaiteira e pianista

• Cristina Pato leva unha vida activa adicada ao intercambio cultural e a fusionar 

novos estilos utilizando un instrumento propio da música tradicional galega. En 

1999 convertiuse na primeira muller gaiteira en publicar un disco en solitario. 

Este disco abriulle as portas a posteriores colaboracións con artistas de World

Music, jazz, música clásica, música experimental, etc

• Caracterízase por fusionar influencias da música latina, o jazz, o pop, a música 

contemporánea e clásica a través dos seus instrumentos. 

• A súa discografía consta de 6 discos en solitario como gaiteira, e 2 discos como 

pianista, ademáis de colaborar en máis de 40 grabacións como artista invitada, 

como por exemplo con Rosa Cedrón “Negro caravel”

• Desde o 2004 vive en New York.

https://youtu.be/5kJWJwT47gM
https://youtu.be/ALVvZporxiM


Susana Seivane: gaiteira e cantante

• Naceu en Barcelona no ano 1976, é a herdeira da familia Seivane, unha das familias con máis
prestixio e sona dentro do mundo dos gaiteiros e artesáns de gaitas en Galicia.

Comenzou a súa andaina musical ó cumprir tres anos de idade. Da man do seu pai Álvaro Seivane e
influenciada por mestres gaiteiros como o seu avó, Xosé Manuel Seivane, Ricardo Portela e
Moxenas, conseguíu o respecto e admiración do mundo da gaita e da música tradicional en Galicia
creando un estilo propio fresco e actual.

• O seu primeiro traballo é “Susana Seivane” no que mestura o tradicional co folk

• Co seu segundo traballo "Alma de Buxo" consolídase como artista galega de referencia no panorama
Folk. Neste colaboran artistas da importancia de Uxía Senlle, Kepa Junquera ou Rodrigo Romaní
entroutros. Neste traballo introduce instrumentos como a batería ou o baixo eléctrico e enriquece o
disco con composicións propias.

• Co seu terceiro traballo “Mares de tempo” fusiona a súa faceta como gaiteira coa introducción da
súa voz nos novos temas. A continuación publica “Os soños que volven” e no 2018 o seu derradeiro
álbume “FA” . Neste último, pretende reflexar as sensacións e os sentimentos que lle produciu a
maternidade, os embarazos, a familia, etc.

https://youtu.be/631-b07omIU
https://youtu.be/DWgs7NdR4tk


Sés – Mª Xosé Silvar: cantante e guitarrista

• María Xosé Silvar, máis coñecida como SES o Sés, é unha cantautora galega que fusiona o

blues, o rock e a música tradicional galega.

• Sés preséntase en tres formatos diferentes:

• Banda completa de 11 músicos,

• Formación reducida (guitarra, bajo, batería y voz),

• Formato acústico, acompañada polo guitarrista Tito José Calviño.

• Os músicos que completan Sés son David Paz (saxofón, clarinete, arreglista e productor), Tito

José Calviño na guitarra, Pablo Cedeño no baixo, Miguel Queixas e Lorena Martín á batería, José

Rodríguez no saxofón, Moncho Ces á trompeta, Cristian Leggiero no teclado e Aixa Romay, Lucía

Souto e Carla Álvarez nos coros.[

• Algunha das canción máis coñecidas son: “Tempestades de sal”, “Milonga de aquí”, “Como eu canto”, “Serei curiosa”, “Eu son dun pobo

sinxelo”, etc

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tito_Jos%C3%A9_Calvi%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Clarinete
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(instrumento_musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saxof%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_teclado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Xos%C3%A9_Silvar#cite_note-SÉS_Maria_Xosé_Silvar-2
https://youtu.be/9aksj92T41Y
https://youtu.be/4xHf4YnRtnA
https://youtu.be/AVvGkGZnMw8
https://youtu.be/gG1QI7drm2w
https://youtu.be/mNIALBnYFhs

