


Cantaban nas súas casas, tiñan nos seus corazóns as cantigas das avoas e un día 
puxéronse a facer festa con elas para achegarnos o seu tesouro musical. Malvela 
ofrécennos as cancións que veñen da terra.

Somos a música que creamos, as cancións que moitas voces interpretaron a través dos 
tempos, as melodías que nos identifican. Somos Malvela, música con enerxía para que 
os cantos tradicionais, eses que aprenderon de corrido cando eran nenas, sigan a facer 
festa, a ser patrimonio vivo de todos e todas, a engaiolar coa súa beleza e ritmo.

Malvela son varias xeracións que se xuntan para transmitir o máis rico legado, cantigas 
interpretadas en celebracións tradicionais que agora elas recuperan para levar aos 
máis diversos escenarios ou para que soe nas nosas casas a través dos seus discos.

O segredo do éxito de Malvela descóbrese ao velas cantar. Cando danzamos cos ritmos 
que nos transmite este grupo de mulleres que vai desde os máis de oitenta anos da 
Señora Carmen ata os trinta e pico de Raquel Domínguez, dámonos idea de que a nosa 
música tradicional non entende de idades, móvenos en todo tempo, forma parte de 
nós.

Cando un grupo de mulleres se anotou no curso sobre cantos populares dirixidos pola 
cantante Uxía na aldea de Sanguiñeda (Mos), ninguén presaxiaba cal ía ser o resultado. 
Aquela actividade ía dar na creación de Malvela un divertimento que iría moito máis alá 
ata gravar discos, montar espectáculos, facer xiras máis alá das nosas fronteiras e 
sorprender no panorama musical galego. A frescura, a enerxía, o entusiasmo destas 
mulleres que saen das súas casas para facer festa e o engado das cancións tradicionais 
están na base do seu éxito.

Cunha década de actuacións nas súas costas, Malvela visitou un feixe de escentarios, 
pero son recoñecidas tamén polas súas múltiples aparicións televisivas. Por este medio 
popularizouse un dos temas do disco Da miña xanela á túa, o rabioso “Pirimpimpín” que 
é a banda sonora da existosa serie Padre Casares e que nada máis soar ten a virtude de 
facernos mover os pés e as bocas.

O último disco de Malvela, gravado en directo, é Raianas, no que o grupo plasma o seu 
afán de irmandade con Portugal e o Miño. Malvela soa mellor 'ao vivo', aí reside a súa 
esencia e a súa razón de ser. Elas disfrutan do calor do público e están máis 'á vontade', 
como dirían os nosos veciños portugueses, cantando para a súa xente, bailando, 
aturuxando e amenizando a festa.
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Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre
Dos primeiros sopros de Xabier nunha gaita de fol nos albores dos 80 ata Coplas 
Para Icía (2007) pasaron case 30 anos. A súa curiosidade facilitou a chegada de 
experiencias que se sucederon tendo sempre a música pop(ular) no horizonte: 
Xacarandaina, Rumbadeira, os primeiros traballos de campo, unha incesante 
actividade docente, asociacións, concursos, certames, etc.

Logo chegou a Nova Galega de Danza coa que participou nos espectáculos 
Alento, Engado e Tradicción entre os anos 2005 e 2009.
Berrogüetto chamou á porta de Xabier a inicios de 2008 e a viaxe durou até 2014, 
ano no que se anunciaba a disolución da banda. 

Grandes parceiros e amigos seus foron Guadi Galego, Guillermo Fernández e 
Xosé Lois Romero, cos que participou no proxecto aCadaCanto e cos que editou 
aCadaCanto (2012) e A Rosa D`Adina (2014).

Ao longo dos anos, realizou un feixe de colaboracións en discos e concertos de 
diferentes artistas: Carmen París, Xosé Manuel Budiño, Kepa Junquera, Guadi 
Galego e Os Cempés, entre outros/as. Así mesmo, emprendeu numerosas 
viaxes para levar a música a México, Cimbabue, Alemaña, Uruguai, Italia, Perú, 
Dinamarca, Francia, Suíza, Arxentina, Noruega, Bélxica, Cuba, Irlanda, etc.

No ano 2015 editou The tambourine man xunto ás Adufeiras de Salitre, 
galardoado como o mellor disco galego nos Premios de la Música 
Independiente (2016) e o mellor álbum na categoría de música tradicional dos 
Premios Martín Códax da Música Galega (2016). Con el tamén obtivo o premio á 
mellor canción en galego da primeira edición dos premios aRitmar. Alén diso, 
The tambourine man, permitiulle manterse no top ten da World Music Charts 
Europe nos meses de febreiro e marzo de 2016.
Dende a presentación de The Tambourine Man e con máis de 70 concertos ás 
costas en a penas dous anos, visitou Alxer, Oslo, Lorient, Le Chatre, Glasgow, 
Lisboa, Madrid ou Bruxelas.

Agora chega Noró (Algunhas músicas do norte) Músicas de Salitre 2018, un novo 
traballo compartido coas Adufeiras de Salitre que pon acento nas músicas que 
habitan o noroeste peninsular.
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CAXADE é o projeto pessoal de Alonso Caxade. Folk-pop cum arrecendo a música 
minimalista e a sons bucólico-pastorís da velha Europa. Música elegante, modesta e 
singela, surrealismo pós-modernista e discurso reivindicativo, metafórico e irónico.
Melhor Artista nos XIII Premios Opinión, Prémio Martín Códax da Música, ganhador 
"Certame Música Xove" e representante galego no SUNS Europe 2015 CAXADE é neste 
momento a banda musical de Alonso Caxade, mas nasceu no último trimestre do ano 
2012 como um projecto audiovisual transgressor através da publicaçom das video-
criaçons “Dança dos Moscas”, “Gente Pota” e “Sr. Xorda” (com Javier Antelo Seoane, Íria 
Pinheiro e Tánia Ameneiro). Um universo surreal de pessoas poderosas com cabeças 
que soam ao choco das potas, que movem fios para enganar-nos no menú que temos 
que comer, como se fossemos moscas a dançar no mundo do Sr. Xorda.

 Em novembro de 2013 editou no selo cooperativo "Discos da Máquina" o seu primeiro 
trabalho discográfico intitulado "A Dança dos Moscas" com os músicos que na 
actualidade seguen formando a súa banda: Manu Paino (trompeta e teclado), Manu 
Espinho (bombardino e trombone), Xosé Tunhas (bateria) e o próprio Alonso Caxade 
(voz e acordeom). Dous anos depois (dezembro de 2015) saiu á venda o DVD+CD "A 
Dança dos Moscas Ao Vivo" gravado com a Banda de Música da Bandeira. 
 
O seu último disco "E isto é o Amor" saiu à venda o 14 de maio de 2016

 O 6 de dezembro de 2014 apresentou-se o novo projeto de CAXADE com a Banda de 
Música da Bandeira. Sesenta músicos ao palco do Paço da Cultura de Ponte Vedra, no 
concerto grande do sábado do Culturgal (A Feira Galega das Indústrias Culturais) para 
representar o disco "A Dança dos Moscas" com uma orquestraçom de Manu Paino.

Um ano depois, o 5 de dezembro de 2015, e também no Culturgal, CAXADE apresenta 
oficialmente o DVD+CD resultado da gravaçom ao vivo daquel concerto tam especial, 
"A Dança dos Moscas ao Vivo" O 14 de maio estreou-se o novo disco de Caxade, "E isto é 
o Amor" (Discos da Máquina 2016), o segundo traballo de estúdio e o terceiro da 
discografía de Caxade tendo en conta o DVD/CD gravado ao vivo com a Banda de 
Música da Bandeira. "E isto é o Amor" tamén foi o vídeo-single de adianto, no que conta 
con Leandro Lamas como diretor, com Javier Antelo Seoane na câmara e ediçom e 
umha letra de Séchu Sende que Alonso Caxade musicou.
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