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Información sobre o grupo 
OS AMIGOS DOS MÚSICOS

Os Amigos dos Músicos é unha formación OURENSÁ , que comeza no mundo da música en 2014. 

Neles reflíctese toda a herdanza FOLK ROCK galega. Inspírase en cantautores e grupos galegos 
dos anos 60 e 70, aínda que na súa música aparecen tamén matices do folk americano.



COMPOÑENTES

Arcadio Novoa (Baixo, guitarra, teclados, voz)

Raúl Diz 
(Guitarra eléctrica, guitarra eléctrica de 12 cordas, piano, ukelele, guitarra clásica, baixo, batería, percusión e voz )



COMPOÑENTES

Daniel Alonso (Voz, guitarra, teclado)

Álvaro A. Riveira (Baixo, lap steel)



COMPOÑENTES 

Druso Pedrouzo (Harmonio, teclado, piano e guitarra eléctrica)



Discografía

”Alalá ao sol” 
(24 febreiro, 2015)

“A banda” 
(3 outubro, 2016)

“Os amigos dos músicos” 
(2016)



CANCIÓN 
Fóra do meu control

• Pertence ó disco de longa duración “Os Amigos dos Músicos” lanzado en 
outubro de 2016. 

• Elixín a canción xa que me gusta o seu ritmo e , ó mesmo tempo, a súa 
letra.   

• Esta é a canción interpretada polo grupo: https://youtu.be/p8blf2pQl_A , aínda que tamén 
me gustou tocada e cantada por Raul Diz co ukelele : https://
osamigosdosmusicos.bandcamp.com/track/f-ra-do-meu-control-demo

https://youtu.be/p8blf2pQl_A
https://osamigosdosmusicos.bandcamp.com/track/f-ra-do-meu-control-demo


Letra “Fóra do meu control”
Non tendo unha soa cousa…                              


boa, que facer,

mil desenganos…


nas carnes

fogar doce…


En busca do que soía…

non ter que buscar

e cando o atopas 


está aí só pra mirar.

Nos beizos do albor no día,

do espíritu en pleno chan,


na chegada da luz coa noite…

máis negra…


Todo queda xa...

fóra do meu control


E se o descoido visita 

á alimentación,


a fame cala, 

pode a dor de corazón.


Se as horas son coma lousas, 

todas nun montón,


e ti debaixo, 

Con tempo e sen salvación.

Nos beizos do albor no día,

do espíritu en pleno chan,


na chegada da luz coa noite…

máis negra…


Todo queda xa...

fóra do meu control




Webgrafía
- http://lafonoteca.net/grupos/os-amigos-dos-musicos/ 

- https://osamigosdosmusicos.bandcamp.com 

- http://www.galiciantunes.com/bandsandartists_discography/730 

- https://www.instagram.com/osamigosdosmusicos/ 

http://lafonoteca.net/grupos/os-amigos-dos-musicos/
https://osamigosdosmusicos.bandcamp.com
http://www.galiciantunes.com/bandsandartists_discography/730
https://www.instagram.com/osamigosdosmusicos/

