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“Poema Sinfónico”aren ikuskizunean elementu historiko, poetiko 
eta musikalak tradizioa eta gaurkotasunarekin nahasten dira
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Hogei urtez Asturieseko musika tradizionala errekuperat-

zeko eta zabaltzeko lan egiten egon ondoren, Banda de

Gaitas Noegak horrelako taldeetan inoiz ikusitako obra ba-

tekin bere urteurrena ospatu zuen: poema sinfoniko bat.

Ikuskizuna – poeta, abeslari eta aski ezagunak diren musi-

kariz osatutako boskote batek gehitzen direnetara -

2011ko Aste Nagusiaren eremuan Gijón/Xixón-go Enpa-

rantza Nagusian estreinatu eta  berriki argitaratutako

diska batean jaso zen. Orain, Euskal Herrira ailegatzen da.

“Poema sinfónico para banda de gaitas, quinteto instru-

mental y recitador”ek gaita eta bere taldekatzeak bakarrik

musika tradizionalari lotzen duen aurreritzia apurtzea bilat-

zen duen obra bat da. Horretarako, Banda de Gaitas Noega-

ren errepertorioko pieza ospetsuenak oinarri hartzen ditu,

eta blues inprobisazioekin, ingurugiro inpresionista, spoken

word, edo musika instrumental berrien armoniak eta tin-

breekin nahasten da.

Guzti hau batuz, poesia. Hitzaren zailtasun narratiboa eta

kontzeptuala hausnartuz, poemak Gijón/Xixón-go hiriaren

historiaren hasieratik gaurkotasunera arakatzen du. Esa-

nahiak eta iradokizunak, asturieraz idatzitako eta musika-

rekin naturaltasun osoz erlazionatzen den testu baten

metroak, erritmoak, hiztegia, gaiak eta pertsonaiak mar-

katzen dituzte.

Banda de Gaitas, Fran Molinero eta Lluis Xabel Álvarez erre-

zitatzaileak, Anabel Santiago eta Héctor Braga-ren ahot-

sak, eta jatorri eta esperientzi oso ezberdinak (jazz, folk,

rock …) dituzten musikari nabariez osatutako boskote ins-

trumental batek eszenatoki gainean obraren konplexutasu-

nari forma emateaz arduratzen dira. 

Emaitza: publiko ezberdinentzako sentsazio unitario, arina

eta ulergarria. Osagai historiko, poetiko eta musikal guzti

hauek hizketa libre eta garaikidean batzen dituen ikuski-

zuna, aurreiritzi eta partzelazio interesatuen gainetik.

Guzti hori, antzokietara zein atari zabalean dauden espa-

zioetara egokitzen den eszenaratze eta argi bideo proiek-

zio eta soinu muntaketa batekin. 

“Poema sinfónico para banda de gaitas, quinteto instru-

mental y recitador”eak Asturiseko aberastasun kulturala

aldameneko lurralde honetara hurbiltzeko asmoarekin Eus-

kal Herrira iristen da. Hemen dagoen kultura eta hizkuntza

gutxituenekiko sentsibilitatea igarriz, ikuskizun honek obra

berri eta plural batekin Asturieseko tradizio soinudun, lin-

guistiko eta kulturala publiko ezberdinen aurrean aurkez-

teko aukera bat da.

Antzoki, kultur etxe, festibal, kultura arteko topaketak,

folk, klasiko edo musika berrien programazioak… “Poema

sinfónico”arena, bere aldakortasuna dela eta, gune eta for-

matu kultural ezberdinetara egokitzen den ikuskizun bat

da. Guzti hori, ahalik eta leku gehiagotan obra hau irudikat-

zea errazteko, aurrekontu murriztu batekin.

obra
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COMPONENTES

cello, harpa, biolina eta ahotsa_

héctor braga
Musikaria eta abeslaria, Salamanka 

eta Uvieu-ko kontserbatorioetan 

etnomusikologia eta biolontzelo goi 

irakaslea. Asturianada irabazlea, bere

kategoria guztietan, eta zanfona, gaita,

biolina eta harpa interpretatzailea. 

Bakarkako hiru disko dauzka eta 

Europako parte batetik saioak emanez

hogeiko taldeekin elkarlanean 

ari izan da

ahotsa_

anabel santiago
Gaur egun Asturieseko abestiaren

ahots garrantzitsu eta berritzaileeta-

riko bat da, esker on eta sari 

garrantzitsuak jaso izanez. Bakarkako

bost disko dauzka eta Europa eta 

Latinoamerikako eszenatoki ugarietan

aritu da. Aldi berean, kantu tradizional

eta tonadan irakaslea da musika 

tradizionaleko eskola ezberdinetan

kontrabaxu_

horacio a. garcía
Musikene Euskal Herriko Goi Mailako

Musika Ikastegian Jazz-aren 

espezialitatean lizentziatua. 

Asturiseko folk talde ezberdinekin 

grabatu eta kolaboratu du, horien ar-

tean Tejedor, Corquiéu edo Banda de

Gaitas Llacín. Jazz-aren eremuan, 

Donostiako Jazz Jaialdian talde 

ezberdinekin parte hartu zuen eta, gaur

egun, Xan Campos Trío-ren baxua da

testuak eta errezitatzailea_

lluis xabel álvarez
Filosofian doktorea eta Uvieu-ko 

Unibertsitatean Arteen Estetika eta 

Teoriaren irakaslea. Conceyu Bable-ren

sortzailea izan zen, Asturieseko 

berreskuratze historiko-kultural-

linguistikoa bultzatuz, elkarte kultural

eta filosofiko ezberdinen kidea eta 

zuzendaria izateaz gain. Aldi berean, 

Premios Príncipe de Asturias 

epaimahaiaren kidea da

testuak eta errezitatzailea_ 

fran molinero
Uvieu-ko Unibertsitatean Historian li-

zentziatua. Idazle bezala, Boreal (2010)

argitaratu du eta Larry Derdeyn estatu-

batuarraren Mountain’s silent shout

poema-bilduma Asturieseko hizkuntza-

rako itzuleran parte hartu zuen. Bere

alde literarioaz gain, talde ezberdinetan

konposatzailea eta gitarrista izan da,

eta  Xixongo Radio Kras irrati librearen

Ixuxú magazine kulturala zuzentzen du

Asturieseko gaitak, kutxak, 

tinbalak, dunbala_

banda de gaitas noega
1981an Gijón/Xixón-en sortua, 

Asturieseko musika tradizionalean 

instituzio bat da, bederatzi ikuskizun

propioak barne hartzen dituen 

esperientzi didaktiko eta artistiko bati

esker. Gainera, Asturies ordezkatu zuen

internazional mailan, Lorient-eko 

Festibal Interzeltikoa bezain 

gailenak diren eszenatokietan

piano eta teklatua_

eduardo g. salueña
Gijón/Xixón-go Kontserbatorio 

Profesionalean piano irakaslea eta 

Musikaren Historia eta Zientzietan 

lizentziatua. Obra hau osatzeaz gain,

Senogul edo Edwin Moses bezalako

proiektuetan kolaboratu eta grabatu

du. Orfeo bezalako proposamenetan

bere parte-hartzeak bereizgarriak dira:

a ba-rock opera, edo ikuskizun 

ezberdinen zuzendaritza

txirula, whistles, bouzouki, 

uilleann pipes_ dani álvarez
José Ángel Hevia gaiteruaren ikaslea,

klarinetean formakuntzarekin eta 

zeharkako txirularekin erdi mailan 

titulatua, gaiten taldeetan parte 

hartzea aktibo bat dauka. Musika sari

ezberdinetan eskerduna, Corquiéu edo

Gueta Na Fonte bezalako folk taldeen

kidea da, beste talde ezagunekin 

parte-hartzeaz gain. Aldi berean, 

gaita eta txirula irakasle da

bateria_

luis senén
Bateria bezala, estilo ezberdinetako

taldeekin kolaboratu zuen, popetik (El

Sueño de Morfeo, Humberto Carás...)

folkera (Tejedor, N’Arba, Blima...), rock

eta bossa nova ahaztu gabe. Gaur

egun, Banda de Gaites de Llacín-eko

Xicedes ikuskizunean eta Felpeyu 

taldean baxu-jotzailea eta abeslaria

ere bada
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