
Skontra // punk-folk made in asturies

taldeak · txostena | skontra

Asturieseko soinu tradizionalen eta punk erreibindikatibo 
eta ironikoaren konbinazioak talde honen izaera markatzen du
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Punk-atik folk-era. Erditik, ska, hardcore, rock eta reggae amiñiak letra konprometitu eta errein-

bindikatzaileak, zeinetan ironia ez da falta. Horrelakoa da Skontra, rock asturiarraren gaur

egungo eszenaren talde beterano eta internazionaletariko bat. 

Lan basea Xixonen egonda, talde honek 2001. urtetik Dropkick Murphys edo Flogging Molly

bezalako taldeen pausuak jarraituz joan da. Hori bai, haiek ez daramate ez gona eskoziarrik,

ezta irla zeltetako jatorrizko melodiarik, Skontrak bere opilari ikatza arrimatzen dio eta bere

punk-folka musika tradizional asturiarretik edaten egiten dute.   

Asturieseko kaleak haien letren abiapuntua ere badira. Hiritar eta erreibindikatzaileak, gai so-

zial eta eguneroko gaiei buruz hitz egiten dute, batzuetan amorruarekin eta bestetan ironia-

rekin islatuz, baina beti ikuspuntu kritiko batetik. Elebitasunagatik era natural batean apustu

egiten dute, hizkuntza asturiarrean eta gazteleraz dauden testuekin.

Aldi berean, Skontrak Asturieseko mugetatik at kilometro gehien ibili duten hizkuntza astu-

riarrean egiten duten rock taldeetariko bat da. Haien zuzenekoa, hurbila eta energiaz betea,

Hatortxu Rock-aren eszenatokitik, Aupa Lumbreirasetik, Sorgin Gauatik, Mendebala Jaialdiatik,

eta abarren eszenatokietatik pasa dira, penintsula osotik, Holandatik eta Alemaniatik jira bat

egiteaz gain. 

Beste taldeekin dituzten erlazio onak ere aipatzekoak dira, kontzertuak eta jirak antolatu eta

elkartrukatzera ahalegindu duena, beste taldeekin grabazio ezberdinetan kolaboratzeaz gain:

Circle J, Deiedra, Mala Reputación, Adizión Etílika edo Insultos al Gobierno, haietariko batzuk

dira.

Hamar urte baino gehiagoko ibilbidearen luzaroan, D.I.Y.-ren kontsigna Skontraren bidea mar-

katu du. Haien diska guztiak autoargitaratuak daude, inoiz ez dute haien lan musikala aurrera

eramateko laguntza ekonomikorik eta ez dira SGAE-ren partaide. 

Haien lanen autogestioa haien lehenengo maketarekin hasi zen (2003) eta “Semeya de la

Rabia”rekin (2006). Tutu estudioetan grabatuta Sergio Rodríguez-en produkzioarekin (Dixebra,

Skama la Rede, Escuela de Odio…), iraupen luzeko debut hau izugarrizko harrera izan zuen eta

horretatik taldearen gaur egungo himnoetarik batzuk jaio ziren.

PARTAIDEAK

ahotsa_berto 

Jada desagertutako Asturtralla-ren partaide

ohia. Circle J, Adizión Etílika, 40 Barrotes,

Deiedra, Mala Reputación edo Galán-ekin

egindako grabazioetan parte hartu du

_ errepideko kilometroak

_ autogestio ibilbide bat

gaita_zapico

Banda de Gaites de Candás-eko partaide

ohia, gaur egun rock hiritarreko 

40 Barrotes taldearen partaide ere bada

gitarra_fredo

Skontran egiten duen lana 40 Barrotes-en

abeslari eta gitarrista izatearekin 

partekatzen du. Iraganean Insultos al 

Gobierno, Fe de Ratas, Alternativa 

eta Mente taldeen partaide izan zen 
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ra “Cantares pa dempués d’una guerra”-k (2008), taldeko hiru partaideren emigrazio laboralak

eragindako formazio aldaketaren ondorengo eboluzioa jasotzen du. Disko honetan, taldean

eragina izaten ohi duten erritmoetaz gain, ranchera, runba eta crust pintzeladekin ausartzen

dira. Musika aukera handia eta konposizio onak, zeinei grabaketaren soinuaren emaitza finala

ez die justizia egiten.

Gaur arte, haien argitaratutako azkeneko erreferentzia, “Mazcando miseries” (2010), hasie-

rakoari itzultze bat da. Punk-folk amorratuko hamar abesti, zeinetan akordeoia diatonikoa eta

bouzuki bezalako instrumentu berriak gehitzen dituzte. Diseinua –taldeko gaita-jotzaileak

eginda- Musika Asturiarraren AMAS 2011 sarietan libretoko diseinu hoberena bezala saritua

izan zen.

Urte honetako amaieran Skontra estudioetara itzuliko da bere iraupen luzeko laugarren lana

grabatzeko, beste taldeei egindako tributoetaz (Dixebra, Rock Radikal Vasco, Avientu…) eta

bildumetaz ere osatuta dagoen diskografia bat handiagotuz.

PARTAIDEAK

Cantares pa dempués d’una guerra
(autoedizioa, 2008)

Semeya de la rabia
(autoedizioa, 2006)
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más info/contratación

Mazcando miseres
(autoedizioa, 2010)

Derrame Rock al rojo vivo
(Santo Grial, 2006)

Rock ‘n’ Llingua
(L’Aguañaz, 2004)

¡Salú ya Dixebra!
(L’Aguañaz, 2008)
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hemen zazpi abestiz osatutako konpilazioa deskargatu dezakezue · http://acurti.es/wgy

gitarra_carlinos 

Adizión Etílika taldearen sortzaile, 

abeslari eta gitarrista, Hemoglobina 

horrorpunk proiektuarekin bere 

bakarlari bezalako lana ere garatzen du

baxua_gonza
Skontra-ren kide sortzailea, 

parte hartzen duen talde bakarra

bateria_césar

Iraganean The Hollow, Lo de Menos 

eta Criying taldeen partaide izan zen

Maqueta
(autoedizioa, 2003)

Versiones RRV
(autoedizioa, 2006)
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