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La Opinión A Coruña
sábado, 27 de abril de 2013Saberes 8

ÓSCAR LOSADA

A ourensá Cristina Pato volveu exercer como
directora artística e alma máter de Galician
Connection, un evento que conta con debates,
charlas e clases prácticas e que tivo como artis-
tas convidados a Jorge Pardo, saxofonista e frau-
tista, recoñecido recentemente como mellor ar-
tista de jazz europeo; o chinés Wu Tong; o pianis-
ta cubano Omar Sosa; o violinista norteameri-
cano William Harvey; e o castelán Eliseo Parra.
A participación galega estivo formada por Víc-
tor Prieto, acordeonista de jazz galego, a cantan-
te Rosa Cedrón e o percusionista Isaac Palacín,
compoñente de Berrogüetto. Os convidados par-
ticipan conxuntamente nun concerto que supón
o momento estelar do evento.

Pato considera que os elementos que poden
definir este proxecto son “emoción pura, curio-
sidade e xenerosidade”. “Outro alicerce impor-
tante é a exploración. Pretendemos saír das no-
sas zonas de confort artísticas para descubrir
algo novo”, sinala. A gaiteira e pianista salienta
que pediron consello aos alumnos da anterior
edición para realizar melloras. “Dixéronnos que
querían pasar máis tempo cos artistas e deixar
ver o que eles son quen de facer e así naceu nes-
ta edición a sesión vermú do domingo”.

Pato considera que o reto nesta ocasión foi
facer “máis con menos cartos” e quere agrade-
cer o apoio da produtora Nordesía e da Funda-
ción Cidade da Cultura, e en particular o labor na
coordinación e produción de Cecilia Carballido.

Isaac Palacín é coñecido por ser membro da ban-
da Berrogüetto e para el a súa participación su-
puxo “unha experiencia humana e musical in-
crible. Foi un pracer tocar con grandes músicos
e ademais cómpre sinalar que chegaron cunha
gran disposición e a mente aberta”.

O percusionista xa coñecía o funcionamento
de Galician Connection, posto que o ano pasa-
do foi un dos inscritos no evento. “Agora tocou-

me a min ofrecer unha charla, algo que me cus-
ta facer”, sinala. Lembra que o ano pasado tivo
unha gran frustración xa que non lle foi posible
“asistir ao concerto estelar”. Respecto ao que
aprendeu na convivencia cos seus colegas indi-
ca que se decatou das cousas que teñen en común
que os “moven” para seguir na música e tamén
é “bastante semellante” a forma en que chega-
ron a ser músicos. Salienta a experiencia de com-
partir escenario e conversas co cubano Omar So-
sa. “Estar e tocar con el Sosa foi algo enerxéti-
co. Tiven a sensación de recuperar esa enerxía
de gozar, de que é un privilexio ser un profesio-
nal da música, algo que ás veces esqueces”.

Pola súa banda, Rosa Cedrón cualifica a expe-
riencia como “brutal”. “Aprendín e gocei moití-
simo nestes días. Foi moi gratificante compar-
tir e coñecer cousas novas”, subliña.

No espectáculo animouse a cantar en dari, un-
ha lingua de Afganistán, lugar de residencia dun
dos participantes, o violinista William Harvey,
unha peza tradicional daquel país, onde contou
co acompañamento vogal de Eliseo Parra. Si-
nala que aprender a cantar en chinés xa era un
imposible polo complicado que resulta. “Aínda
que estou cansa logo do traballo intenso de dúas
semanas aínda seguiría con esta experiencia uns
días máis con moito pracer”, manifestounos ao
remate do concerto.

A monfortina cre que a súa colega Cristina Pa-
to “escolleu de xeito moi acertado aos músicos
que xuntaba para este proxecto e iso fixo que
todo fose moi fluído”.

Explorando novas conexións
O museo da Cidade da Cultura acolleu o concerto estelar da segunda edición
do ‘Galician Connection’, un evento nado para compartir experiencias musicais

O.L.

Dúas actuacións complementarias, unha can-
tada e outra instrumental, baseadas na música
tradicional van completar o cartel da XII gala
dos PREMIOS OPINIÓN. O grupo de pande-
reteiras Taravela, de Arteixo, naceu no ano 2000
dentro da Asociación Xuvenil Xiradela e teñen
como mestra a Fransy González, unha das vo-
ces tradicionais máis sobranceiras do panora-
ma musical galego. Elas abrirán a noite festiva
do folk galego e tomarán o relevo no escenario os
membros da Agrupación Instrumental da Es-
cola Municipal de Folclore de Betanzos.

O grupo ten como director musical a Pedro
Lamas e entre os instrumentos que empregan
achamos pandeiretas, tamboril, bombo, clarine-
te, saxo soprano e seis gaitas. Interpretarán na
gala tres pezas tradicionais galegas.

Dos outros concertos que completan a cerimo-
nia xa fomos informando no seu momento nestas
mesmas páxinas. O dúo formado polos compo-
ñentes de Berrogüetto, Guille Fernández e Xa-
bier Díaz, decidiu lanzar no 2010 un álbum, ti-
tulado Arrolos de Salitre, no que daban a opor-
tunidade a novas voces masculinas e femininas
para que se deran a coñecer no panorama musi-
cal galego. Tres desas voces (Diego Calviño, Car-
los Álvarez e Alba Guitérrez) estarán enriba do
escenario, acompañadas polo acordeón de Díaz e
a guitarra de Fernández, para cantar cada un de-
les o tema que interpretaban no disco e deixar
escoitar ao público as súas habelencias vogais.

E para pechar o espectáculo aparecerá en es-
cena un grupo pioneiro do folk que leva máis dun-
ha década afastado dos escenarios. Cúmprense
vinte anos dende que os lalinenses Dhais edita-
ron o seu primeiro disco homónimo. Anos máis

tarde publicarían Arman vela, e pouco despois
deixarían a actividade. Existe un motivo emocio-
nal grande para que volten esa noite, tan espe-
cial para o mundo da música de raíz, aos esce-
narios. Dende hai tempo pretendían facer un
concerto de homenaxe a dous dos seus compo-
ñentes que finaron hai anos, Luís Areán e Cé-
sar Morais, e dende os PREMIOS OPINIÓN
ofrecéuselles con gusto esa posibilidade.

Música tradicional nos
PREMIOS OPINIÓN
A duodécima gala de entrega dos galardóns musicais terá
lugar no teatro Rosalía de Castro o vindeiro 24 de maio

Música de raíz
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De esquerda a dereita,
Jorge Pardo, Cristina
Pato, William
Harvey, Rosa Cedrón,
Wu Tong e Víctor Prieto
no escenario do ‘Galician
Connection’.

FOTO: XIRADELA
As cinco compoñentes do
grupo de cantareiras Tara-
vela posan para a fotogra-
fía vestidas con traxe tra-
dicional e suxeitando as
súas pandeiretas.




