


Por que Traspés?

Unha das principais metas que o equipo directivo da

Asociación Cultural Traspés se marcou dende un principio, foi a da

creación de eventos encamiñados á promoción e difusión da cultura

tradicional e popular de Galicia. É por isto, que dende Traspés

tentamos axudar a espertar o interese polas nosas tradicións.

A principal ferramenta coa que contamos é o noso grupo

artístico: o Grupo de Música e Baile Tradicional Traspés, que é

unha entidade dedicada á recuperación, investigación,

conservación e difusión do folclore.

Fundada a finais do ano 2009 en Vigo por un grupo de amigos

cunha importante traxectoria no eido do mundo tradicional,

Traspés ten como finalidade amosar ao público unha realidade

cultural que nos resistimos a esquecer. A través dos traballos de

recollida de campo realizados por toda a xeografía galega, poñemos

o acento en diversos aspectos relacionados coa etnografía da nosa

comunidade, tentando ser fieis e non desvirtuar ningún dos seus

detalles. Así, na posta en escena, e grazas á información

debidamente contrastada acerca da indumentaria, xoiería, bailes,

músicas, cantares, instrumentacións, etc. podemos ver e sentir

momentos da forma de vida dunha época e lugar

determinados, facendo posible unha fotografía en vivo de tempos

pasados.



O grupo artístico está dividido nas seguintes seccións:

O corpo de baile do grupo artístico Traspés
está composto por once parellas mixtas, encargadas de
interpretar aquelas danzas recollidas pola agrupación durante
a súa traxectoria. Desenvolven un labor etnográfico de
recopilación e recuperación, acudindo a exemplos e relatos das
persoas que aínda gardan viva na súa memoria o facer doutro
contexto e momento histórico. Este traballo desenvólvese
regularmente por toda Galicia, visitando os lugares onde viven
os informantes, documentando mediante audio e vídeo toda a
información recollida para o seu estudo e posterior
reinterpretación, tentando ser o máis fieis posible á
tradición de partida.

Formado por oito voces
masculinas, dedícanse á interpretación de cantos de tradición
oral acompañados de percusión. Estes cantares son recollidos
directamente dos informantes por toda a xeografía
galega, respectando sempre as características propias de cada
zona: xeitos de emisión, técnica de acompañamento, tipos de
instrumentos empregados, repertorio e estilo. A posta en
escena pretende transmitir a forza dunha tradición musical do
rural galego, e axudar ao mesmo tempo, a mantela viva.

Igual que a sección anterior, pero
neste caso con voces femininas, o grupo de
pandereteiras Traspés traballa tamén na recuperación
e divulgación da música vocal en Galicia. Son dez as mulleres
que integran esta sección, recollendo o testemuño de moitas
outras mulleres, antes principais intérpretes e transmisoras
do canto popular galego, presente en moitos momentos da vida
dos nosos devanceiros.

A charanga da agrupación
está formada actualmente por dúas gaitas, clarinete,
saxo, acordeón, tambor, bombo con pratos e pandeireta. O
seu repertorio baséase fundamentalmente en músicas bailables,
recollendo tamén o testemuño doutras formacións
instrumentais anteriores, nas que a gaita estaba presente como
instrumento principal, e á que se foron engadindo ademais da
percusión, outros instrumentos de vento, amenizando as festas,
e moitas das veces, desenvolvendo o papel das bandas de música.

Grupo de Baile:

Grupo de Pandereteiros:

Grupo de Pandereteiras:

Grupo de Música Tradicional:



Por que este espectáculo?

Como mencionamos antes, Traspés organiza regularmente, actos e
eventos relacionados co folclore de Galicia, propoñéndose estes
obxectivos:

Promocionar a realización de actividades relacionadas coa
cultura galega.

Proporcionar coñecemento sobre a historia, o folclore e
o patrimonio inmaterial de Galicia, a través da creación
artística.

Motivar ao público xeral, e en especial aos máis novos no
achegamento á riqueza cultural e patrimonial a
través do emprego de medios audiovisuais e outras
novas tecnolóxicas.

Promover actitudes sociais que encamiñen á valoración do
patrimonio artístico, como factor de desenvolvemento, e
potenciar as que contribúan ao seu estudio e coñecemento.

Trasladar a un escenario parte do noso patrimonio
inmaterial, mostrando unha gran variedade de bailes, músicas
e cantares de diversas zonas da nosa comunidade.

Entreter, emocionar e experimentar sensacións de
nostalxia, ledicia, tristeza... trasladando ao público a un
xeito de vida moi distinto e esquecido nestes tempos.
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2.-
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Por que deRaíz?

"De Raíz" , I Mostra de Música e Baile tradicional, é a

ferramenta a través da cal o grupo artístico da Asociación Cultural

Traspés quere achegar ao público parte do traballo desenvolvido

polos seus integrantes ao longo destes anos. Desde Traspés tentamos

amosar parte do patrimonio inmaterial de Galicia, sendo

rigorosos cos traballos de campo realizados, e tratando de

que a comunicación co público sexa directa, doada e lúdica.

Ano tras ano, achegamos este duro pero gratificante

traballo, no que cada un de nós deixa un trociño de alma, agardando

que todos os aspectos que conforman o folclore de Galicia, cheguen

á escena coa maior calidade posible.

Esta I Mostra é o resultado do traballo do corpo de baile,

pandereteiras, pandereteiros e charanga ao longo do ano 2013. Con

ela faremos posible unha viaxe virtual por toda a xeografía galega,

de norte a sur e de leste a oeste. Escoitaremos músicas das catro

provincias e coñeceremos características dos seus bailes, ritmos,

xeitos de tocar e cantar, etc.



“De Raíz” contén as seguintes escenas:

Antroido en Arcos,

Muiñeira e “Jota” do repertorio de Os Dezas de Moneixas,
Rumba do repertorio de Os Terribles de

O Porriño,

“Jota” e Moliñeira de Uría de Padornelo,

Polavila de Pereda de Ancares,

Canto Mariñeiro de Moscoso,
Danza das Francadas de Rianxo

Serán en Barciademera,

Pandeiretada de Cambre,

Valse dos Teixughos,
Pasodobre e Muiñeira do repertorio de Os Breas de

Esteiro,

Ronda de Liñares,

Valse, “Jota” e Muiñeira de Pazos de Borbén,

Mazaricos (A Coruña).

San Adrián de
Moneixas, Lalín (Pontevedra) e

O Porriño (Pontevedra).

Cervantes (Lugo).

Candín (León).

Pazos de Borbén (Pontevedra) e
(A Coruña).

O Covelo (Pontevedra).

Malpica de Bergantiños (A Coruña).

do repertorio de Os Teixughos das comarcas de Louriña
e Condado (Pontevedra) e

Muros (A Coruña).

Baíste - Avión (Ourense).

(Pontevedra).Pazos de Borbén



Infraestrutura

Neste espectáculo participan 45 persoas das que
integran o grupo artístico Traspés (11 parellas mixtas, 8 voces
masculinas, 10 voces femininas e 8 músicos que forman a charanga),
ademais do seu equipo de produción.

Precísanse tamén para levalo a cabo os seguintes medios
técnicos:

·

·

·

·

·

·

·

·

Escenario de 10 m. de fondo por 12 m. de
ancho.

12m² de plataformas (6 módulos de 2x1)

Micrófonos de ambiente :

Micrófonos de ambiente para  10 voces
con percusión.

Micrófonos de ambiente para charanga
(saxo, clarinete, dúas gaitas, acordeón, tambor,
bombo con pratos e pandeireta).

Dous micrófonos de ambiente a pé do
escenario para pezas solistas.

Retornos.

Iluminación necesaria para ambientar o

escenario.

Pantalla que cubra o fondo do escenario,

onde proxectar imaxes que farán de
fondo de escena.

Técnicos de luz e son do propio recinto.

10 cadeiras sen brazos.

Vestiarios amplos para 45 persoas.

· Proxector.
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