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LEMBRANZAS DO PASADO
AVALADA POR MÁIS DE DEZ ANOS DE TRAXECTORIA MUSICAL DURANTE OS QUE PUBLICOU TRES TRABALLOS DISCOGRÁFICOS, A GAITEIRA
PRESENTA 14 NOVOS TEMAS NOS QUE REALIZA UNHA MESTURA DE MELODÍAS TRADICIONAIS E SONS CONTEMPORÁNEOS. UN DISCO QUE
SUPÓN UNHA FANTÁSTICA E DIVERTIDA VIAXE POLOS RITMOS E TRADICIÓNS DA CULTURA MUSICAL GALEGA

Susana Seivane/ A gaiteira presenta esta noite en Vigo o seu cuarto disco, ‘Os soños que volven’

Paula Barros
Nacida en Barcelona -no seo
dunha familia recoñecida dentro
do mundo dos gaiteiros galegos-,
Susana Seivane foi desde sempre
unha apaixonada deste instru-
mento tradicional galego. Así o
demostran máis de dez anos de
traxectoria musical e catro discos
editados: ‘Susana Seivane’,
‘Alma de Buxo’, ‘Mares de tempo’
e o máis recente, ‘Os soños que
volven’, un álbum que a gaiteira
presentará esta noite no Centro
Cultural Caixanova de Vigo a par-
tir das 20.30 horas.

Neste novo disco, a artista re-
colle 14 pezas “de sempre” re-
vestidas coa voz e a gaita de Su-
sana. Un total de 70 apaixonantes
minutos de música nos que co-
laboran amigos e artistas da talla
de Rodrigo Romaní, Anxo Pintos
(Berrogüeto) ou Harry Price e
unha sección de metais integrada
por Pedro Lamas, José Rodríguez
e Ricardo Formoso, artistas que,
xunto á gaiteira, dan lugar a pe-
zas de composición propia e de
autores contemporáneos mestu-
radas con temas tradicionais e
arranxos innovadores que foron
presentados na pasada edición do
Festival de Ortigueira cun grande
éxito de público e crítica.

Nesta ocasión, Seivane pre-
senta os seus temas en Vigo cun
concerto que promete forza e di-
namismo, pois a artista fará unha
viaxe polas melodías habituais do
seu repertorio ata chegar ós seus

temas actuais, cunha fusión de
instrumentos tradicionais com-
binados co tamboril ou o bombo;
un espectáculo que non deixará
indiferente ós seguidores da gai-
teira.

O seu novo álbum titúlase 'Os
soños que volven', que soña Su-
sana seivane?
- Eu soñaba hai moito tempo con
este disco porque é unha especie
de viaxe ó pasado. Apetecíame re-
cuperar eses soños, esas melo-
días que interpreto desde que era
pequena, desde que empecei a to-
car ós tres anos ata hoxe en día.
Apetecíame recuperar esas me-
lodías, que son case todas tradi-
cionais, e adaptalas á música que
estou facendo hoxe en día, dán-
dolles un toque máis contempo-
ráneo e moderno. Do que se trata
é de rescatar eses temas porque
algúns son grandes clásicos que
temos no noso patrimonio mu-
sical. Ese é o meu soño desde hai
tempo.
Que espera deste cuarto disco e
do seu concerto en Vigo?
- Non presento disco desde o ano
2001 no teatro Caixanova e es-
pero que o pasemos tan ben
como o pasaramos aquel ano. Fa-
remos un concerto de presenta-
ción do disco e tamén unha viaxe

A gaiteira  Susana Seivane.

polos catro discos que levo edi-
tados, pero centrándonos moití-
simo máis en 'Os soños que vol-
ven'. Haberá tamén algunha
sorpresiña, vou facer algo que
nunca fixen nun escenario.
Hai 11 anos que publicou o seu
primeiro disco, en que cambiou
a súa música?
- A miña maneira de interpretar
a gaita non cambiou nada, sigo
tendo o mesmo estilo, sempre,
desde pequena, me fixei moito
nos vellos gaiteiros e tiven de re-
ferencia ó meu avó, Xosé Manuel
Seivane. Gustábame ese enxe-
brismo puro dos vellos gaiteiros
que arrecende a Galicia, pero si é
certo que existe unha evolución
desde o primeiro disco ata este
cuarto en canto ós arranxos e ó
acompañamento dos instru-
mentos. Por exemplo, no pri-
meiro disco a gaita era acompa-
ñada por instrumentos máis
tradicionais e os arranxos tamén
eran máis clásicos. Sen embargo,
conforme se foron sucedendo os
discos, os temas volvéronse máis
atrevidos e o acompañamento era
de sons máis contemporáneos e
modernos. A miña foi unha evo-
lución natural que se formou ó
engadir á música o baixo eléctrico
ou a batería, que son instrumen-

“O obxectivo deste disco era

cumprir o meu soño desde hai

tempo: rescatar as melodías que

interpreto desde que comecei a

tocar a gaita ós tres anos ata

hoxe”

“A miña maneira de tocar a gaita

non cambiou,pero sí hai unha

evolución en canto ós arranxos e

ó acompañamento instrumental,

que agora é máis moderno”

MÚSICA

tos que ofrecen moita forza á mú-
sica.
E Susana, cambiou durante esta
etapa?
- Si, tamén vou cambiando algo
porque son moitos anos. Desde
que saquei o primeiro disco non
podía nin imaxinar todo o que
aconteceu despois porque foi sa-
cado nun boísimo momento, na-
quel boom dos 90 que vivimos,
e enseguida viñeron as xiras in-
ternacionais. Ademais, aquel pri-
meiro disco foi escoitado polo di-
rector da que lle chaman a 'Biblia
do folk', unha revista que se
chama 'Folk Roots' na que o ál-
bum tivo moi boa crítica. A par-
tir dese momento comezaron a
interesarse os festivais interna-
cionais e empezamos a traballar
moi rápido fóra das fronteiras de
Galicia. Once anos despois, tras
moitísimo traballo, estou moi or-
gullosa de levar o noso país por
ahí adiante coa miña música.
Que fai Susana Seivane cando
non está no escenario?
- Gústame moito gozar dos ani-
mais que teño por aquí na casa,
teño dous gatos, un cadeliño pe-
queño; un chihuahua e unha ca-
dela grande, unha mastina. Ta-
mén me gusta andar en bicicleta,
xogar ó padel, ós bolos…

Os soños que volven

SUSANA SEIVANE✌

✓‘Os soños que volven’ é o
cuarto álbum que a gaiteira e
cantante Susana Seivane lanza ó
mercado, editado polo seu propio
selo discográfico. Son 14 pezas
“de sempre” revestidas coa voz e
a gaita de Susana, que suman un
total de case 70 apaixonantes
minutos de música. Nel
colaboraron amigos e músicos da
talla de Rodrigo Romaní, Anxo
Pintos (Berrogüetto) ou Harry
Price e unha sección de metais
integrada por Pedro Lamas, José
Rodríguez e Ricardo Formoso.


