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irialwaysleave.blogspot.com.es
behance.net/iratxegonzalez EDITORIAL

3Si quieres participar contacta con nosotros a través de croamagazine@gmail.com

Os dijimos que dejaríamos los festivales para ser comentados por 

vosotros, pero no hemos podido aguantar y nos hemos metido de 

lleno en el tema.

Reportajes y entrevistas hablando desde Jazz hasta reggae pasando 

por ska rock; nos sumergimos en festivales que van más allá de la 

música ofreciendo nuestra visión más personal y centrándonos en lo 

que más nos gusta, el ambiente y la multidisciplinariedad, ya que un 

festival no tiene porqué ser solo conciertos.

En croadores disfrutaremos con diseño, escultura, fotografía e 

ilustración, guiados por las palabras de sus propios autores.

Pero entre tanto positivismo tenemos una noticia, de esas buenas 

que, sin razón, nos pone un poco tristones...

Con nuestro número más bilingüe nos despedimos hasta Octubre, 

descansamos un número para volver con ideas frescas y una 

perspectiva renovada. 

Esperamos dejaros contenido sufi ciente para que no os olvidéis de 

nosotros y esperéis impacientes el 15 de Octubre.

5



6

Jorge Alonso
EN PORTADA

Jorge Alonso (Vigo.1975) es un polifacético artista  que compagina 
su labor de arquitecto con la de pintor e ilustrador.
 
Estudio Arquitectura en Madrid donde se formó en numerosas 
disciplinas que le han ayudado a desarrollar su labor artística en 
muchos y muy variados campos como la ilustración, el diseño de 
carteles, realización de retratos y dibujos y el diseño de objetos 
cotidianos.

Su trabajo pictórico refl eja su fascinación por la fi gura de la 
mujer, su pasión por los colores y profundidad de las miradas. Son 
posturas cotidianas de mujeres manchadas de color.

Amante del expresionismo austríaco, persigue la sensualidad 
femenina sin llegar al punto erótico de Egon Schiele , utilizando 
colores más vivos y alegres para  reforzar las líneas a lápiz.

Sus  retratos pretenden crear un lenguaje personal y característico 
con miradas muy defi nidas y profundas.

Actualmente colabora realizando vinilos de autor para pintalamona.
com, diseñando fundas de móviles para MOOVUP y forma parte de 
LA CONTRATRA ASESINA, donde se ‘cuecen’ proyectos de todo tipo 
(carteles para eventos, diseños de fl yers y portadas de discos para 
grupos musicales, concursos de arquitectura, diseño de camisetas 
para eventos...)
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IRATXE GONZÁLEZ
Ilustración

Me llamo Iratxe González y soy estudiante 
de ilustración en la EASD de Vitoria. 

Mediante mis dibujos intento retratar 
mi entorno más cercano, mi álbum 
familiar y todo lo que me inspira o me 
infl uye. Intento transmitir, utilizando mis 
ilustraciones, la forma de ser de cada 
una de mis personas importantes, ya sea 
mediante colores, texturas, expresiones o 
pequeños símbolos que les representan.

Adoro el lápiz, la acuarela y los colores 
pasteles. Intento utilizar siempre la 
misma gama cromática para que haya 
cierta armonía entre las diferentes 
ilustraciones. 
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reportajes

minho reggae splash
Cristina Rodríguez Estévez

O SON DAS MÁMOAS
Marta Villar Cruces



REPORTAJES

O SON DAS MÁMOAS
Marta Villar Cruces
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O festival “O son das mámoas” celebra a súa terceira edición como festival 
clausura do verán.

O 21 de Setembro celebrarase, na parroquia viguesa de Candeán, o III festival 
“O son das mámoas”, que terá lugar ao longo de toda a xornada mesturando 
actividades creativas de diversas disciplinas para tódolos públicos, sen 
excepcións, xa que a entrada será de balde.

Xa pasaron tres anos dende que un colectivo de rapaces desta parroquia 
comezou a loitar por cumprir este sono, organizar un festival que dera 
homenaxe á cultura da zona, á cultura galega e no que puideran participar e 
gozar os veciños e todo quen quixera achegarse.

Así foi como xurdiu o conto, e desta maneira, por terceiro ano consecutivo, 
nos invitan a achegarnos ata Candeán para desfrutar, non só da música, se 
non tamén do resto de alternativas que nos achegan.

Este proxecto nace para cambiar a imaxe que ten a sociedade da mocidade e, 
o máis importante, difundir a cultura no entorno máis achegado, dando forza 
á mensaxe de que coa unión do pobo, con ilusión e ganas, se pode lograr 
calquera cousa, por moi tola que pareza, como por exemplo, organizar un 
festival.

Pero imos ao importante… Qué é o que ocorrerá este ano en 0 son das 
mámoas?

Tras un par de edicións as espectativas non paran de medrar e eles van estar 
á altura con novas ideas e mantendo as actividades que xa se converteron 
no seu selo, coma obradoiros para os máis cativos, o xantar popular (foliada 
incluída) e os indispensables concertos nocturnos. 

E… Que hai de novo? 

Nesta terceira edición introducen o “Espazo de arte” adicado ás artes plásticas 
e escénicas contando, entre outras sorpresas, cunha exposición pictórica que 
non deixará a ninguén indiferente.

55



54 rayaduradesandia.com 15



16

A esta iniciativa expositiva súmanse outras disciplinas; este é o caso do concurs
bandas O son das mámoas, que terá lugar o 17 de Agosto en Candeán rematan
24 no Torreiro da Festa, ofrecendo así unha oportunidade e aportando visibilidad
bandas veciñas máis novas.

Este ano aos obradoiros da tardiña se sumará unha exhibición de arte urbana e u
competición de break-dance, compartindo espazo cun escenario de micro libre, no
contarán, entre outros, con García MC, integrante de bandas como Labregos do te
dos Sputniks ou Dios ke te crew, acompañado por Dj Mil e despedindo así as activid
diúrnas.

Nós non imos perdernos este evento multidisciplinar que terá lugar o 21 de Setemb
no que toda a organización nos agasalla co seu esforzo e nos contaxia coas súas ga
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RAYADURADESANDÍA
Escultura, diseño y cerámica

Rayaduradesandía es ceramista, escultora y diseñadora. Trabaja con un gran 
número de materiales y no se cansa de investigar, pero la gran constante en 
su obra es la cerámica, su material predilecto.

Scratches es su trabajo escultórico, crea escenas de ensueño o sátira con 
cierto aire tragicómico, en ellas plasma sus experiencias y una visión agridulce 
del mundo.

Watermelons es la colección de objetos para uso cotidiano, reproducidos por 
moldes o piezas únicas. Sus diseños sugieren el universo vivo y el onírico.
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MINHO REGGAE SPLASH
Cristina Rodríguez Estévez
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Moitos poden preguntarse en qué consiste un festival de reggae; 
quizais un lugar cheo de xente con rastas escoitando ritmos 
xamaicanos durante todo o día ou un festival destinado a xente 
dunha idade determinada cun gusto musical moi marcado. Pero o 
Minho Reggae non é nada diso. Non queremos convencervos de que 
este ano o Minho Reggae Splash vai ser incrible, xa que non somos 
adiviños. Só queremos contarvos a nosa experiencia do ano pasado 
para que vós mesmos saquedes as vosas conclusións.

Chegamos un quente día de Setembro a Vilanova con moitas ganas 
dun fi n de semana cheo de música. Alí, sentado nunha mesa de 
praia, recibiunos un dos organizadores que nos acompañou ata un 
lugar no que poñer a nosa tenda. Como eramos principiantes deunos 
unhas clases rápidas de en qué consistía o festival, cales eran os 
horarios e qué era o que nos atopariamos. O que non sabiamos e 
que logo descubrimos foi que se trataba de Javier Marcos, non só 
compoñente da organización do festival, senón tamén integrante 
de grupos como Transivanians ou Meninos Carentes. Xa instaladas 
na zona de acampada puidemos comprobar o bo ambiente que se 
respiraba: tratábase dunha grande comunidade na que non había 
grupos pechados diante das súas tendas, reinaba a hospitalidade e 
o bo roio entre completos descoñecidos. 

A media noite decidimos ir na procura da zona de concertos. Como 
novatas que eramos pensabamos que non tardariamos nada en 
chegar e nos riamos da xente que ía en coche ata alá. O que non 
sabiamos era que sería una odisea chegar ata o recinto e que nos 
quedaba un longo treito; unha odisea chea de risas con xente que 
ía igual de perdida ou de historias inventadas sobre o entorno que 
nos rodeaba.
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Antes de entrar ó recinto recollemos a pulseira 
que nos daba o acceso. Decatámonos de que era 
unha pulseira reutilizada, primeira pista do que 
nos atopariamos dentro: todo favorecía que ao 
aforro. Por este motivo os vasos das barras eran de 
plástico duro, para que un durase toda a noite. Isto, 
entre outras propostas, refl icten unha aposta pola 
reciclaxe e mostran a fi losofía do non desperdicio 
e da importancia da limpeza do espazo durante o 
festival.

Unha vez dentro do recinto comezamos a ver unha 
estraña secta de xente coa cara pintada, dende 
liñas moradas dende a fronte ata o nariz, ata fl ores, 
pasando por estrañas formas con multitude de 
cores. Nós tamén queriamos formar parte daquela 
secta! Preguntando a uns e outros decatámonos de 
que medio festival estaba buscando ao artífi ce desa 
obra de arte colectiva. Despois duns minutos de 
preguntas sen resposta ou indicacións sen sentido 
como “é un rapaz que viste…” ou, “preguntade alí 
diante que seguro que o atopades…”, demos cun 
grupo de xente ao redor dun rapaz que, cun sorriso 
de satisfacción, pintaba caras sen parar.

Versións ou virtuosos do saxo fi xeron que non 
deixásemos de bailar ata ben entrada a noite. As 
barras do recinto estaban ateigadas de xente que 
quería saciar a calor cunha cervexa e que, debido 
aos bos prezos, non dubidaba en aportar uns euros 
e así manterse fresco.
 
A noite rematou cun moi bo sabor de boca, unha 
noite chea de música e bo ambiente e cun paseo 
de volta á acampada con xente descoñecida 
e compartindo impresións sobre a noite que 
acababamos de vivir.
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Á mañá seguinte espertamos coas voces e as 
cancións dos que xa estaban en pe. Ao saír da 
tenda puidemos ver a cantidade de xente que 
había acampada. Xa non só eran as tendas as 
que ateigaban a zona, senón tamén furgonetas 
ou coches convertidos en lugares onde descansar 
tras unha longa noite. Vimos que toda a xente 
alí acampada dirixíase cara o mesmo lugar, así 
que, curiosas, decidimos seguilos. Chegamos 
entón a unha praia fl uvial ateigada de xente que 
se refrescaba nas frías augas do Miño. Algúns 
durmían, outros charlaban e outros, os máis 
animados, cantaban e tocaban animando a todos 
os alí presentes. Coma no resto do festival, alí 
ninguén tiña prohibida a entrada: maiores, 
pequenos, homes, mulleres, asistentes, non 
asistentes ou incluso cans compartían a area na 
praia fl uvial e collían forzas para o día que tiñan 
aínda por diante; xa que as actividades do Minho 
Reggae Splash non son unicamente nocturnas, 
polo día shows de rúa, actividades ou talleres 
enchían Vilanova de vida, permitindo gozar do 
ambiente tamén aos habitantes da vila.

Despois dunha tarde chea de actividades volveu 
a noite a Vilanova da man da música e, como 
non, as caras pintadas. De volta ao recinto, 
puidemos comprobar que a liña que viramos o 
día anterior volvía ás caras dos asistentes, esta 
vez de cor branca. Os diferentes músicos que 
pasaron polo escenario fi xéronnos bailar tanto 
dende o céspede de arriba, como dende as 
gradas ou o chan de cemento. Ao noso carón 
compoñentes dos grupos que acababan de tocar 
ou que serían os seguintes en ocupar o escenario 
disfrutaban dos concertos; músicos e asistentes 
escoitando e sentindo a música de igual forma.
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NOA RODRÍGUEZ
Diseño

“I love Design” un tópico, pero una seña que me defi ne y 
me inspira cada día. Diseñadora de Interiores, diseñadora 
gráfi ca, fotógrafa de producto y con conocimientos de 
diseño web, a demás de ser amante del diseño industrial, 
de la arquitectura y el diseño de moda entre otros.
Compagino mi trabajo en Croccanti Estudio como diseñadora 
con la búsqueda de nuevos proyectos e ideas y nuevos 
sueños creativos a lo largo de este mundo.

Os presento uno de mis proyectos personales, una serie de 
fotografías de poemas visuales. Se pretende enfatizar el uso 
de objetos cotidianos sacados fuera de su contexto, de su 
rutina; hasta tal punto en que se le da un uso fuera de lo 
habitual. Se propone otra mirada diferente sobre lo habitual 
a través de los objetos que nos rodean cotidianamente. Una 
mirada que alejada de la lectura acostumbrada, persiguiendo 
mediante una apuesta por la imaginación, conferir otra 
representación, otras lecturas, otros signifi cados… Que 
afectan de diferente manera a cada persona. Sugiriendo 
una percepción poética de la realidad. Se podría decir 
que en algunos aspectos tocan el Surrealismo, donde el 
elemento descontextualizado de su uso, ofrece multiplicidad 
de resoluciones conceptuales. 

En este contexto es debido mencionar a Chema Madoz y 
Joan Brossa entre otros. Madoz centrado en el mundo de 
los objetos cotidianos ofrece un inagotable universo de 
elementos con los que dar pie a su creatividad. Brossa 
considera la poesía como un juego donde espera que el 
lector aprenda algo sobre el mundo en el que vive. Son 
tomados como referentes para la formalización de este 
proyecto.

www.croccantiestudio.com, 
behance.net/Noadita 25

A longa noite deixando tras de si caras totalmente pintadas, cantos, 
risas... algúns cansos que marchaban á zona de acampada ou outros 
que quedaban nas gradas cantando e bailando con cancións inventadas 
mentres se ía facendo de día pouco a pouco. Unha luz que daba por 
fi nalizado un festival de dous días cun ambiente insuperable, boa música 
e recordos que acompañarían ao asistente durante os 365 días que 
quedaban para esta nova edición do Minho Reggae Splash 2013.

Como podedes ver, a nosa experiencia foi moi positiva. Non só polo que 
vivimos entre coñecitos, senón polo que nos fi xeron vivir o resto dos 
asistentes, a organización, os grupos… Todo isto e moito máis esperamos 
atopalo no Minho Reggae Splash que se celebrará o 6 e 7 de Setembro 
no espazo fortaleza de Goián, en Tomiño.
 
Non podemos adiantar nada do que pasará, o que si que podemos 
confi rmarvos é que a comida ecolóxica seguirá formando parte do 
festival e que será servida en pratos, con garfos e panos compostables 
a favor ambiente.

Invitámosvos a todos a asistir este ano e que disfrutedes, como o 
faremos nós, de esta cuarta edición do Minho Reggae Splash.

   Fotografías de Fernando F. Hevia
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IAGO FERNÁNDEZ
Celeste Conde

JAVI “GDJAZZ” PEREIR O
ENTREVISTAS

O día 10 tivo lugar o sétimo festival 
de jazz de Nigrán, o Nigranjazz no que  
puidemos ver tocar ó grande músico 
israelí Gilad Hekselman e tamén a dous 
galegos que non lle teñen nada que 
envexar: Iago Fernández e Javi “gdjazz” 
Pereiro. Con eles dous tivemos una boa 
charla.

E se vos quedades con ganas de máis, 
sabede que Iago Fernández estará de 
xira por Galiza entre o entre o 19 e o 
31 con Telmo Fernández e Phil Wilkinson 
(organista de New York) e Javi “gdjazz” 
Pereiro terá o 15 de agosto, dobre 
concerto en Lisboa ca Orquestra Jazz 
de Matosinhos (OJM), pola tarde nos 
Xardíns de Lisboa e pola noite no Hot 
Clube. O día  21 poderédelo ver no 
festival de jazz de Cangas (Canjazz) 
co decateto Factor E-Reset de Marcos 
Pin, o 6 de setembro ca OJM en O Porto 
acompañando a Kurt Rosenwinkel, o 18 
de novembro outra vez co proxecto de 
Marcos Pin, esta vez no Teatro Rosalía da 
Coruña e, fi nalmente, o 1 de decembro 
ca OJM no Porto tocando repertorio hard 
bop.
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JAVI “GDJAZZ” PEREIRO
Celeste Conde
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Na túa biografía comentas que comezaches na música con seis anos e 
logo, ós nove, elixiches como instrumento a trompeta… Que fi xo que 
te decantases por este instrumento? Lémbraste?

A trompeta só a coñecía polas gravacións orquestrais que me 
pasaba a miña tía (que era trompista) para introducirme na música 
“clásica”, xa que na miña casa só se escoitaba rock dos 70 e o que 
saía na radio (80´s). Nestas gravacións, que maiormente eran bandas 
sonoras de John Williams (máis atractivas para un neno que a música 
para orquestra de cordas de Vivaldi, por exemplo), descubrín que a 
trompeta era o instrumento máis fl ipante de toda a orquestra.

A día de hoxe, cales son os teus referentes na música?

Pois toda a música que escoito e me fai sentir grandes emocións, xa 
sexa pola interpretación, pola composición en si ou por ambas; si me 
pon os pelos de punta ou me fai perder o norte momentáneamente 
moito mellor! Por citar algúns exemplos nomearei algúns dos meus 
absolutos favoritos: Deep Purple, Tchaikovsky, Bill Evans (pianista), 
Miles Davis, Pink Floyd, Coltrane, Stravinsky, Joe Henderson, 
Akinmusire, etc, etc.

Como ves o panorama do jazz en Galicia nestes momentos?

Non teño unha visión demasiado panorámica que digamos, pero 
penso que temos unha morea de grandes músicos de moi alto nivel 
que xurdiron nos últimos anos principalmente a causa do Seminario 
Permanente de Jazz de Pontevedra, e iso estalle a dar boa fama ao jazz 
feito en Galicia. Así e todo, a grande estafa da crise económica mundial 
non viu senón a agravar a crise crónica que xa tiñamos os músicos 
desde sempre pola falta de respecto e recoñecemento profesional do 
sector. Hai en xeral aínda menos traballo, e aínda peor pagado.
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Teño entendido que o teu disco debut coma líder, 
Black May, aínda que saíu a luz fai pouco, en 
2012, xa estaba gravado dende 2009. Que é o 
que pasou para que tardase tanto en publicarse? 
E, que poderemos encontrar nel?

Eu son unha persoa moi esixente comigo mesmo 
e ca miña música, e este disco foi gravado “á 
caída” en catro horas de sesión sen ensaios 
previos e cos músicos lendo os papeis a primeira 
vista, sen “segundas tomas”. E aínda que tiven a 
sorte de contar con tres grandísimos mestres do 
jazz, o resultado de cara ás miñas composicións 
non foi exactamente o que eu procuraba, e iso 
decepcionoume nun primeiro momento. Ademais, 
para sacar un disco fai falla diñeiro, e eu xusto 
naquel momento acababa de mudarme á Coruña 
e entrei a facer a licenciatura en jazz no Porto; 
resultado: ruína absoluta!

Anos despois, ca cabeza un chisco máis levantada 
e ca presión de dous amigos meus, retomei o tema 
do disco e me din de conta que o disco, a pesares 
de non estar exactamente como eu quería, estaba 
cheo de frescura, de boa música e da mestría e bo 
facer destes mestres cos que contei, e decidín que 
tiña que sacalo si ou si.

Cóntanos un pouco máis deste disco… cal é a 
canción a que lle tes máis cariño e por qué?

Supoño que á que lle teño máis “cariño” é a que 
lle dá o nome ó disco: “Black May”. Foi unha das 
miñas primeiras composicións, e foi a primeira que 
realmente me tomei en serio, adicándolle moitas 
horas de traballo, e que ademáis resultou ser un 
“hit”, jejeje, posto que a todo o mundo lle gustou, 
ese tema é pura enerxía!
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IAGO FERNÁNDEZ
Celeste Conde
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ocreatorio.com

Y seguimos con propuestas gallegas ya que la siguiente página que os 
presentamos, Creatorio, se defi ne como “el directorio de los creadores 
gallegos”. Aquí además de presentar sus trabajos, recogen las actividades más 
importantes relacionadas con ellos.



Click_Crea!
Iria F. Mouriz
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desconciertocultural.com
 

A raíz del Festival Cultura Inquieta que se realiza 
en verano en la ciudad madrileña de Getafe, surge 
este portal, que destaca por presentar a los artistas 
dándole una gran importancia visual a las propias 
obras. Los temas que tratan son variados, desde arte 
digital, pasando por el mundo erótico, el street art, 
el diseño, etc. 
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Sempre é bo comezar polo principio e, neste caso, o principio son os 
teus inicios coma músico. A que idade comezaches no jazz? E… por que 
o jazz?

Comecei con 15 anos. O primeiro contacto foi mediante unha big band 
que había en Cangas, como estaba facendo percusión no conservatorio, 
tiña unha asignatura que era orquestra. Con esa big band toquei algúns 
concertos, pero foi no Seminario de jazz de Pontevedra no que metín a 
fondo nisto do jazz. Por que o jazz? Pois porque cadrou así, nesa época 
tamén tocaba nun grupo de Metal (Stigmatribe). Supoño que tamén 
axudaba que meu pai tiña discos de jazz na casa.

Nunha entrevista, Abe Rábade, un dos fundadores do Seminario 
Permanente de Jazz de Pontevedra e un dos nomes máis importantes do 
jazz galego, noméate a ti e a outros músicos coma Virgilio da Silva ou 
Pablo Castaño dicindo que sodes a primeira promoción do SPJP e quizais 
a máis potente… como recordas eses anos de estudo? Dende aquela… 
como evolucionou o teu estilo?  

Recordo que comecei no 2002 e ata o 2006 estiven no spj, recibindo 
clases de Abe e tamén de Paco ademais de numerosas master classes con 
xente de todo o mundo. Eu coñecín alí a Virxilio, a Castaño (este marchou 
axiña para Nova Iorque), a Max Gómez, etc foron anos imprescindibles 
para a miña formación. O meu estilo evolucionou moitísimo dende 
aquela, posto que ao principio non sabía case nada e pouco a pouco fun 
desenvolvendo (sen profesor de batería) a miña forma de tocar. Elvin 
Jones foi o primeiro batería no que me fi xei e inda agora é das miñas 
infl uecias máis evidentes.

Que é o máis importante que che ensinou o jazz? 

O máis importante que me ensinou o jazz é que sen coñecer de nada 
a unha persoa, podes saber como é e que lle aconteceu na vida se a 
escoitas tocar un rato. É un estilo emocional onde os haxa. Ensinoume 
tamén moitos valores como a solidariedade e o respecto.

E… que é o que máis te atrae do jazz? 

Atráeme a posibilidade de compartir música con xente moi diversa, en 
lugares diversos do mundo, e que esa música é única de cada momento, 
posto que nunca se toca o mesmo.



34

Iago, imos facer un pouco de memoria… acórdaste do primeiro concerto 
que deches? Como foi, onde, con quen tocaches, o ano…

O primeiro concerto de jazz foi no Zappa, en Bueu no 2002. Eramos 
Xan Campos (co que inda toco), Alejandro Galanski e mais Pablo Pérez. 
Lémbrome moi pouco do concerto. No mesmo ano tamén fi xen o 1º 
concerto de Metal, no Roros de Cangas.

Que me podes contar do Nigranjazz despois de tocar nel?

Foi unha noite memorable. Temperatura ideal, lugar idílico, público 
entregado e moi numeroso... músicos incribles compartindo música...
picoteo mexicano... unha jam nunha terraza xenial ao lado da praia de 
Patos... pouco faltou para supoñer unha noite perfecta. E ademais vendín 
discos. Que máis se pode pedir?

Actualmente, os tempos non son os mellores para a música… como se 
nota neste mundo?  

Nótase ben, hai menos festivais, e menos presupostos, co cal tocamos 
máis en bares por 50€ e os festivais págannos moito menos ca antes, a 
metade. Os músicos sempre vivimos na merda (económicamente) pero 
agora máis que nunca.

É, no 2011, cando sae a luz “Agromando” o teu primeiro disco coma líder 
que é o que se poden encontrar os oíntes neste CD?  

Atoparanse 7 composicións miñas, e tres versións. Digamos que é un 
jazz moderno, con infl uencias do rock e do pop. Ten a curiosidade de que 
hai dúas guitarras xuntas en tres temas. A verdade é que quedei moi 
satisfeito con este traballo. Agora estou preparando o próximo disco... 
inda non sei cando gravarei.

Nun futuro achegado, con quen che gustaría tocar que aínda non o 
fi xeras? 

Gustaríame tocar con Wayne Shorter, Mark Turner, Kurt Rosenwinkel, 
Brad Melhdau, Ben Street, Christian McBride,... e un longo etcétera.
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