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Zumaque Trío é unha formación de recente creación, integrada por tres músicos afincados en Compostela, cunha longa traxectoria 
nos seus ámbitos musicais. A arpista bretoa Bleuenn Le Friec, cunha dilatada experiencia na música sinfónica, o contrabaixista 
Alfonso Calvo, vencellado a múltiples proxectos do jazz e as músicas improvisadas, e o clarinetista Pablo Pascual, que desenvolveu a 
sua carreira en diversos ámbitos, pero sempre comprometido ca música tradicional galega.

Zumaque Trío propón un percorrido renovado polos diferentes ritmos da música tradicional cunha absoluta renovación 
estética, e cun importante espazo para a creación espontánea e a improvisación. Poñen en valor e dinamizan estructuras e 
harmonías da música tradicional, cunha tímbrica novidosa e uns arranxos coidados.

Pablo Pascual
Coma clarinetista formouse con Miguel 
Romea, Miguel Espejo e Felipe González, 
e coma clarinetista baixo con Gustavo 
Duarte, Henri Bok, Harry Sparnaay e 
Carlos Gálvez. Tamén estudou a gaita 
escocesa con Jean-Pierre Rogel, René 
Louédec e Patrick Molard. Grabou en 
moreas de producións discográficas 
xunto a Marful, Abe Rábade, Laio, David 
Herrington, Jesús Santandreu, Tony 
McManus, Jacky Molard, Germán Díaz, 
Joana Machado ou Fred Martins. Ten 
tocado xunto a músicos coma Kepa 
Junkera, Harry Manx ou The Blind Boys 
of Alabama, en festivais en Canadá, 
EE.UU., Cuba, Francia, Bélxica ou 
Escocia. Coma técnico reparador 
formouse con Emilio Carluzzi, en 
Módena, con Daniel Bangham, en 
Cambridge, e con Laurent Duchaussay, 
Laurent Duda e Thierry Morel, na fábrica 
Buffet-Crampon de Mantes-la-Ville.
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Bleuenn Le Friec
Arpista francesa afincada en Composte-
la. Formase en arpa celta en Bretaña, a 
súa rexión de orixe, e prosegue logo cos 
estudos da arpa clásica en San 
Sebastián e Frankfurt. Paralelamente á 
súa actividade orquestal en numerosas 
formacións do panorama europeo, 
forma parte de varios ensembles de 
música de cámara onde pode explorar 
todas as facetas do seu instrumento.

Na actualidade é profesora de arpa 
no Seminario de Música Tradicional da 
E.M.M. de Santiago de Compostela.

Alfonso Calvo
Contrabaixista compostelán licenciado 
en Jazz Contrabaixo Matrícula de 
Honra polo Conservatorio Superior de 
Música da Coruña e Master en Jazz pola 
ESMUC de Catalunya. Ten gravado, 
entre outros, co quinteto e o sexteto de 
Marcos Pin, Leira Catro, o trío de 
Valentín Caamaño e coma líder das 
súas propias formacións a cuarteto e a 
septeto. Actúa de xeito habitual por 
toda a xeografía galega, colaborando 
con diferentes artistas e participando 
en festivais coma o Imaxina Sons ou o 
Festival de jazz de Lugo. Na actualidade 
toca con Marcos Teira Translations 
Trío, For Long Together Duet, Aló 
Django, Valentín Caamaño Trío, Leira 
Catro e Alfonso Calvo Septet.



1. A dearradeira viaxe de Bruce Lee a Ribadavia (Pablo Pascual). 
Conta a lenda que varias esceas perdidas da película “La Furia del Dragón” 
foron rodadas no Castelo dos Sarmiento en Ribadavia. Un dos propósitos 
do grupo é atopar estas cintas e demostrar, por fin, a conexión entre Bruce 
Lee e O Ribeiro.

2. O Pabillón de Don Pío (Pablo Pascual). Está baseado naquel pabillón que 
mandou construir o abogado de Pontedeume Pío García Espinosa para o seu 
deleite propio e para recibir as visitas que lle facían naquela casa de veraneo 
reconvertida que era San Xoán de Caaveiro.

3. Antonciño (Pablo Pascual). É un pequeno valse a modo de xoguete que lle 
adiquei ao meu fillo. Ás veces as cousas máis miúdas inspiran melodías ben 
fermosas.

4. Canto de Berce para Bleuenn (Pablo Pascual). É una muiñeira que lle 
fixen á harpista querendo impresionala.

5. Geordie (tradicional. Arranxos Pablo Pascual). É una balada ou una 
canción de xesta escocesa do s. XV.

6. Gwerz / Schottish (tradicional/Pablo Pascual). A primeira parte en un 
arranxo dunha especie de alalá que hai na Bretaña, que se chama gwerz. A 
segunda é un baile que compusen.

7. Julito el Distinto y otros astros de Fajardo (Pablo Pascual). Está 
inspirado nas charangas cubanas, unhas formacións musicais do século 
pasado cunha instrumentación moi variada e cunha presencia importante 
musical da herdanza europea, pero tinxida de moitos matices da música 
negra. Había unha moi coñecida que se chamaba Fajardo y sus Estrellas, e 
tiñan un gran frautista ao que chamaban Julito el Distinto.

8. Mazurka (tradicional. Arranxos Pablo Pascual). Un arranxo dunha mazurka 
tradicional.

9. O Coto da Vella (Pablo Pascual). Está inspirado nunha tradición da 
Franqueira na que, en tempos de seca, facíase unha rogativa ata o Coto da 
Vella, onde aparecera a virxe, para deitar unha pedra ben grande dentro 
dunha pequena lagoa que había nunha chan.

10. O Naranxo andaba moito pola Romea (Pablo Pascual). Unha peza 
inspirada no Naranxo, persoeiro imprescindible da cultura popular lalinense 
e que Laxeiro deixou inmortalizado na súa obra.

11. Polca grotesque et humoresque en forme de arabesque 
(tradicional. Arranxos Pablo Pascual). É un arranxo dunha polka 
tradicional a xeito de parodia da flema e a pedantería que abunda no 
mundo da música clásica.
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Vídeo do tema “Silván” (Pablo Pascual): https://www.youtube.com/watch?v=KaS0RZV-kyw

https://www.youtube.com/watch?v=KaS0RZV-kyw

