
Electroplasma

Xurxo Nóvoa (Vigo, Galiza) poeta, performer e 
fundador do projeto Guilherme e Bastardo, e o 
conceituado músico Alexandre Soares (Porto, Portugal) 
um dos fundadores de GNR e de outras bandas míticas 
da cena portuguesa como Três Tristes Tigres ou Osso 
Vaidoso, dão substância a ELECTROPLASMA, local 
itinerante onde se misturam a poesia, a música 
experimental e o teatro, e onde a improvisação é sinal 
de identidade. As suas letras falam da incomunicação 
que provocam as novas tecnologias (Psicopatas), a 
ameaça do fascismo e o papel dxs criadorxs no mundo 
contemporâneo (Fala-barato), a construção das novas 
identidades de gênero (Doutora Hyde), o pessoal como 
político (Campos magnéticos) ou a fraude que nos 
vendem como crise (O assalto). Também fazem versões
de poetas africanxs, galegxs, portuguesxs e brasileirxs: 
Xela Arias, Celso Emilio Ferreiro, Rosalia de Castro, 
Xelís de Toro, Marcio-André, José Craveirinha, 
Angelica Freitas, F. Pessoa, José Saramago, etc.

ELECTROPLASMA propõe um espetáculo ao vivo de poesia, música experimental e 
performance, criado com voz, guitarra elétrica, sintetizadores e vídeo. Gostam de tocar em qualquer
espaço do planeta Terra e arredores que lhe permita sentir, divertir(-se) e ter um contacto emocional 
com as pessoas presentes.

Página web: 
www.facebook.com/Electroplasma-1569213053381000/

Músicas:
Soundcloud: https://soundcloud.com/electroplasmabanda

Canal de Youtube: 
www.youtube.com/channel/UC7xfgeL5YM-F4zBRvAOd-NQ

Contacto: 606 454 220 (Xurxo)
Correio eletrónico: el3ctroplasma@gmail.com

     



Biografias

Xurxo Nóvoa
Desde muito novo faz parte de inclassificáveis 

performance por inúmeros cafés e pubs de Vigo, a sua 
cidade natal. Depois de produtivas estadias em Granada 
(morou no bairro árabe do Albaicín) e Londres, lugares que 
lhe deixam funda pegada, com 26 anos vai a Madrid para 
continuar os seus estudos, e colabora activamente em 
numerosas associações culturais galegas. No 2010 volta a 
Vigo e as circunstancias conjuram-se para que a poesia e a 
música continuem no seu caminho.

Textos de canções, letras, crónicas e poemas seus 
aparecem nos discos Meu canto (2011) de Uxía; Magnético 
Zen (2011) de Xoán Curiel; Son Brasilego (2013), de 
Sérgio Tannus, Na língua que eu falo (2013) de Najla 
Shami, e Outra volta de Roda (2014) de A Roda. 

Poemas seus aparecem nas antologias Marés nos pousos do café (2010); Pegadas, Q de Vian
Cadernos, A porta verde do sétimo andar (2011); CoraSons, Kalandraka (2013); Quem vê 
corações…, Edições afrontamento (com prólogo de Sérgio Godinho); Dez anos na porta. Antoloxía 
poética 2005-2015, A porta verde do sétimo andar (2016); Língua de resiliência, coleção O ruivem, 
Ianura Editora; Latexo Beat, Editorial Galaxia (2017); Antropotecas II, Ianua Editora (2018); entre 
outros.

Durante 5 anos mora em Compostela e foca a sua energia criadora como ideólogo, letrista, 
cantor e arma-danças em Guilherme e Bastardo. Da sua imaginação surge este projeto e a ideia de 
transformar esta proposta poética e musical num livro-cd de espírito coletivo e comunal.

Veredevere, foi publicado em 2015 pela Axóuxere Editora com textos poéticos e letras do 
próprio Xurxo, e músicas que navegam entre o canto tradicional revisitado, a world music, o 
postpunk ou a electrónica libertária. O design é de Ana Varela e contém colaborações de Séchu 
Sende e Sausan Shami nos desenhos, da escritora Teresa Moure no prefácio, dxs musicos Najla 
Shami, Mig Seoane ou Rafa Xaneiro, entre outrxs moitxs que fizeram parte desta comum 
singradura, assim como as palavras musicadas de Raida Rodríguez, Xelís de Toro, Márcio-André, 
Álvaro Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro ou Arthur Rimbaud.

Na actualidade mora em Vigo e faz parte como cantor, performer e letrista de Electroplasma,
junto ao conceituado músico do Porto Alexandre Soares. 



Alexandre Soares

Alexandre Soares nasceu no Porto. Na adolescência começa a 
tocar guitarra clássica. Aos 18 anos inicia-se na guitarra eléctrica. 
Durante algum tempo chega a tocar com os Pesquisa que vieram 
mais tarde a tornar-se nos Taxi. Em 1980 estava a tocar sozinho em 
casa e à procura de elementos para formar uma banda. Encontra 
Vítor Rua e Toli César Machado com quem forma os GNR. 
Alexandre Soares  assumiu as vocalizações nos dois primeiros 
singles ("Portugal na CEE" e "Sê Um GNR"). 

Em 1981 toca com Vítor Rua e Rodrigo Freitas nos Pastorinhos de
Fátima. Nos GNR lança ainda o máxi-single "Twistarte" e os LPs 
"Independança", "Defeitos Especiais", "Os Homens Não Se Querem
Bonitos" e "Psicopátria". Em 1986 foi co-autor, em conjunto com o 

seu irmão João Pedro Soares, da música para o bailado "Barcos Negros" que conquistou o 
primeiro prémio do Concurso Internacional de Bailado de Lisboa. No ano seguinte sai dos GNR
devido a insatisfação com o trabalho no grupo.

Lançou o seu primeiro disco a solo em 1988. O álbum "Um Projecto Global", 
maioritariamente instrumental, incluía o tema "Luzes de Hotel" com letra de Pedro Ayres 
Magalhães. Em 1990 compôs a música da peça "Coração na Boca", da autoria de Sam Shepard, 
com letras de Rui Reininho. Na peça participavam Xana, Ricardo Carmo e os actores Natália Luísa 
e Virgílio Castelo. Nesse ano sofre um acidente de viação que o impede de tocar durante dois anos. 
Durante algum tempo dedica-se a fazer o som ao vivo dos Ban. Em 1992 entra para o projecto Song
Experience que depois muda de nome para Zero. É com esta nova designação que é lançado o único
álbum do grupo.

Ainda em 1992 é convidado a participar no álbum "Partes Sensíveis" dos Três Tristes Tigres.
A primeira colaboração de corpo inteiro no projecto deu-se com a versão de "Anjinho da Guarda", 
incluída no disco de homenagem a António Variações, com arranjos e produção de Alexandre 
Soares. Produziu uma intervenção sonora na instalação "Señor Estupor", de Javier Dias, para a 
exposição "La Imagen Frágil" da Fundación La Caixa (Barcelona). Compôs também a música para 
uma curta metragem de Rui Simões.

Em 1998 foi considerado o compositor português do ano, pelo jornal Público, devido ao 
álbum "Guia Espiritual" dos Três Tristes Tigres. Em 1998, o seu projecto "Flight 2000" teve um 
tema num máxi da Kami' Khazz. O outro tema desse disco era dos Mute Life Dpt. Faz também a 
música original de "Buenas Noches, Mi Amor", com textos de Al Berto lidos por João Reis no 
Teatro Nacional S. João (1999).

Com "Vooum" iniciou a sua colaboração com a
coreógrafa Né Barros e o Balleteatro. A Audeo lançou
em 2000 o disco com a banda sonora de "Vooum". A
colaboração com Né Barros teve seguimento com "No
Fly Zone" (estreado a 19 de Outubro de 2000) e "Exo"
(2001). Compôe a música para os filmes 
“Sapatos Pretos” (1998), “Ganhar a Vida” (2000) e
“Noite Escura” (2004), de João Canijo, os dous últimos
apresentados no Festival de Cannes. Faz também a 
banda sonora do telefilme "Rádio Relâmpago" de José
Nascimento.



Em 2003 assina a co-produção do disco de estreia dos Mesa. No Teatro Carlos Alberto 
(TeCa) é apresentado o espectáculo "Rua!" com música de Vítor Rua e que teve a participação de 
Alexandre Soares e Nuno Rebelo. Assina a banda sonora da coreografia "Vaga" de Né Barros, em 
2004.

A Audeo lança em 2005, no formato DVD, os espectáculos "No Fly Zone" e "Vaga", de Né 
Barros (direcção e coreografia), Alexandre Soares (música original) e Filipe Martins (DVD e 
montagem). Começa um trabalho de colaboração com Jorge Coelho. Os dois músicos encontraram-
se e gravaram para a Bor Land, em vinil, Cães aos Círculos, um diálogo entre as duas guitarras sob 
o signo da improvisação. 

En 2008 trabalha com o director Maria Hengge compondo música para a curtametragem 
"Último Autobús". Fez também tres soundtracks com a compnahia " Teatro Bruto". En 2008, com 
"Teatro  Campo Alegre " "Cando mãos de Lenz "  do libro de Gonçalo M. Tavares, e uma 
perfomance ao vivo com Alberto Magassela e o artista visual António Jorge Gonçalves sobre o libro
" Os Maias " do escritor Eça de Queirós. 

En 2009 e 2010 colabora com a actriz alemã Maria Hengge e a artista de vídeo Mirco 
Mastropasqua, em “The William Blake session ” em Viena; e com o coreógrafo Né Barros, em  
“Story case” e “A Praça” numa performance ao vivo. 

Desde 2011 continua a trabalhar em diferentes colaborações, e desenvolve o projeto  “Osso 
Vaidoso” com a cantora e intérprete Ana Deus (com a que já coincidiu em Três tristes tigres).

Em 2015 o galego Xurxo Nóvoa contacta com ele e juntos acabam por dar forma e 
substância a ELECTROPLASMA, lugar itinerante onde se misturam a poesia, a música  e o teatro, 
e onde a improvisação é sinal de identidade.


