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-Onde naceches?
-Eu nacín en India, en 1989, nunha cidade 
chamada Bombay, coñecerédela porque é 
a cidade business. De feito, e a segunda máis 
importante do país. 

-Ata que idade viviches alí?
-Vivín alí ata os dez anos. Viñemos a  España 
no 1999 e instalámonos en Valencia.

-Tes recordos da túa infancia?
-A miña infancia foi algo particular, xa que eu 
son fi lla dun mariño mercante. Ademais de ter 
recordos do meu país, téñoos de viaxes polo 
mundo, porque os veráns para pasalos co meu 
pai viaxabamos por onde ían os barcos. Íamos 
polo mundo enteiro.
Na India os recordos que teño son sobre todo 
relacionados coa familia e coa educación, xa 
que ao longo destes anos acabei traballando 
tamén en educación, de profesora. Lémbroo 
moito, era un sistema onde se valoraba 
moito a educación e hai moito respecto pola 
ensinanza, polos libros, polo coñecemento e 
polo tanto tamén polo profesorado, pero sobre 
todo polo saber, sempre hai moitas ansias de 
saber. 

-Falando das túas viaxes polo mundo, que 
mares navegaches? Que países coñeceches?
-A verdade é que me resulta máis doado 
dicirvos o que non coñezo. Non navegamos 
nin por América do Norte nin por América do 
Sur, tampouco por Oceanía. E o máximo no 
leste de Europa chegamos a Alemaña.
Polo demais África, España, Italia, Oriente 
Medio…, podédesvos imaxinar unha infancia 
chulísima!

-Como era a vida no barco para unha nena? 
Para unha nena era incrible. Era o máis 
interesante do mundo. Baixaba ás máquinas, 
camiñaba pola ponte co meu pai, fi xéronme 
un bambán e cando eles ían traballar eu 
abaneábame. Nunca tiven problemas de 
mareos nin nada. Estás navegando nun barco 
enorme en alta mar e podes ver as baleas 
diante do barco ou estás saíndo dun porto e 
acompáñante os golfi ños. Isto para unha nena 
son vivencias incribles. 

-Que relixión practicas?
-En India practícanse moitísimas relixións. A 
maioritaria é o hinduísmo, pero a miña familia é 
católica, xa que por parte da miña nai son dun 

YAMINI TERESA PRABHU BARRETTO
MOITO MÁIS CA UNHA EXCELENTE INTÉRPRETE

O 25 de outubro do 2018 tivemos a oportunidade de falar con Yamini Teresa Prabhu Barretto, profesora 
de piano no Conservatorio de Cambados, que nos recibiu disfrada de Mércores Adams, xa que estaban 
celebrando a semana de Samaín. Orixinaria da India e formada nas mellores institucións musicais de 
Barcelona e Moscova, Yamini é unha pianista virtuosa que segue a dar concertos en diversos puntos da 
xeografía peninsular e a nivel internacional. Ademais, como profesora, é quen de transformar a súa paixón 
por aprender en entusiasmo por transmitir.

Paula Fernández e Paloma Muñiz, 1ºBach.
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estado que se chama Goa, ao sur de Bombay 
que foi antiga colonia portuguesa. De feito, eu 
chámome Yamini Teresa, xa que a miña avoa 
chámase Teresa, e o meu segundo apelido é 
Barretto, un apelido portugués. A miña avoa 
antes de casar chamábase Teresa Olinda 
Desa, e agora Teresa Olinda Barretto, polo que 
temos unha mestura…

-Como comezaches a estudar a música en 
India?
-Miña nai era violinista, ata que chegou ao 
bacharelato. Tiña a opción de coller unha 
beca e marchar a Reino Unido e estudar música 
ou quedarse e facer ciencias. Por mala sorte 
infl uenciouse por xente que non se fi aba da 
música e deixouna de lado coa intención de 
retomala ao acabar o bacharelato,  pero ao 
estar dous anos sen contacto co instrumento 
tívoo que deixar. Na miña familia sempre 
vivimos moito a música. Meu avó, eran cinco 
irmáns e eran todos cantantes, tres sopranos 
e miñas dúas tías avoas e en todas as festas 
cantaban. O meu tío tocaba a guitarra e nas 
festas todos se poñían a cantar como en coro, 
con moita harmonía, era moi bonito. Cando ía 
á casa dos meus avós, erguíame pola mañá e 
cantaba as escalas e ensinábanme a vocalizar 
polo que sempre tiven a música moi presente. 
Eu quería tocar o violín pola miña nai pero ela 
díxome que non, que ela como violinista tiña 
que buscar sempre pianistas acompañantes, 
entón suxeriume que tocase o piano para non 
depender de ninguén. Así é non dependo de 
ninguén, pero acompaño a moita xente.

-Como eran os estudos musicais na India?
-Se falamos da miña rama, que é a música 
clásica occidental, o clasicismo vienés, Bach, 
Beethoven…, o que se estuda en Europa en 
xeral, vénnos dos colonizadores portugueses 
e británicos. Ademais temos unha tradición 
milenaria de música clásica India, que non 
ten nada que ver con Bollywood, que é o 
reggaeton da música da India. Esta é música 
moito máis tradicional e clásica, autóctona de 
India que ten unha linguaxe complicadísima. 

Está moi relacionado coa Filosofía, coa Relixión 
e hai moita Matemática e Física relacionada 
coa arte. Por unha parte hai xente que se 
dedica a esa música, pero que a parte fai 
outras carreiras, e, por outra banda, hai xente 
que estuda a música clásica occidental, 
que funciona como a burguesía do S.XIX. Os 
estudos realízanse preparándose cun profesor 
particular. Vas subindo o nivel, xa que traballas 
cada vez obras máis difíciles. Para obter a 
titulación, é como para sacar o título de inglés, 
ti prepáraste co teu profesor e logo preséntaste 
ao exame nun centro que ten un xurado que 
é especialista e, se o pasas, vas subindo de 
nivel. 
Os estudos de música tradicional funcionan 
de varias maneiras, ben en clases particulares 
ou en escolas, pero séguese a facer unha 
cousa que en sánscrito se di “gharâna” e 
vén da palabra “ghar” que quere dicir casa. 
Isto refírese a que cada escola ou profesor 
tradicional ten a súa maneira de traballar a 
música. O alumno críase na casa do profesor e 
aprende a vivir, estudar coma o profesor, bebe 
de todo o que lle poida ofrecer. Ademais, hai 
pouca marxe para o erro, xa que, a diferenza 
das clases en que o alumno vén unha ou 
dúas horas á semana, ao vivir co profesor a 
corrección dos erros no estudo é inmediata 
porque está sempre contigo, polo que o nivel 
de perfección é bastante máis alto. O malo en 
India agora mesmo é que a ensinanza musical 
non se valora moito. Ti es músico e algo máis. 
Entón, para estudar a túa carreira ou para 
exercer o teu ofi cio non podes, obviamente, 
vivir co profesor.

-Pódesnos falar da música hindú? Tela moi 
interiorizada?
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Vouvos corrixir o xentilicio da India. Tócame 
un pouco na alma. É un erro moi común 
aquí en España e eu non o entendía ata que 
coñecín a historia de Cristóbal Colón, que foi 
en busca de India, pero polo outro lado do 
planeta e esa é a razón pola que os indios 
son os nativos americanos. En realidade os 
indios somos os de India e os hindús son os 
practicantes do hinduísmo. Entón, eu, por 
exemplo, que son católica, son india, pero 
non son hindú. 
Gustaríame moito coñecer máis sobre 
a música tradicional. Baséase moito na 
improvisación, na memoria. Non se traballa 
moito con partituras. Teñen melodías 
e escalas particulares que se cantan 
segundo a época do ano, a hora do día... 
É sumamente complexa, polo que, se eu 
crese na reencarnación, necesitaría moitas 
vidas para poder comprender a música 
tradicional. É unha espiña que teño cravada, 
ser de alí e non sabela tocar, non coñecer 
máis sobre o tema.

-Poderías sinalar algunhas diferenzas entre 
a música occidental e a india?
-Si, a afi nación por exemplo, aquí na música 
occidental o intervalo máis pequeno é o 
semitón, pero eu sei que na música clásica 
india o intervalo máis pequeno que teñen 
son os cuartos de ton, polo que eles xogan 
moito con matices das notas, xiros dunha 
mesma nota... Logo hai dous tipos de música: 
a música Hindustaní, é a música máis do 
norte, que ten infl uencia musulmá debido a 
invasores da época do imperio persa, e a 
música Carnaticue, que é a do sur de India 
que non tivo ningunha infl uencia de fóra, 
que se conserva tal e como era noutras 
épocas. 

-Volvendo ao territorio persoal, cales foron 
as circunstancias polas que te mudaches 
do teu país?
-Ningún dos tres (meu pai, miña nai e mais 
eu) queriamos mudarnos, eramos felices 
alí coa familia, cos meus avós sobre todo. 
Eu téñolle moito apego aos meus avós. 
Mudámonos porque meu pai navegaba 
moitísimo e pasaba catro meses en casa e 
seis meses fóra. Cando estaba en primaria 
podía alongar as vacacións de verán para 
pasar máis tempo xuntos a familia, os tres, 
pero conforme ía subindo de curso deixaba 
de ser factible. Entón ao meu pai ofrecéronlle 
un traslado cunha promoción que lle 
permitía navegar menos e a sede estaba 
en Valencia. Ao principio mudámonos por 
probar tres meses a ver como ía a cousa e 
o 1 de maio do 2019 levarei vinte e un anos 
aquí. 

-Cando chegastes 
notaches falsas ideas 
occidentais sobre a India?
-Si, moito. Cousas moi 
raras, preguntándome 
se tiñamos elefantes e 
cheguei a estar moi farta. 
Recordo ter unha conversa 
cos meus compañeiros de 
clase dicíndolles: “Si, si que 
temos elefantes. Meus pais 
teñen un elefante grande 
cada un e eu teño un 
elefante bebe, xa que, 
claro, non me podo subir a 
un elefante grande e as fi ns 
de semana os levamos ao 
río a bañarse...” e seguinlles 
contando a longa historia 
ata que se decataron de 
que obviamente non tiña 
elefantes, de que non 
funcionaba así. Ademais 
en Valencia, hai vinte anos, 
practicamente ninguén 
falaba inglés e o pouco que se sabía da India era 
de documentais da 2TV e que aprendéramos a 
ler e escribir grazas a Vicente Ferrer e o diñeiro 
que eles mandaban, as ONG e, claro, a min iso 
chocábame moito, xa que a xeración dos meus 
avós, tíos avós por parte da familia do meu pai e 
da miña nai, teñen carreira. A miña avoa casou 
aos trinta e cinco cando acabara a carreira de 
Historia e Economía. Traballou no Consulado 
iugoslavo, viviu uns anos en Reino Unido. Eran 
moito máis avanzados ca os avós dos meus 
compañeiros, que traballaban no campo, a 
maioría non tiñan carreira universitaria e moitos 
estudaran só a primaria. 

-Como foi a adaptación aquí? Notaches 
cambios?
-A miña nai mais eu, cando nos preguntan 
sobre o principio, dicimos que se puidésemos 
voltar camiñando á India naquela época, 
voltaríamos camiñando. Porque foi moi difícil, 
primeiro e sobre todo polo idioma. Eu agora, 
poñéndome na pel dos meus pais, penso que 
debeu ser moi difícil, marchar a un lugar onde 
non se fala ningún idioma que manexasen 
e, ademais, cunha nena de dez anos, xa que 
viñemos aquí sen sabermos nada de castelán. 
Eu o único que sabía dicir era: “Uno de estos, por 
favor”, porque, cando navegabamos en barco 
e me caía un dente, o ratiño Pérez deixábame 
unha moediña de cen pesetas que eu levaba 
ao quiosco. Sinalaba un no cartel dos xeados e 
dicía a única frase que sabía: “Uno de estos, por 
favor”, iso era o máximo que sabía en castelán. 
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Chegas e ves que ninguén fala 
inglés e que todo o mundo 
ten unhas percepcións sobre 
India que non teñen nada 
que ver coa realidade.  O 
clima tamén se nos fi xo duro, 
xa que cando navegabamos 
da India a aquí era a fi nais 
de primavera e no verán, non 
colleramos nunca o inverno. 
E estou a falar do inverno do 
Mediterráneo, que tampouco 
era para tanto. Cando me 
mudei a Arzúa hai catro anos 
quedei abraiada. Para persoas 
que están acostumadas a un 
clima de entre 15º e 25º todo 
o ano resulta duro. Ademais, 
estando soa, sen familia, non 
foi doado. 
Eu fun a un colexio inglés 
porque non sabíamos canto 
tempo íamos estar en España 
en principio. Cando cheguei 
a clase e comecei a falar en 
inglés e dixéronme que non, que 

estabamos en España e que tiñamos que falar 
en Español, entón claro eu espabilei. Aínda así, 
o castelán é un dos idiomas que máis me gusta 
falar. Ademais, cando acabei o bacharelato 
dinme un ano para preparar as probas para o 
Grao Superior de Música en Barcelona. Nese 
ano, metinme en Filoloxía Hispánica, porque 
era o que máis me chamaba.

-Como foron os teus estudos en España?
-Eu tiven o privilexio de ir a un colexio magnífi co, 
o colexio británico de Valencia. A miña clase 
foi a primeira promoción e eramos moi poucos, 
o colexio ía medrando conforme nós íamos 
promocionando curso. Eramos seis alumnos, 
dous nas clases optativas, polo que eran como 
clases particulares. Recordo os profesores cun 
agarimo tremendo. Eran moi boas as miñas 
profesoras de Lingua e Literatura Castelá. 
Aínda sigo en contacto con algunha delas e 
co director e directora do colexio. A diferenza, 
que eramos bastantes menos que nas clases en 
India. En India eu ía a un colexio concertado e 
en cada curso había catro divisións e en cada 
clase seríamos sobre sesenta nenas, pero esas 
sesenta nenas, en canto entraba o profesor 
pola porta, todas de pé e un silencio sepulcral 
eu cheguei a dar algunha clase colectiva ao 
longo destes anos como profesora e pensaba: 
“Meu Deus, quérome tirar pola ventá!”. Alí o 
nivel de esixencia era bastante maior que en 
España. 

-Como cualifi carías o Conservatorio en 
España?
-Na miña opinión, o Conservatorio en si está moi 
ben, xa que o que se consegue é que se tome 
máis en serio ca unha actividade extraescolar, 
como un ensino regrado, cos seus catro anos 
de grao elemental, máis os seis de profesional, 
máis os catro de superior... Eu non tiña en mente 
facer a carreira de música, pero aos 14 anos 
coñecín a un profesor, Rafael Salinas, que veu 
dar unhas master class ao noso conservatorio. 
Acababa de facer un doutoramento en San 
Petersburgo. Escoitoume e díxome que lle 
gustaba a miña maneira de tocar, con moita 
sensibilidade, que tiña uns pequenos problemas 
e que, se quería, que me puxese en contacto 
con el e traballásemos xuntos. Efectivamente 
fi xen iso e resultou ser un mundo a parte, 
porque era traballar a música doutra maneira. 
O problema dos Conservatorios é cando un 
neno non é capaz de relacionar o que aprende 
en cada unha das materias. Preténdese que 
todo estea moi  sistematizado, feito para un 
profesor e alumno estándar, cando cada 
realidade persoal, familiar, a mentalidade, a 
fi sioloxía e a madurez son moi diferentes dun 
alumno a outro, co cal non pode haber unha 
aprendizaxe estándar. 
Grazas a Rafael Salinas, decidín estudar a 
carreira co seu mestre en Barcelona, Leonid 
Nikolaevich Sintsev, profesor e catedrático no 
conservatorio de Novosibirsk, San Petersburgo 
e na Escola Superior de Música de Cataluña, 
de Barcelona. El foi unha desas persoas que 
sabes que a coñeces no momento preciso, que 
marca unha diferenza crucial na historia da 
túa vida. O que aprendín con Leonid Sintsev foi 
incrible. El era artista honorífi co de Rusia. Cada 
clase súa era como ler un libro. Falábamos 
de pintura, de literatura... Porque a música 
non é unha arte illada. As composicións que 
interpretamos son froito dun contexto cultural. 
Nós interpretamos unhas partituras que xa están 
escritas, pero interpretar signifi ca facer nosa 
esa música e iso signifi ca que nos achegamos 
algo máis. Todo isto ensinoume o meu profesor 
que me preparou para a proba de acceso ao 
Grao Superior. Morreu xusto ao día seguinte 
de ter eu aprobado e sempre agradecerei 
telo coñecido. Despois seguín estudos co 
que xa fora o meu profesor, Rafael Salinas, 
coa idea de rematar facendo o posgrao en 
Rusia. E fun a Moscova, non a San Petersburgo, 
pero alí tiven tamén a oportunidade de ver 
como traballaban con nenos, nas ensinanzas 
elementais e profesionais e puiden comprobar 
como o seu sistema é moito máis interesante, 
máis globalizador, onde todas as materias 
están interrelacionadas. 
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-Como che xurdiu a posibilidade de ir a Rusia?
-O meu mestre Rafael Salinas facía 
intercambios con alumnos da Academia Rusa 
de Música Gnesin a Barcelona e viceversa. Eu 
encargábame de levar aos alumnos rusos a 
visitar lugares de interese en Barcelona e tiña a 
idea de acabar nalgún momento indo facer o 
posgrao a Moscova.

-Que supuxo para ti a nivel humano ir a Rusia?
-A nivel humano foi impresionante. A  
mentalidade parécese moito máis á da India, 
porque Rusia ten a característica de que é 
medio Europa e medio Asia. A xente é  super 
amable e coas portas abertas. Adóitase dicir 
que son moi secos pero, cando mostras interese 
pola súa cultura, son moi cariñosos.

-Despois de todo este percorrido, como 
chegaches a Cambados?
-Teño que falar da miña vida persoal, porque 
cando eu estudei en Barcelona, coñecín ao 
que agora é o meu marido, que é de Vigo. En 
Barcelona empezamos a saír xuntos e, a pesar 
de que eu estiven en Holanda e el en Moscova, 
seguimos como noivos. Despois dun complicado 
periplo de formación por Europa, acabamos 
eu entre Valencia e Barcelona e el en Vigo, 
presentándose a oposicións en conservatorios 
e escolas. Cando me dixo que fose a visitalo 
a Vigo díxenlle que non, porque, ao sermos os 
dous pianistas e moi estudosos, as nosas rifas 
son un pouco especiais, xa que pelexamos 
polas horas de estudo no piano. Pero díxenlle 
que se conseguía recitais que si , que ía. E así 
foi. Estiven en Vigo facendo unha  minixira por 
unha serie de vilas galegas. Conseguín traballo 
no conservatorio de Sanxenxo, en O Grove, en 
Arzúa e en Vimianzo. Nós, que pensábamos que 
non íamos conseguir que se xuntasen nunca 
os nosos destinos, ao fi nal lográmolo aquí en 
Galicia. O ano pasado comecei a traballar 
no Conservatorio de Cambados a raíz doutra  
substitución. Aquí estou moi contenta porque 
vexo que se intenta que o alumnado relacione 
o que traballa en Linguaxe Musical ou en 
instrumento coas súas inquedanzas e cos seus 
intereses. Hai unha interesante colaboración 
entre o profesorado e síntome moi a gusto. 

-Que idiomas falas?
-Castelán e inglés, que é a miña lingua materna. 
Tamén sei falar, ler e escribir hindi, que se estuda 
na India; valenciano, obviamente. O galego, 
que o entendo sen problema e o escribo 
sen ningún problema, gustaríame aprender 
a falalo ben. Tamén falo francés, ruso, algo 
de neerlandés e unha lingua no sur de India, 
da zona de Goa, que se chama “ konkani”. 
Gustaríame aprender algo de cada familia, 
algo como árabe, chinés, xaponés…

-Como é a túa vida como concertista?
-Cando estaba rematando bacharelato 
plantexeime o meu futuro. Despois de estudar 
ciencias puras e facer o selectivo dixen que 
quería facer o grao superior. A verdade é que 
a miña nai encaixouno á primeira e ao meu 
pai custoulle un pouquiño porque son unha 
familia de enxeñeiros e igual esperaban outra 
cousa, pero, tras escoitar os meus concertos, 
converteuse no meu fan número un. O motivo 
polo que escollín esta carreira foi porque 
tiña en mente facer Belas Artes e dixéronme 
que escollese unha arte e decidinme pola 
música, porque non hai cousa máis bonita 
que poder compartir algo tan persoal como a 
interpretación, vivir ao servizo dunha arte tan 
nobre como esta, algo que se transmite sen 
palabras. Compartir o máis profundo do teu ser 
cando estás en escena é algo máxico.

-Que relación tes actualmente coa India?
-Soamente me quedan os meus avós alí, xa 
que nunca quixeron mudarse e menos o farán 
agora con 97 anos. A miña familia está toda 
espallada: os meus pais en Valencia, uns tíos en 
EEUU e outros en Reino Unido.
Antes xuntabámonos todos en Nadal, pero 
como os meus avós foron empeorando en 
saúde, organizámonos para ir ao longo do 
ano, aínda que antes me podía permitir ir dúas 
veces ao ano, moi ao meu pesar actualmente 
vou unha única vez. 
Eu creo que teño moi presente a India en todo 
o que fago. É quen son eu, é polo que teño a 
miña mentalidade, a miña personalidade, a 
miña aparencia e a miña forma de actuar. 
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