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Foivos moi complicado ter un recoñecemento no mundo do rap galego?

É que de feito pensamos que dentro do mundo do rap como tal  non temos
moito recoñecemento jajaja Cando comezamos facíamos a broma de que nós
o que facíamos era hip-pop (si, con p jajaja), porque realmente, por exemplo,
non temos un público “rapeiro”. É máis, a frase que máis nos din é esa de “a
min non me gusta o rap, pero vós...”. Pensamos que probablemente parta de
que musicalmente rapeamos,  pero intentamos afastarnos  de moitos canons
musicais do xénero e mesturamos moitos tipos de música. No último disco
temos ritmos de cumbia, trap, electrónica e mesmo xogamos co reggaeton. Á
xente máis purista do rap isto adoita botarlles para atrás, pero nós sempre
dixemos que a nosa música está ao servizo da nosa mensaxe e non o facemos
por autobombo nin por facer medrar o ego. Así que se facemos a música que
nos gusta e ademais facemos que lle guste á xente non temos problema en
saltarnos algúns dos códigos do rap jajaja

Realmente penso que onde podemos ter certo recoñecemento é, máis en xeral,
nese circuíto  de música reivindicativa pero que abarca moitos xéneros.  Por
dicilo así, no ambiente no que se moven por exemplo Los Chikos del Maíz ou
Zoo, pero mirándoos dende abaixo aínda.  Nunca tivemos a pretensión de ter
un gran recoñecemento, imos pasiño a pasiño e tendo como máxima poñer a
nosa música ao servizo do noso pobo e da nosa clase.

Que vos levou a facer música  en galego sendo unha lingua sobre a que
hai tantos prexuízos?

Nós somos  neofalantes. Ningún  de  nós  falaba  galego  no  seu  día  a  día.
Coñecémonos estudando Comunicación Audiovisual na Coruña e, máis aló de
facer  traballos  xuntos  e  saír  moito  de  festa,  onde  tecemos  lazos  foi  no
movemento estudantil e veciñal da Coruña. Tiñamos unha fonda amizade pero
o que máis nos unía era a convicción de perseguir esa utopía dun mundo novo.
Foi en segundo de carreira cando decidimos adoptar o compromiso de
falar galego na nosa vida para defender a nosa cultura e a nosa fala. De
feito, mentiríamos se dixéramos que hai eidos da nosa vida na que aínda nos
custa facelo. Eu, por exemplo, cos meus pais aínda son incapaz, porque na
miña casa medrei falando castelán, pero é algo que intentamos mellorar día a
día. Dito isto, o grupo naceu en cuarto de carreira, polo que entendíamos que o
compromiso co galego tiña que ser algo inseparable de Ezetaerre. Dixemos
que sería un proxecto para o pobo e na lingua do pobo e así será ata que
remate.

Tedes algún referente no mundo galego que vos inspire?

Penso que isto vai ser complicado contestalo porque cada un ten os seus, pero
podo atopar un nexo común en toda a xente que nos atopamos polo camiño e
que comparten connosco esas ansias de mudalo todo. Dende a xente coa que
compartimos asembleas e manifestacións ata cada grupo irmán que a música



nos  deu  a  oportunidade  de  coñecer  e  de  compartir  escenario,  cañas  e
experiencias.

Tamén en cada traballadora que fai  fronte á inxustiza e que loita polo seu:
temos ás compañeiras de Alcoa partíndose a cara polas súas familias e aí é
onde nace o orgullo de saber con quen compartimos trincheira. Toda esa xente
é a que constrúe un país e por iso sempre serán as nosas máximas referentes.

Ademais, mergullarnos no pasado sempre foi para nós algo vital, e aí foi onde
coñecemos  a historia de Camilo de Dios, o último guerrilleiro de Galiza que,
desgraciadamente,  deixounos  o  ano  pasado.  Tivemos  a  oportunidade  de
facerlle un documental e penso que as súas ensinanzas foron vitais para nós.
Por el foi a canción de Ouvean os lobos e, por el e por tantas coma el que
deixaron a vida contra o fascismo, somos e seremos. Debémoslles moitos e o
agradecemento nunca será suficiente.

--
Miguel García

"Somos a memoria que temos e a responsabilidade que asumimos. Sen memoria non existimos e sen 
responsabilidade quizais non merezamos existir."


