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HIP-HOP

• É unha cultura orixinada no sur do Bronx e Harlem, na cidade de Nova 
York, entre mozos afroamericanos e portorriqueños en Estados 
Unidos durante a década dos 70.

• É un estilo musical e tamén un estilo de vida.
• Formado por nove elementos dos cales catro son imprescindibles para 

describir este fenómeno na súa totalidade: rap (oral: recitar ou 
cantar), turntablism ou "DJing" (auditiva ou 
musical), breaking (físico: baile) e graffiti (visual: pintura).



MEMBROS

    Garchu ( Miguel García) MC. A Coruña

 

    Pirola ( Juan Pirola) MC. Ourense

    Petrowski ( Pedro Iglesia) MC E BEATMAKER. O Porriño

•



TEMAS 

• A herdanza do vento (single) (2016, Santa Guerrilla)

• Aspiracións mínimas e urxentes (2017, Santa Guerrilla)

• Non é verán de Estrella Damm (single) (2017, Santa Guerrilla)

• 100(2017, Santa Guerrilla)

• Esmorga Inferno(2018, Santa Guerrilla)





ENLACE ÁS CANCIÓNS

https://www.youtube.com/watch?v=2MrydvX1YKE

https://www.youtube.com/watch?v=8WD1AVjXDMI

https://www.youtube.com/watch?v=KABsZ-jQEW0

https://www.youtube.com/watch?v=YgsxW316ZQU

https://www.youtube.com/watch?v=2MrydvX1YKE
https://www.youtube.com/watch?v=8WD1AVjXDMI
https://www.youtube.com/watch?v=KABsZ-jQEW0


INFORMACIÓN XERAL

• É un grupo de rap combativo galego. 
• A súa andaina comezou na Facultade de Comunicación Audiovisual da 

Coruña, onde compartiron estudos, loitas e experiencias no movemento 
estudantil.

•  A partires de aí sacaron unha maqueta de presentación, o disco 
Aspiracións mínimas e urxentes.

• Isto non queda aquí e seguirán dando guerra, sen esquecer esas tres 
palabras que lles acompañan dende o comezo: dignidade, solidariedade 
e humildade.”



INFORMACIÓN AMPLIADA

• O grupo, formado por Garchu, Pirola y Petrowski, comezó a súa 
traxectoria en 2016, chegando a ser en moi pouco tempo unha das 
bandas revelación do panorama galego.

• A banda formouse coa bondade de utilizar a música como unha 
ferramenta, coa intención de cambiar a realidade: “sabemos que temos 
todo un mundo que cambiar e que a cultura é unha das trincheiras a 
conquistar. Seguiremos sendo dignas, humildes, solidarias; facendo 
música para o pueblo na lingua do pobo”.
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MEMBROS E PRODUCTORA
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