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“Aporto o meu gran de area á educación coa
música"

7  de  xuño,  Betanzos  2019.  Lucía
Fernández,  Jaime  Carro  e  Victoria
Formoso falan con Xoán Curiel, acaba de
estrear un novo traballo musical chamado
Canta,miña  pedra,  canta, no  que  se
mesturan  creacións  propias  e  cantigas
recollidas  por  Antonio  Fraguas,  ás  que
Xoán pon música.

- Como empézaches na música?
De  neno  fun  ao  conservatorio  aquí  en
Betanzos  e  fixen  2º  e  3º.  Decidín  que  me
quería facer profesional ao redor dos 22 anos,
que foi despois de empezar teatro, xa  que a
miña  principal  formación  é  de  actor.
Plantexeime  facer  concertos,  fixen  un
primeiro e paseino moi ben e aí dinme conta
de que quería facer máis.

- Fálanos  do  teu  estilo  persoal  e  de  como
chegaches a el?
Das músicas de Brasil,  latinoamericanas, etc,
sempre  gustáronme  as  músicas  do  mundo.
Empecei  a  tocar  a  guitarra  aos  19  anos,
compuxen  cancións  inspiradas  nas  que  me
gustaban  da  radio,  mesturando  acordes  da
música brasileira. Entón podemos chamar ao
meu estilo de autor e étnico.

- Que  significan  para  ti  os  teus  premios
gañados?
O último que gañei, os premios Martín Códax
que foi un recoñecemento da profesión, nese
sentido gústache que os teus iguais recoñezan
o teu traballo.  Logo hai  outros premios  que
teñen que ver co público, entón cada un ten o
seu  punto.  Eu  propúxenme  na  miña  vida
gañar un premio, despois chegaron máis pero
o que máis ilusión me fixo foi o primeiro.

- Que opinas da música que escoitan hoxe en
día os mozos?
Se poñemos toda a música nunha gráfica de
porcentaxes, o Folk é un tanto por cento, ás
músicas  do  mundo  outro...  Eu  creo  que
crearon unha fórmula que representa un 5% e
ese porcentaxe e o que bombardean a todo o
mundo.  Eu  non  vexo  problema  no  que  os
rapaces  escoiten  senón  que  o  vexo  nos
medios  de  comunicación,  que  sacan
masivamente unha mínima parte, dicindo que
iso é todo.

- Que opinas da maneira de ensinar música,
xa que pola nosa experiencia, é moi teórica?
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Supoño que  depende do tipo  de  alumno,  a
algúns gustaralles máis teórico ou o práctico.
Se falamos de persoas de menos de 16 anos
dáme a  sensación  de  que  lles  gusta  máis  o
práctico.  Pero  as  bases  teóricas  son  moi
importantes  para  poder  solidificar  unha
cultura musical.

- En que medida cres que o modelo que ti
propós é eficaz para a educación?
Eu  doulles  clases  de  guitarra  a  nenos  e  a
maiores  dende  hai  anos,  pero  non  sei  si
propoño un modelo...   Eu teño feito moitos
traballos infantís, agora estou co de Antonio
Fraguas  e  estamos  viaxando  moito.  Eu  creo
que é útil poñer en valor o noso, que se saiba
que certas cantigas con máis de 100 anos se
podan  actualizar.  E  tamén  saber  de  onde
vimos, porque aínda que este ben todo o que
está  vindo,  tamén  está  ben  saber  como  se
facía a música antes. E facendo música infantil
aporto o meu gran de area á educación.

- Por que elixiches a música infantil?
Eu  empecei  facendo  música  enfocada  a  un
público máis adulto. Empecei a tocar en pubs,
toquei na rúa... Pero cando acabei de estudar
teatro estiven nove anos nun grupo de teatro
infantil. Eu tocaba e cantaba nalgunhas obras,
aí empecei a mesturar a música cos traballos
infantís.  Despois  tiven  un  grupo  no  que
facíamos  concertos  didácticos,  despois  de  3
anos decidimos facer un disco, agora estamos
co terceiro.

- Cales son os teus instrumentos favoritos do
mundo?
O que  máis  me  gusta  é  a  guitarra.  Despois
gústame  a  percusión:  o  pandeiro  brasileiro,
que é coma se tivese una batería enteira.

- Como valoras a música que se fai en Galicia
orientada á educación?
Eu creo que  está  moi  ben.  Os  compañeiros
que  fan  música  infantil  son  xente  con
formación,  bos  músicos  e  ,sobre  todo,
intentan amosarlle aos nenos que hai máis do
que lles mostran pola televisión e pola radio.

Resaltamos  a  idea  de  que  hai  que  estar  aberto
cara máis estilos musicais. Dámosche as grazas por
responder ás preguntas e desexámosche o mellor.
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