
 

A MÚSICA DAS LETRAS 
 

O luns 15 de maio todos os cursos da ESO asistimos a un concerto en homenaxe a Narf                  

polo Día das Letras Galegas no auditorio da Casa da Cultura da nosa vila. Este evento                

veu da man dos artistas galegos Brais Morán e Xoán Curiel, e supuxo para a maioría de                 

nós unha novidade con respecto a outras músicas que escoitamos. Intercaláronse           

cancións propias dos dous artistas con outras do homenaxeado Fran Pérez. Este último             

foi, en palabras dos músicos, “un dos mellores músicos galegos, se non o mellor, que non                

obtivo o recoñecemento que se merecía”, e que faleceu a finais do pasado ano.  

 

 

 

A intención de Brais e Xoán era achegarnos un pouco máis a figura de Narf e a súa                  

música, obxectivo que lograron, porque nos falaron un pouco da súa traxectoria e             

ensináronnos cancións dos seus diferentes momentos como artista. Ademais disto, eles           

intentaron que descubrísemos un estilo de música en galego que nada lle ten que envexar               

á das demais linguas. Animáronos tamén a que empregásemos o noso espíritu crítico             

para xulgar o que os medios de comunicación nos impoñen, e non decantarnos só por               

 



 
esa música, senón intentar buscar outros artistas e grupos que poden ser incluso             

mellores, mais que por falta de financiación non chegan a ese grao de popularidade. E               

que mellor exemplo que eles mesmos ou Narf, que crean música actual e fresca na nosa                

lingua.  

 

Durante o concerto houbo momentos     

nos que tivemos que atender, e tamén       

outros nos que disfrutamos coma     

ananos coas cancións que eles nos      

propuñan. Por exemplo, coas cancións     

Semanbico ou A ponte, coas que      

todos nos animamos a dar palmas e       

mesmo cantar, de feito houbo xente      

que non puido conter as ganas de       

levantarse e bailar. Desde o meu      

punto de vista, merecen un gran recoñecemento, xa que foran capaces de emocionarnos             

cunha música que se afasta bastante da que adoitamos escoitar a maioría de nós.  

 

No camiño de volta á escola podíanse escoitar coros repetindo os temas que oiramos, e               

coido que mesmo cantando estrofas completas das cancións que Brais e Xoán tocaron. E              

iso só o logran dous grandes Artistazos!  
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