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SINOPSE DE “REVOLUTION”
Un documental sobre Aldo e Bian, integrantes do grupo 
de hip hop underground cubano Los Aldeanos, que nos 
contan as súas inquietudes e puntos de vista. 

ENTREVISTA AO DIRECTOR

Por que se interesou en Los Aldeanos?
Sempre me gustou o hip hop norteamericano e nunca 
me  motivou  o  cubano  porque,  fóra  de  Orishas, 
parecíame pouco sonoro e nada melódico. Desde que 
escoitei a Los Aldeanos, atrapáronme pola súa forma de 
proxectarse e as súas letras. Un domingo senteime a 
escribir o cuestionario e á mañá seguinte reunín ao meu 
equipo.  A eles  pareceulles  moi  boa idea e  nada,  así 
empezou toda esta tolemia.

Fílmaos  xunto  a  espazos  ou  obxectos  simbólicos 
como a Praza da Revolución e a bandeira cubana.
É unha maneira de respectalos como artistas, xa que as 
letras  das  súas  cancións  definen ben a  súa posición, 
modo de pensar e ser.

Por que escolleu unha estética tan suburbana?
É fácil seguir patróns que vemos nas rúas todos os días, 
como a deterioración social na que estamos inmersos. 
Por  iso,  apoiámonos  nunha  fotografía  deteriorada  e 
tons  sepias.  O  noso  obxectivo  era  reflectir  a 
cotidianidade do cubano do montón.

Revolution ten críticas contra a institucionalidade, a 
burocracia ou a censura mediática. Eran Los Aldeanos 
un pretexto para abordar estes temas?
Los  Aldeanos  son  un  fenómeno  social  e  cultural,  e 
desde esa óptica quixen abordar o tema. Non era o meu 
interese persoal referirme aos tópicos que mencionas. 
Só  quixemos  amosar  como estes  raparigos  fan  a  súa 
música e as limitacións ás que se enfrontan.

SINOPSE E NOTAS DE “SIXTY TOLOS”
Nos anos 60, vinte anos antes da mediática movida de 
Vigo, a cidade olívica viviu o que podemos considerar 
se cadra a década máis ruturista da súa historia. Deste 
feito case non quedan hoxe recordos, nunha cidade que 
corre  aloucada,  agás  os  que  leva  no  seu  corazón  a 
xeración  de  sobreviventes  que  estiveron  naquela 
especie de "Liverpool galaico".
Eran os ye-yés, os fillos dunha xeración á que lle tocou 
vivir as postremeiras da guerra civil, nados nun país en 
branco e negro que se encargarían de colorear. Unha 
especie  de  apóstolos  comprometidos  coa  nacente 
música electrificada. Estes ye-yés,  hoxe moitos deles 
sesaxenarios,  relatan  en  primeira  persoa  esa 
experiencia  singular  que,  a  través  da  rutura  cos 
cánones  establecidos  sobre  o  aspecto  físico  e  a 
indumentaria, romperon coa tendencia que prometía a 
continuidade  dunha  sociedade  con  encefalograma 
plano.
O cabelo longo, os guateques, os barcos das inglesas, os 
festivais, as guitarras eléctricas e moitos máis inputs, 
todos  eles  adubados  pola  música  dos  nacentes 
"conxuntos  musico-vocais",  marcaron  unha  diferenza 
nunca  antes  experimentada,  entre  esta  especie  de 
"baby  boomers"  e  a  xeración  precedente.  Tal  foi  a 
militancia case relixiosa dos ye-yés ante a proposta dun 
novo  modelo  de  vida,  que  a  incomprensión  deixou 
pegada  nas  súas  costas  desde  todos  os  ámbitos  da 
sociedade.
Os protagonistas de Sixty Tolos (a golpe de single) falan 
de  ilusións,  recordos,  música...  e  desoutras  cousas, 
hoxe incomprensibles, que lles tocou padecer e vivir á 
xeración  ye-yé  durante  os  difíciles  anos  60.  Unha 
auténtica peza documental  dun anaco importante da 
historia viguesa.  
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