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NOTAS DO FILME
a

Documental sobre o grupo de hip-hop Los
Chikos del Maíz. Na primeira parte, a tra-
vés de entrevistas dásenos a coñecer a es-
te grupo valenciano de rap comprometido,
a súa visión da situación política e do es-
tado do  hip-hop na actualidade.  Ademais
cóntannos de primeira man os seus proble-
mas xudiciais  coa Audiencia  Nacional  por
mor dunha denuncia da extrema dereita,
sen  esquecer  a  manipulación  dos  medios
de comunicación. Todo isto acompañado de
vídeos das súas actuacións en varios con-
certos.

A segunda parte segue os pasos do grupo
por terras venezolanas. Aquí os papeis in-
vértense, e son os valencianos os que en-
trevistan.  Desde  produtores  a  xornalistas
de medios comunitarios, pasando por MCs
e asociacións de veciños, mostran a reali-
dade de Venezuela, ocultada polos medios.
Destaca a participación do documentalista
David Segarra ao relatar todo o que rodea
“La Flotilla de la Libertad”.

Los Chikos del Maíz é un grupo de rap polí-
tico formado polos MC's Nega e Toni el Su-
cio, xunto co DJ Bokah. As letras do grupo
abordan temas como a monarquía, a críti-
ca social, a situación laboral ou a escena

na do hip hop en España. O grupo carac-
terízase por  ter  unhas  letras  acedas,  nas
que o sarcasmo se entrelaza coas referen-
cias  literarias,  cinematográficas,  políticas
e  da  cultura  popular.  Os  seus  membros
declaráronse marxistas e antifascistas, tan-
to a través das súas cancións como en dife-
rentes entrevistas, e defenden a liberdade
de expresión. O nome do grupo provén dun
do relato titulado Os mozos do millo, que
forma  parte  do  libro  O  limiar  da  noite,
escrito en 1977 por Stephen King. En 2016
anuncian a súa separación temporal. 

O 7 de abril de 2010,  Los Chikos del Maíz
ían dar un concerto nun festival organizado
por Esquerda Unida en Sevilla con gallo do
aniversario da II República, cando o Partido
Popular da cidade a Asociación de Vítimas
do  Terrorismo  denunciaron  ao  grupo  por
enaltecemento  do  terrorismo.  Los  Chikos
del  Maíz  publicaron un manifesto  no que
declaraban que eles en todo momento con-
denaron as accións armadas de ETA, e que
se  trataba simplemente de humor negro.
Finalmente,  o concerto levouse a cabo sen
incidentes e con preto de 4.000 asistentes,
e  o  xuíz  Fernando  Andreu  da  Audiencia
Nacional  optou  por  arquivar  a  denuncia,
aínda que José Alcaraz declarou que reco-
rrerían.
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