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SINOPSE
a

Semente de berrar é un documental
que  pretende  reflectir,  entre  notas
máis  ou  menos  afinadas,  parte  da
contracultura  na  Galiza  dos  últimos
40  anos.  Unha  contracultura  ligada
ao ruído ou á melodía, á retranca ou
ao ir de fronte, ao amor ou ao odio.
40 anos de DIY e “industria musical”.
40 anos de “subculturas urbanas” e
tamén rurais. 40 anos de Galiza re-
belde e festeira. 40 anos de drogas
nas  rúas  e  deporte.  40  anos  musi-
cando realidade e ficción. 40 anos de
precariedade laboral  e  loita  obreira.
As  protagonistas  que  poñen  a  voz
son as bandas, o público, os propie-
tarios de tendas de roupa ou música,
editores  de  fanzines  ou  xornais.
Unha escolma de 40 persoas destes
40 anos de amor e odio.
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Como xorde este documental?
Nace pola necesidade de rexistrar al-
go que non estaba documentado e
facer un traballo artístico ou contra-
artístico. Había anos que, tanto por
vontade propia como por “peticións
externas” do mundo editorial, me ían
animando a documentar nun libro to-
do o que foi  a contracultura galega
desde  1981.  Mais  para  glosar  as
bandas non habería problema, e iso
xa o temos en Wikipedia, nas fonote-
cas ou no librazo de Fernando Fer-
nández Rego... Darlle forma a todas
estas  cousas,  non  sendo  escritor,
non  me  o  considerei  axeitado,  así
que pensamos pór o foco nas prota-
gonistas,  pareceunos o máis intere-
sante.
As tres ideas que bailan no proxecto
son os 40 anos que hai que se pro-
duciu o nacemento do que se coñe-
ceu como a “movida viguesa”; Gali-
za, porque é aí onde o queremos en-
marcar, en grupos que son nosos; e,
en terceiro lugar, reunir os sons que
eran algo máis da rúa, nomeadamen-

te o punk pero calquera subxénero
que puidese nacer del.  É dicir,  dar
unha vertente cronolóxica, unha ver-
tente de país e unha vertente artís-
tica.
Quixemos  pórlle  o  micro  á  xente
que tocaba a guitarra, a quen esta-
ba  de  público,  a  quen  editaba  un
fanzine, a quen montaba un concer-
to...  E  tamén  xente  externa,  allea,
do mundo universitario,  por  exem-
plo, coetáneos das bandas, xorna-
listas  daquela  época...  Facer  un
proxecto  plural,  non  limitado  a  40
anos e 40 bandas.
a

Que acontecementos se  recupe-
ran no documental?
Nunha época da nosa vida, no país,
a droga foi un problema, a reconver-
sión naval foi un problema, a AP-9
foi  un  problema,  a  diferenza  entre
rural  e  urbano  foi  un  problema...
Todo  isto  foi  musicado  e  temos
máis  de  500  bandas  con  algunha
canción  sobre  aquelas  cuestións
que  non  tiveron  o  altofalante  para
poder dicilo. 
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Seleccionaron os grupos máis rei-
vindicativos?
Si, pero que non se entenda o rei-
vindicativo como unha cuestión pu-
ramente política, senón que falamos
de grupos que foron a voz da rúa
dende unha perspectiva máis social.
En  moitas  destas  bandas  os  seus
temas, por exemplo, eran case to-
dos en castelán. Non queremos fa-
cer unha fronteira, senón documen-
tar  un  fenómeno  moi  grande  en
Galiza. 
Falan dende Viúda Gómez e Hijos,
pasando por Los Cafres, Skacha o
Killer  Barbies.  Non  teñen  nada  en
común, pero o nexo de unión foi o
feito  de  participar  nunha  serie  de
movementos que non tiveron un al-
tofalante  tan  grande.  Queremos
aportar unha visión amplia de como
se  viviron  certos  acontecementos
dende as universidades, dende os 

barrios obreiros ou o rural.  A visión
dun mozo de Ferrol no 85, un de Co-
ia no 90 e outro de Ourense no 96.
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Cales son as vantaxes e as limita-
cións  que  ofrece  a  transmisión
oral deste tipo de feitos?
As vantaxes serían a inmediatez e re-
collida  directa  da  información  por
parte  das  e  dos  protagonistas.  A
“comodidade” que, e non sei se isto
é bo ou malo,  ofrece o audiovisual
para ser receptor de información ou,
en definitiva, por só os medios pero
que  o  relato  o  fagan  outros.  Des-
vantaxes? A subxectividade e a falta
de rigurosidade que poden existir en
feitos ou recordos… ao fin todos ve-
mos  a  realidade  dende  os  nosos
sentidos,  interiorizámola  como  pro-
pia pero pode non ser real. Esto non
quere ser un traballo académico ou
documentalista no sentido bibliográf-
ico: petretende por a voz nos axen-
tes  involucrados  ou,  máis  ben,  nu-
nha parte deles e delas.
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Cales son os principais escenarios
nos que se desenvolve a peza?
Ambientes  de  gravación  hai  varia-
dos: praias do Morrazo, locais míti-
cos como La Iguana ou O Bartolo, O
Freixo ou espazos onde se inserían
antigas okupas de Coruña como Las
Ruinas  ou  a  Okupa  da  Ría.  Todos
eles cunha vinculación especial cos
protagonistas,  tentamos  que  a  súa
decisión tivese máis peso que a no-
sa, ou chegar a un consenso polos
recursos humanos e materiais.
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Que público busca o filme?
Fixemos un documental moi aberto,
para  que  calquera  persoa  que  non
formou parte  dese  momento  o  en-
tenda, e vexa que houbo unha serie
de realidades que non foron conta-
das nos medios senón a  través de
cancións.  Está  destinado  a  todas
aquelas persoas ás que lles interese
a realidade social do país, narrada a
través dunha variante artística. 


