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in memoriam

In Memoriam de Eladio Rodríguez Peña



Levamos dous anos duros, anos de despedidas e situacións incertas, 
pero o Rompe continúa a súa andadura camiñando forte, con paso fir-
me para afianzarse como un festival que marque unha xeración que 
viviu todos estes cambios con moita gana de recuperar tempos perdi-
dos. Este ano volvemos cun festi repleto de actividades, co regreso das 
competicións e co formato que nos gusta, cultura e deportes a partes 
iguais.

Cando comezamos co soño do Rompe apostamos por ofrecer expe-
riencias que combatisen o sedentarismo e a ausencia de oportunida-
des para destacar diante do teu público. Cada vez máis, aproximamos 
a un tempo no que a influencia das redes sociais marque a seguridade 
en crecer como persoas polo que, utilizamos este formato en papel 
para dar relevancia a personaxes que deben ter o seu titular. Cremos 
que a xeración Rompe non ten unha idade concreta, senón unha idea, 
un compromiso e un soño no que podamos sentirnos identificados e 
sirva de espello para as futuras accións do noso público.

Este ano dedicamos a nosa campaña publicitaria ao 50 aniversario dun 
filme, “O padriño”, na que aportamos o noso gran de area a batalla na 
que a figura feminina tome o poder que pertenceu sempre ás familias 
galegas: as avoas. Levamos anos ca idea de que a muller adulta pasa 
a un segundo plano no audiovisual mentres que na vida cotiá son as 
persoas que sosteñen a sociedade, e sobre todo os seus netos e netas,
o público ao que nos adicamos. Utilizamos esta premisa para facer un 
pequeno xogo con Amazon, xa que hai uns meses decidiron sacar un 
festival co mesmo nome que o noso...”sin ningún respeto”. Sabemos
que é unha empresa demasiado grande como para que nos tomen en 
conta ou lle importemos, pero como queda constancia na oficina de 
marcas e patentes, o Rompe é galego ; )

Comeza esta sexta edición, o Rompetiño volve con todas as ganas 
para facer o festón máis bonito da cultura urbana galega na que todas 
e todos estades convidados. 

Viva o Rompe!!
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ENTREVISTA

Xuntar as pezas do quebracabezas urbano gale-
go para unha entrevista non é fácil, pero a revis-
ta Rompetiño perseverou ata conseguilo. Son os 
dous sons máis frescos do panorama do rap, car-
gados de verdade nas súas letras e de emocións 
no trato cercano. Erin, como padriño do Rompe, 
abriunos fronteiras que traspasamos facendo cre-
cer un festival urbano no rural galego. Hard GZ 
foi o artista que sempre quixemos ter no escena-
rio Vibra Mahou da Music Zone e tras aparecer na 
edición do 2021 invitado por Delaossa deixou claro 
que un Rompe sen Hard non rompe. Dous amigos 
e dous artistas comprometidos ca súa terra que 
queren deixar a súa pegada na historia do Rompe. 
Galicia manda!

ERIN E
HARD GZ

ERIN

HARD GZ
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Nunha época tan mediática como 
esta, con tanta manipulación…. que 
consello nos das para ter pensamento 
propio?

HARD GZ: Creo que alonxarse o máxi-
mo posible das redes, que é difícil, pero 
hoxe en día, plataformas como Twitter 
ou Youtube, debido ao algoritmo, só 
ensinan cousas que encaixen ca túa for-
ma de pensar. Creo que debes separarte 
desa merda e escoitar todos os puntos 
de vista, por moi diferentes que sexan 
ao teu, e iso é aplicable a todos os esti-
los de música, á política e a moitas cou-
sas na vida. 

ERIN: Pois creo que hai que andar con 
moito coidado con este tema. A día de 
hoxe os medios de información em-
pregan poder que teñen para influír na 
xente en función aos seus intereses, 
non debes quedar co primeiro que che 
digan ou che conten, o primordial sería 
contrastar a cousas por diferentes lados 
e fontes e xa despois sacar a túa pro-
pia conclusión, xa que tanto uns como 
outros van a contar a verdade que lles 
convén. 

Cales son as claves para manterse no 
cume dos artistas nacionais da música 
urbana durante tanto tempo?

ERIN: A verdade que manterse arriba 
neste mundo tan competitivo non é 
nada fácil, é algo que esixe moita de-
dicación e constancia , e iso trae moito 
desgaste a nivel mental , pero cada lo-
gro e cada éxito tamén é algo que apor-
ta moita satisfacción polo que ao final 
todo esforzo vese recompensado.

HARD GZ: Manterte fresco. O gran 
exemplo disto para nós sempre foi Tote 
King aquí en España. Está atento ao pa-
norama e aos novos sons, pero sempre 
sen perder a súa esencia, esa creo que 
é a clave. 

HARD, naciches en Vigo pero criá-
cheste na Coruña... que tira máis?

Non podo elixir, as dúas cidades son 
moi importantes para min, os galegos 
lían forte ao norte e ao sur… xa o sabes 
(risas)

Erin, ti máis Hard tendes unha rela-
ción moi boa... vedes posible que vos 
vexamos sacar un tema xuntos?

ERIN: Hard máis eu somos moi bos 
amigos e por circunstancias da música 
e da vida compartimos moitas viaxes, 
concertos e sobre todo moitas risas e 
bos momentos….. facer un feat é algo 
que levamos falando dende fai xa moi-
to tempo así que non descartedes que 
pronto veña unha bomba ..

HARD: Si, xa hai tempo que o estamos 
falando, só temos que cadrar e seguro 
que sacamos un bo pao.

ERIN, sabemos que es un artista que 
apoia o labor social.. pódesnos con-
tar algunhas accións que fixeras estes 
anos?

Pois este ano realizamos diferentes 
campañas solidarias , unha recollida 
de xoguetes en colaboración con Cári-
tas (Santiago de Compostela) e outra 
recollida de alimentos en conxunto co 
comedor social da cociña económica. 
A verdade é que quedamos moi sor-
prendidos co éxito que tivo, xa que nós 
non esperabamos tanta cooperación 
por parte da xente. 

Que non tiña Hard Gz para darlle vida 
a Lil Gz?

HARD GZ: Seguridade, en verdade foi 
unha forma como de avisar á xente en 
plan: “familia, isto só é un experimen-
to, quero ver como me movo con estes 
sons”, pero ao final gustoume tanto o 
que fixemos que se volvese atrás saca-
ríao baixo o nome de Hard Gz directa-
mente. 

ERIN, aparte da música, es un gran 
emprendedor... pódesnos contar os 
teus proxectos e de cal estas mais or-
gulloso ou che fai mais feliz?

Pois si, a verdade é que teño moitos 
frontes abertos jajaja primeiro em-
pecei ca marca de roupa “ Dog Flute 
Clothing” , despois veu o estudo de ta-
tuaxes “ Trasnos Tattoo” e este ano xun-
to ao meu socio “Adrián Porto” músico 
e técnico abrimos o noso propio estudo 
de gravación “ Tibet Records” na zona 
vella de Santiago de Compostela. Non 
sabería dicirche de cal estou máis orgu-
lloso, cada proxecto é coma se fose un 
pequeno fillo ao que vas vendo crecer 
aos poucos ,cada un ten os seus proles 
e os seus contras pero todos énchenme 
de diferente forma.

os medios de información empregan o 
poder que teñen para influír na xente 
en función aos seus intereses

“

“

ENTREVISTA ERIN E HARD GZ



Vista de Porto do Son desde o monte Dordo. 
Postal de Ramón Caamaño do álbum Recuerdo de Puerto del 
Son y el Castro, 1933. Arquivo dixital do Museo Marea.
Doazón de María Teresa Blanco Alvite.

Vista de Porto do Son desde o monte Dordo. 
Postal de Ramón Caamaño do álbum Recuerdo de Puerto del 
Son y el Castro, 1933. Arquivo dixital do Museo Marea.
Doazón de María Teresa Blanco Alvite.
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ENTREVISTA

Falar de Dollar Selmouni no Rompe é falar do me-
llor que se viviu nos últimos anos en Porto do Son. 
Un artista de verdade que sabe conquistar terreos 
musicais alleos converténdoos ao seu estilo tan 
persoal e profundo. Naceu no cárcere de Soto del 
Real mentres a súa nai cumpría condena. Agora 
compaxina a súa carreira musical ca de actor tras 
pasar pola dirección de Daniel Calparsolo en “Has-
ta el cielo” para Netflix. Jamel Selmouni, persoa 
humilde e sincera converte en máxico a Dollar Sel-
mouni. Non sei vós, pero nos estamos ansiosos de 
velo reventando o escenario. Venres 2 de xullo na 
Music Zone

DOLLAR 
SELMOUNI

ERIN
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A día de hoxe… na túa carreira como 
artista que che completa máis? A mú-
sica ou o cine? Por qué? 

É dificil de decidir, a música é a base da 
miña vida tanto artística como persoal, 
e iso é e será así. Pero estou moi ledo 
con todo o que estou vivindo no mun-
do do cine e a interpretación. Por sorte, 
tanto na música como no cine, teño o 
orgullo de traballar con artistas e profe-
sionais de primeiro nivel e iso é o que de 
verdade me completa, poder compartir 
estas experiencias con persoa cheas de 
talento. 

A diferenza doutros artistas… sem-
pre defendes que un cantante ten que 
saber defenderse ca súa voz. Que che 
levou a esta reflexión?

Primeiro de todo, quero deixar claro 
que eu respecto moito a todos os ar-
tistas, empreguen maquiniñas ou non 
no seu directo. Pero si creo que a xente 
paga por ver un concerto de verdade, 
onde o artista se deixa a alma e a voz en 
dar a mellor experiencia posible ao seu 
público. A min e a todo o meu equipo 
gústanos darlle todo a miña xente nos 
directos e creo que se fas playback ou 
empregas un efecto para modificar a 
túa voz, é máis difícil de defender. Pero 
sempre por diante: moito respecto a to-
dos os artistas que soben ao escenario e 
defenden o seu show. 

As túas visitas a Galicia sempre son 
moi especiais… que é o que máis des-
frutaches do Rompe?

Galicia sempre nos tratou espectacu-
lar, pouco máis podo dicir. No Rompe-
tiño desfrutamos moito da cercanía da 
organización e por suposto do público 
que estivo espectacular. E que saiban 
que este ano vimos con máis forza que 
nunca e con ganas de partir o escenario 
de novo. 

Ao equipo do Rompe conquistásche-
nos pola túa cercanía, a diferenza da 
imaxe que tendes os artistas... que 
che levou a ser así?

Non sei moi ben que responderche, eu 
son así e así serei. Non por cantar, ac-
tuar ou o que sexa que faga no futuro, 

nin porque sexa coñecido por máis ou 
menos xente, vou cambiar. Ao contra-
rio, cada día estou máis agradecido do 
apoio veña de onde veña, sen a xente, 
eu, non estaría vivindo isto, e hai que 
saber valoralo e agradecelo. 

Hai pouco fixeches unha versión 
de Antonio Vega, “El sitio de mi re-
creo”... Antonio Vega ten outro tema 
que se chama “La carretera”... Como 
se xestiona o amor cas xiras?

Moi mal, hehe. Non me vou queixar, 
ir de xira é moi bonito. Pero tamén se 
bota moito de menos a casa. É un pou-
co bipolar, recebes o amor do público, 
pero botas de menos o amor dos teus. 

ENTREVISTA DOLLAR SELMOUNI

No Rompetiño desfrutamos moito da 
cercanía da organización e por suposto 
do público que estivo espectacular

“

“
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ENTREVISTA

O noso con Alfonso e un amor de moitos anos. É un 
rapaz puro, con certo toque introvertido pero que 
leva destacando nos deportes e na parte organiza-
tiva da Brigada Rompe dende os seus inicios. 
É das persoas que se fai notar co seu traballo pulcro 
e a súa tranquilidade nos momentos máis tensos, 
polo que dende hai anos, para nós é un piar funda-
mental do festival. Alfonsito, Kokito… diminutivos 
si, pero para o mais grande.

ALFONSO 
POUSO

14

O mais bonito deste deporte é o contacto 
ca natureza, a sensación de liberdade 
ou sentirse coma un peixiño no medio 
do oceano é unha pasada!! 

“

“
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ENTREVISTA ALFONSO POUSO

Sabemos que se che dan ben moitos 
deportes, o que máis posiblemente 
sexa o bodyboard...Como foron os 
teus inicios?
 
Dende que era pequeno gustábame es-
tourar cas ondas, aos meus 8 anos un ve-
rán xuntámonos un grupo de amigos e 
empezamos a ir a praia xuntos, equipá-
monos con todo o necesario e quedaba-
mos na praia de Fonforrón tódalas tar-
des, a partir de aí estíven en dúas escolas 
de surf e fun mellorando cada ano máis. 
 
Tes un vínculo moi forte co RP TEAM 
e A Brigada Rompetiño... como lem-
bras os inicios do Rompetiño? Cónta-
nos algunha anécdota...
 
Bastante duro foi o primeiro ano. Cho-
veu a cántaros, pero aínda así tiramos o 
festi cara adiante. Ano tras ano fomos 
mellorando moito ata chegar a día de 
hoxe.
Para recordar unha anécdota boa, no 
2019, no Cidade Rompetiño da Cida-
de da Cultura estivemos unha semana 
montando un evento do campionato 
de España de scooter. O día antes da 
competición aínda non chegaramos a 
rematar o park, e tivémonos que que-
dar toda a noite terminando o traba-
llo de carpintaría. Nunha destas entrei 
dentro dun módulo do skatepark a revi-
sar uns parafusos ca lanterna do móbil, 
e cando saín dinme conta de que non 
atopaba o teléfono. Xa tiñamos o mó-
dulo listo e pechado o acceso, polo que 
non tiña por onde entrar a collelo.  Tiven 
que pasar o finde enteiro sen el e cando 
chamaban escoitábase dende dentro. 
Se alguén ten moito vicio do móbil que 
apunte o truco

Que é o mellor de practicar un deporte 
de risco como é o bodyboard e como 
te preparas?

O máis bonito deste deporte é o con-
tacto ca natureza, a sensación de li-
berdade ou sentirse coma un peixiño 
no medio do océano é unha pasada!! 

Sen embargo, prepararse para este 
deporte é algo complicado, porque de-
pendes do factor clima para poder sur-
fear boas ondas, e como todo deporte, 
o máis importante e adicarlle horas, 
polo que os días que non hai oleaxe, 
haino que compensar facendo exer-
cicio ou practicando outros deportes. 
 
En que outros deportes destacaches e 
como compaxinas todo no día a día?
 
Cos inicios deste festival empecei a in-
teresarme polo BMX. Levaba un par de 
aniños adestrando e mellorando cada 
día a base de adestramento, ata que 
unha fatidica tarde facendo un truco 
luxeime o nocello. Compaxinar estes 
deportes é relativamente sinxelo xa que 
dependes do factor clima, e como xa sa-
ben, do tempo libre que teña cada un. 
 
Como te enfrontas ás lesións? Que 
supón para un deportista unha lesión 
forte/seria?
 
Son momentos complicados porque 
ninguén se quere lesionar ou lastimar 
de maneira que teñas que deixar os 
deportes que practicas, pero ese e o 
risco que corres cando realizas algo 
con paixón, polo tanto afronto cas 
ganas de voltar a practicar o que me 
gusta e recuperarse o mellor posible. 
 
Eres un dos montadores de Rampas 
do Rompe, como vos organizades 
para preparar os parks e que é o que 
máis che gusta do traballo?
 
Temos un grupo de WhatsApp no que 
imos falando e tratando de quedar para 
darlle os mellores coidados posibles á 
madeira, e ir organizando o que imos 
facer cando se monte o park a semana 
antes do festival. Preparamos un plano, 
repartimos tarefas aproveitando os ta-
lentos persoais de cada un e pasamos 
ás ferramentas. Un traballo duro ás ve-
ces, pero que cando o ves rematado e 
ves as primeiras bicis voar no teu pobo 
desfrutas máis intensamente.

15
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ENTREVISTA

A fotografía forma parte da historia das nosas vi-
das desde hai case 200 anos. Capturar as miradas 
é unha sorte de maxia que vai mudando cas dife-
rentes xeracións, pero poder disfrutar das miradas 
especiais dos artistas é algo que nos enriquece 
como sociedade e como persoas. Ramón Casanova 
leva xa máis de 30 anos adicado a esta arte dende 
o seu estudo en Barcelona. Este Monfortino, doc-
tor en Belas Artes e profesor na facultade de BBAA 
en Barcelona, móstranos a súa experiencia e ofre-
ce ao Rompe as súas reflexións sobre o mundo da 
imaxe e como traballar a luz dende o seu contacto 
estreito. A fotografía na súa faceta mais pura.

RAMÓN 
CASANOVA



19

Que che levou a interesarte pola foto-
grafía nos teus comenzos?

Empecei como un xogo, simplemente 
mirando a través da cámara. Máis tarde 
descubrín que o meu interés inicial tiña 
que ver precisamente con iso, ca capa-
cidade da cámara de facerme descubrir 
aquilo que tiña interés para min. Foto-
grafiaba para ver a realidade a través 
dunha cámara, ou, dito doutro xeito, 
empregaba a cámara coma un sintoni-
zador daquilo que me atraía. 

Empecei a traballar cunha cámara ana-
lóxica que había pola casa. Non existía a 
inmediatez de resultados que che per-
mite o dixital. O custo facía que moitas 
das fotos non chegaran a revelarse, ás 
veces porque simplemente disparabas 
sen carrete. Se me preguntan cal é o 
sentido de disparar sen carrete, diría 
que sentir a conexión entre ti e a reali-
dade. A cámara conéctate, é un xogo, 
un baile. As fotos veñen despois. 

En que consiste o teu traballo ca luz 
nocturna? Cóntanos un pouco acerca 
dese proceso.

A fotografía depende de dous factores 
imprescindibles. Un é obvio, implícito 
no termo foto-grafía, a luz. O outro é 
a escuridade, precisamos escuridade 
para poder observar a luz. Normal-
mente esta relación da luz co material 
sensible dase ou ben dentro da cámara 
ou ben no laboratorio fotográfico dos 
espazos escuros. No meu caso, come-
cei a investigar sobre a posibilidade de 
empregar a noite como laboratorio ou 
coma unha maneira de estar dentro da 
cámara 

Trátase en realidade dun xeito de aden-
trarse na realidade, priorizando outros 
sensos por enriba da vista. Traballo en 
espazos naturais, en noites sen lúa, 
preferentemente preto de correntes 
de auga. Alí traballo con papel fotosen-
sible que coloco entre as plantas, den-
tro da auga ou en relación a animais do 
entorno. Unha vez que unha parte do 
papel está cuberto, disparo un golpe de 
luz que modifica a parte do papel des-
tapado. Normalmente o revelo in situ 
porque os resultados son bastante im-
previsibles.  

Como conseguimos capturar unha fo-
tografía dende este artiluxio?

Outro xeito de entrar na oscuridade é 
crear unha cámara o suficientemente 
grande como para poder caber nela. 
Para os meus proxectos, constrúo moi-
tas veces as miñas propias cámaras. Ao 
facelas eu, podo empregar diferentes 
materiais, como por exemplo arxila, ou 
producila en tamaños que me permiten 
relacionarme corpo a corpo co fotogra-
fado.  

Unha cámara escura é un artiluxio moi 
elemental, simplemente un espazo es-
curo no que entra luz de xeito controla-
do, por un pequeno buraco ou unha len-
te. A gran diferenza estriba na relación 
que estableces ca imaxe. Está alí dentro 
contigo, ten o teu tamaño, case a podes 
tocar, pódela sentir como un corpo de 
luz ao teu lado. Unha vez que esa rela-
ción se produce, quedas prendado dela. 
Podes fixar a imaxe, pero á vez, unha 
parte de ti libérase con ela. 

Que importancia ten a formación na 
arte da fotografía? 

A formación é sempre importante. 
Acostumados como estamos a fotogra-
far con dispositivos móbiles tan accesi-
bles, todos considerámosnos fotógra-
fos en certo modo. 
O exemplo da literatura funciona aquí 
tamén, todos sabemos escribir e iso 
non quere dicir que sexamos escritores. 

Tecnicamente a fotografía pode pare-
cer sinxela, cas novas cámaras resulta 
incluso difícil facer unha fotografía tec-
nicamente imperfecta. Sen embargo, 
hai cuestións máis profundas que creo 
que se poden discutir con compañeiros 
ou mestres, que son xente que ten máis 
experiencia ca ti. A formación ten que 
ver sobre todo co que ollas, por qué o 
ollas ou cómo o ollas. 
Por iso, é moi importante dixerir refe-
rencias sociais, intelectuais e culturais, 
vivenciais,... Referentes que emprega-
ron a túa linguaxe, ou, mellor aínda, de 
linguaxes e disciplinas distantes á túa.  

Hai certo escepticismo de separación 
da arte á sociedade, sen embargo, 
tamén moito espectador que cando 
olla fotos en exposicións, atopa un re-
fuxio onde entender cousas. 
Sabemos velas en realidade? Como 
debemos enfrontarnos a unha exposi-
ción cando imos a un museo ou a unha 
galería de arte?

En primeiro lugar, teño que dicir que a 
arte está totalmente integrada na so-
ciedade. Pode parecer que non, pero 
vivimos no mundo da imaxe, estamos 
totalmente rodeados de imaxes. Em-
pregamos imaxes para comunicarnos, 
bombardéannos con elas dende os 
medios e a publicidade. A maioría das 

ENTREVISTA RAMÓN CASANOVA
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imaxes que consumimos foron adoita-
das pola sociedade procedentes da arte 
e, a súa vez, a arte constitúese como 
un reflexo que interpreta e cuestiona 
linguaxes da rúa, aliméntase das ideas 
e das conxunturas sociais. Por suposto, 
continúa existindo o estereotipo da arte 
elitista alonxada da sociedade, non obs-
tante, a arte aspira a todo o contrario. 
Aspira a ser un espello que devolva a 
mirada e o eco diferido das nosas voces. 

Sobre como se deber ler as imaxes, hai 
moita teoría e libros que a recollen. 
Poderiamos establecer un esquema 
rápido sobre iso, basicamente análi-
ses de forma, composición, a linguaxe 
que se emprega, as correspondencias 
que podemos identificar e, finalmente 
a pregunta honesta sobre que me fai 
sentir, cómo me interpela. Se eu tivera 
que facer un resumo disto, para min o 
máis importante ao afrontar unha obra 
de arte, é facer o esforzo por sentirnos 
vivindo dentro dela. Se a fotografía é 
auténtica permitiranos existir no seu in-
terior, e adentrarnos, atravesando a súa 
superficialidade e a nosa vivencia trans-
mitiranos que é o que está contando, de 
que fala e por que o fai con esas formas. 

Hai veces que se tacha á cultura ur-
bana de non cultura por críticos ou 
dinamizadores culturais… hai algo 
que facer, ou estamos condeados ao 
ostracismo?

En absoluto. A cultura urbana cada vez 
é máis importante. Faise difícil non tela 
en conta cando cada vez máis humanos 
viven en cidades. Por iso o número de 
artistas traballando nela crece expo-
nencialmente e a industria e institu-
cións culturais incorpóranas nas súas 
programacións. Os programadores sa-
ben que as formas evolucionan ca so-
ciedade e os xóvenes teñen integradas 
linguaxes que veñen directamente do 
contexto urbano e tecnolóxico.

É imprescindible que os xóvenes ato-
pen espazos para experimentar e evolu-
cionar linguaxes que lles permitan falar 
sobre a realidade. 
Outra cuestión é como incorporamos 
as novas linguaxes sen perder raíces e 
estruturas que nos configuran como co-
lectivo ou que nos ligan a un territorio 

que foi eminentemente rural. Este é un 
dos retos máis importantes que temos 
que resolver e paréceme imprescindible 
polo no xogo, tendo en conta as derivas 
socioeconómicas e o esgotamento evi-
dente dalgunhas estruturas sociais que 
críamos inamovibles. 

Nunca a xente fixo tantas fotos, as re-
des sociais nútrense de momentos co-
tiás, e proxectamos o que queremos 
amosar de nós mesmos. Banalizamos 
o verdadeiro contido da imaxe foto-
gráfica? Como contempla un profesio-
nal da arte todo este movemento na 
actualidade?

Quizais o termo importante aquí non 
sería tanto banalización como inme-
diatez. O que distingue a nosa era dou-
tras, quizais igualmente banais, é pre-
cisamente a rapidez ca que se xeran, 
se comparten e se consumen contidos 
visuais. 
Isto fai que moitas veces pasemos por 
riba deles sen deternos, sen establecer 
pensamentos, sen xerar vivencias. Iso 
que na rede chamamos navegar e que 
poderíamos dicir que é máis ben un des-
lizarse, esvarar, por enriba da superficie 
da imaxe. 

Nos centros educativos e nas escolas de 
arte estamos incorporando xa materias 
nas que se pregunta sobre esta rapidez 
e como temos que traballala para poder 
atravesala ata a médula de xeito que 
sepamos que hai nela. En fotografía, 
por exemplo, a post-fotografía traballa 

precisamente sobre a análise e apro-
veitamento das cantidades inxentes de 
imaxes circulando. Isto implica, acotío, 
desprenderse das cantidades inxentes 
de imaxes circulando. Tamén implica 
desprenderse do concepto de autoría, 
para incidir nunha realidade colectiva 
que ten que ver con actitudes e dinámi-
cas de construción do noso imaxinario 
común. Isto non é un fenómeno novo 
na arte, , pois cada certo tempo unha 
corrente artística descobre que hai xa 
moitas imaxes e que á súa época tócalle 
pensar nos “porques” e nos “cara onde”.

No noso proxecto tentamos unir unha 
tradición dos lugares ca mirada máis 
vangardista. Na música estamos a 
vivir outro renacer do disco de vinilo. 
Cara onde ves o futuro da fotografía? 
Voltaremos a empregar todas as per-
soas os carretes?

Podemos constatar un efecto paradóxi-
co moi habitual. Canto máis intanxible 
se volve o medio co que traballamos, 
a música, o son ou a fotografía neste 
caso, máis poboación se volve intere-
sada en atopar modos de establacer 
corporalidades. O vinilo ou algunhas 
aventuras co casete pode ser un exem-
plo se falamos de música. En fotografía, 
unha vez que o dixital homoxeneizou a 
paisaxe de dispositivos e pantallas, ato-
pámosnos cada vez máis estudantes e 
profesionais experimentando ca ma-
terialidade do soporte ou a fenomeno-
loxía asociada ao material fotosensible. 

Creo que ambos extremos están conec-
tados e son reflexo do momento histó-
rico que nos tocou vivir, hai que enten-
delos como os polos magnéticos dunha 
mesma esfera de relacións creativas. 
Creo que ambas formalizacións conti-
nuarán existindo, hibridando e alimen-
tándose mutuamente. O importante é 
manter a capacidade de observar, co-
municar e comprender. O feito fotográ-
fico, como a música, está no momento 
en que te atopas con ela e a fas túa. En 
palabras de Berkeley, o sabor da mazá 
está no contacto da froita co padal, non 
na mesma froita. Interpretado por Bor-
ges, a poesía está no comercio do poe-
ma co lector, non na serie de símbolos 
que rexistran as páxinas dun libro. 

ENTREVISTA RAMÓN CASANOVA
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ENTREVISTA

Barbara Lago é unha referencia do panorama elec-
trónico galego. É DJ residente da Sala Pelícano na 
Coruña, e este ano vén ao Rompe a facer vibrar ao 
público da Music Zone o sábado 2 de xullo. O seu 
estilo techno sabe buscar ao público para deixalo 
hipnotizado nas súas sesións, polo que se queres 
sentir o que é capaz de transmitir esta rapaza, este 
ano non podes faltar. Barbara Lago manda!

BÁRBARA
LAGO
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Xa levas uns anos subida aos escena-
rios.. como foron os teus inicios no 
mundo da eletrónica?

Como calquera dj que se precie, os 
meus inicios foron como público. Cedo 
comecei a ter a necesidade de asistir a 
eventos máis grandes e esa curiosidade 
fixo que mercara o meu primeiro equipo 
no 2015.

Que lembras da primeira vez que te 
puxeches diante do público a pinchar? 

Tiven a sorte de debutar moi cedo, e 
moi ben acompañada, un dos dj que 
pinchaba era o referente nos meus ini-
cios: Alexander Kowalski, (por el come-
zou todo); e outro gran amigo, Isma B, 
hoxe en día é o meu compañeiro como 
residente en Wake Up. 
O evento deuse nunha pequena sala 
preto do meu lugar de nacemento e 
chamouse “Mima”. Lembro os nervios 
e o arroupada que me sentín ese día 
como se fose onte. Estivo ata a miña 
nai. 

Cal foi o momento máis especial que 
tiveches na túa profesión?

A miña carreira, como quen di, está 
comezando, pero os meus primeiros 4 
anos de residente tanto en Wakeupe-
lectronicparties como en B Club, com-
partindo cartaz cos mellores artistas da 
escea, dan para moitos momentos, dos 

cales, sen dúbida, facerlle o warm up a 
Amelie Lens, que che felicite e che abra-
ce, coa túa casa chea ata a bandeira e o 
público entregado.. aínda se me poñen 
os pelos de punta…inesquecible!!!

Esta profesión é máis de autoapren-
dizaxe ou cres que é necesario máis 
formación? Cales son as túas rutinas 
de traballo?

Respecto e valoro como cada quen sexa 
capaz de sacar o maior rendemento ás 
súas cualidades. As miñas rutinas no 
meu estudo soen ser nocturnas, moi 
longas e pegadas a unha taza de café. 

Dentro dos estilos da electrónica... en 
cal te sentes máis cómoda e con cal 
tolea máis a xente?

Co Techno. Sempre me deixei levar por 
ese estilo. É o que máis desfruto tocan-
do. Hoxe en día, decántome por un son 
máis contundente, e inclúo moito hard 
techno nos meus sets con altos bpms. 
Creo firmemente no poder que ten este 
estilo sobre a xente. Sempre digo que 
hai un abano de techno para todo o 
mundo, podes ir dende un son máis me-
lódico a un máis industrial. Pero sempre 
hai un son para ti. 

Tes algún programa fetiche/ apara-
tos periféricos ( instrumentos, apara-
tos...) para crear música ?

A miña faceta como produtora está 
dando os seus primeiros froitos. A día 
de hoxe aínda non teño todo o equipo 
que me gustaría ter. Estaría ben respos-
tar a esta pregunta nuns anos (risas). 
Actualmente como software utilizo e 
recomendo Ableton. E como hardware 
teño unha Roland Tr-09 que é ao que lle 
saco máis rendemento. 

ENTREVISTA DOLLAR SELMOUNI

Hoxe en día, decántome por un son máis 
contundente, e inclúo moito hard techno 
nos meus sets con altos bpms

“

“
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ENTREVISTA

Unha das novidades deste ano é amosar un ex-
celente traballo artesanal da zona do Barbanza, 
que para nós é merecedor de mención. Emprender 
proxectos de talento no rural xera cultura, e neste 
caso a xoiaría é algo que enlaza moi intimamente 
ca estética e o movemento urbano. O de Alex Nes-
pereira é un talento vocacional e familiar, que in-
tercala con outras “liadas” como formar parte da 
organización da Dorna de Ribeira. Recoñecemos 
que ver persoas inquietas desperta o noso espírito 
Rompetiño. 

ÁLEX
NESPEREIRA
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Pertences á unha familia de xoieiros... 
cal é a túa nova visión e que aporta-
ches para dar a túa esencia a ese mun-
dillo?
 
A xoia personalizada. A miña visión da 
xoiaría é a xoiaría personalizada, unha 
xoiaría persoal e única. Para comprar 
xoias xenéricas abundan tendas de xoie-
ría nas que podes comprar variedade, 
pero son as que hai e seguramente al-
guén as teña tamén. A xoia que eu fago 
é única, chegando co cliente a acordos 
co deseño e a realización da mesma, así 
como tamén coleccións persoais e de 
ambiente moderno e street.

Sabemos que fixeches xoias para dis-
tintos cantantes/artistas... con cal es-
tás máis satisfeito?

Que as miñas xoias sexan protagonistas 
en videoclips é o que me enche.
A verdade, sintome moi satisfeito con 
todas, pero non me mollaría por nin-
gunha. A parte de artistas, moitos deles 
acaban sendo amigos, pero ver calquera 
videoclip e que os artistas leven a miña 
xoiaría é o que máis satisfeito me deixa, 
xa sexan videoclips a nivel da miña co-
munidade, como a nivel nacional.

Estás moi ligado ao mundo da música 
urbana... como foron os teus inicios 
na organizacion da Dorna? 

Os meus inicios pola festa foi en base á 
organización, axuda e representación 
da xente máis veterana na festa. Hoxe 
en día, a parte do que facía, si que estou 
máis a cargo do tema do Ji-Jo Dornei-
ro, non porque antes non estivera vin-
culado con esta parte da festa, senón 
porque a día de hoxe nos tempos en 
que vivimos, foi unha parte da festa que 
evolucionou moitísimo e principalmen-
te por petición de todos os peñeiros, xa 
que a música urbana está en auxe hoxe 
en día.

Que supuxo para a Zona de Barbanza 
a creación do Rompetiño?

Sen palabras.
Como ben dicías antes, sempre estiven 
vinculado ao Rap. Cando era máis novo 
tiñas que desprazarte bastante ou in-
cluso viaxar a outras comunidades para 
ver concertos, aínda que neste aspecto 

eu estaba ben cuberto, xa que sempre 
estudei en Santiago de Compostela, 
unha cidade que ten concertos durante 
o curso escolar.
Pero bueno, que hoxe en día poidas ter 
ao lado da casa ese nivel de artistas é 
incrible. 

Os artistas da música urbana aprecian 
moito a xoiería en xeral.. cara onde 
ves que pode evolucionar a tendencia 
artística xoiera? 

En verdade si. Considero que a música 
urbana e a xoiaría van da man. A nivel 
evolutivo, si que vexo un interés a nivel 
de xoias persoais ou representativas, e 
como non, ostentación e exclusividade.

Cando alguén quere facerse un tattoo 
chega ca idea clara ao estudio... neste 
caso, se alguén quixera encargarche 
algún traballo, como xestionas ese 
proceso?

Eu suelo venderme desa maneira para 
que me entendan. A maioría dos rapa-
ces levan tatuaxes, ou os seus coñeci-
dos as levan. A tatuaxe é algo común 
hoxe en día, entón máis ou menos to-
dos saben como funcionan as tendas 
de tatuaxes. Conmigo é algo similar, eu 
pido un deseño ou unha idea a realizar 
e fago o bocexo, e de aí, acordando co 
cliente unha idea clara, comezo a reali-
zación dese deseño, sexa unha pulseira, 
un colgante, un anel ou uns pendentes.

ENTREVISTA ALEX NESPEREIRA

Que as miñas xoias sexan protagonistas
 en videoclips é o que me enche.

“

“





Tradición artesá ancestral
Porto do Son
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ENTREVISTA

Estes dous últimos anos a sociedade fixo máis tanxible 
a importancia do coidado da “cabesa” por razóns sobra-
damente coñecidas. As citas dos psicólogos saturáronse 
para dar recursos e métodos á poboación en xeral a si-
tuacións estresantes, pero hai persoas como Joaquín Do-
sil que levan anos traballando no ámbito deportivo para 
conseguir levar máis alto ás estrelas que brillan hoxe en 
día. Non é unha tarefa doada, precisa dun esforzo para o 
que non todos/as están preparados/as. Desenvolve a súa 
tarefa profesional compaxinada ca docencia na Universi-
dade de Vigo cun currículo de vértixe. Nomes como Jorge 
Lorenzo, Luis Filipe ou Santi Tarrio forman parte do seu 
palmarés profesional. Joaquín...non faltes este ano que 
queremos ser os máis grandes.

JOAQUIN
DOSIL
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Entendemos que un deportista ten 
que ter unha capacidade mental espe-
cial para afrontar o deporte de elite, 
isto edúcase ou “vén de fábrica”?

Este tema é de actualidade: a saúde 
mental no deporte de élite. Fai referen-
cia ás enormes dificultades psicolóxicas 
que require estar ao máximo nivel nun-
ha modalidade deportiva. Hai depor-
tistas que teñen unha predisposición 
innata para poder afrontar mellor estas 
dificultades, pero a maior parte apren-
de estratexias para poder xestionar o 
estrés da elite, a ansiedade ou calquer 
problema derivado das esixencias do 
alto nivel. Por iso, é tan importante a 
figura do profesional da psicoloxía do 
deporte, para previr problemas de saú-
de mental e intervir no caso de que se 
requira.

Que cousas son importantes para un 
deportista para chegar ao máximo ni-
vel?

Para chegar ao máximo nivel no depor-
te fan falla as 2T (Talento+Traballo). Ao 
longo da miña traxectoria profesional 
atopeime con grandes talentos que non 
traballaron o suficiente e quedáronse 
ás portas da elite, pero tamén con de-
portistas cun talento máis “limitado” 
e que a base de traballo, constancia e 
perseverancia acadaron a elite e manti-
véronse durante anos. Neste sentido é 
moi importante o entorno do deportis-
ta, os contextos persoais nos que vive, 
o estar no lugar e momento axeitados, 
así como unha porcentaxe (pequena) 
de sorte.

O teu currículo é sencillamente brutal, 
axudas á xente para ser mellor... pero 
como te preparas ti ?

 Para min cada persoa ou equipo co que 
traballo é unha competición en si mes-
ma. Sei que teño que dar o mellor de 
min para poder ofrecer o mellor a ese 
deportista. Prepárome cas mesmas es-
tratexias que intento trasladar aos de-
portistas: buscar o meu mellor estado 
emocional e mental, atopar equilibrios 
na vida persoal, estar aberto cada día 
a aprender (cada persoa é un aprendi-
zaxe), formarse continuamente, etc...

Sen por nomes... cal foi o reto máis 
complexo ao que te enfrentaches? 

Como dicía na pregunta anterior, cada 
caso é un reto, cada deportista é único, 
polo que se converten en retos de com-
plexidade alta. Tal vez chaman máis a 
atención aqueles deportistas que pasa-
ron de non ser moi coñecidos a estar na 
elite mundial ou contribuír a salvar a un 
equipo do descenso, ou axudar a un as-
censo... Pódoche  asegurar que lle dou 
a mesma importancia a todos, dende a 
un campión do mundo ata a un neno de 
12 anos que ten as máximas ilusións de 
ser un deportista de elite nunha moda-
lidade. Se falamos de casos concretos 
por complexidade e impacto, por por 
exemplos, quédome ca salvación do fa-
moso 3% do RC Celta ou con contribuir 
á consecución de que Santi Tarrío sexa 
o primeiro golfista galego da historia en 
acadar o máximo nivel mundial.

Para a xente que non compite na eli-
te, poderíaslle dar algún consello para 
romper as súas barreiras?

O mellor consello é que “non se poñan 
barreiras”, pero que sexan moi realistas 
ca súa situación. Moitas persoas queren 
conseguir grandes logros e non teñen a 
posibilidade real de facelo, posto que 
as súas vidas, as súas situacións, non llo 
permiten. Por exemplo, en atletismo, 
cando lle preguntamos que marca que-
re facer un deportista (obxectivo de re-
sultado), a continuación preguntamos-
lle cantos días pode adestrar e en que 
condicións (se ten familia, se traballa, 
se pode descansar ben, etc...), ca inten-
ción de valorar se o obxectivo da marca 
é realista. Romper as barreiras que nos 
poñemos é algo precioso, a sensación 
de superar algo que considerabas do 
que non estabas capacitado ou que ini-
cialmente non te vías capaz é das maio-
res satisfaccións dun deportista.

ENTREVISTA JOAQUIN DOSIL

Ao longo da miña traxectoria profesional 
atopeime con grandes talentos que non 
traballaron o suficiente e quedáronse 
ás portas da elite

“

“
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Estiveches involucrado no mundo do 
motociclismo. En Porto do Son temos 
unha rúa adicada a Jorge Lorenzo... 
que supuxo para ti traballar neste 
mundillo? Cales son as cuestións es-
pecíficas neste deporte para preparar-
se?

Tiven a oportunidade de traballar no 
mundo do motor durante uns anos, cun 
modelo que requiría viaxar cos pilotos. 
Recorrín o mundo, xa que cheguei a 
asesorar a máis de 25 pilotos de 5 cate-
gorías diferentes do Mundial de Moto-
ciclismo (Superbikes, Supersport, moto 
3, moto 2 e moto GP). É un deporte de 
alto risco, con dependencia absoluta na 
moto, pero onde a posta a punto do pi-
loto é esencial. Traballamos para que o 
piloto sexa capaz de sacar o máximo da 
moto, polo que é fundamental incidir 
na concentración (tanto nas trazadas 
como na reacción da moto), o nivel de 
activación axeitado para poder pilotar 
fino, a confianza para atopar o límite de 
cada curva, etc...

Cales son os erros máis comúns que 
se deben de corrixir en “ primeiro de 
deportista de elite”?

A base debe ser a motivación, é o motor 
do día a día, o motor para poder ades-
trar e traballar co obxectivo claro de po-
der conseguir chegar á elite. 
A partir de aí, desa motivación básica, 
débense valorar ben as circunstancias/
entorno do deportista, pois serán faci-
litadores ou perxudicarán no camiño 
cara a elite. Tal vez son as materias de 
“primeiro”, as bases para poder desen-
rolar talento.

En que se diferenza unha persoa que 
pode chegar lonxe e alguén que non?

É difícil poder saber de anteman se al-
guén pode “chegar lonxe” no deporte, 
pero si que debe existir un talento míni-
mo para poder chegar á elite. Por exem-
plo, por moito adestramento que faga, 
eu nunca podería ser un velocista, posto 
que non teño a dotación xenética para 
poder desenvolver ese talento. A base 
de traballo podería ser máis rápido, 
pero nunca competir a nivel mundial. 
Cando xa existe un talento, as persoas 
terán maior ou menor probabilidade de 
chegar lonxe segundo o entorno no que 
desenvolva ese talento, por iso é tan 
importante a figura do adestrador.

Tiña que vir unha pandemia para dar-
nos conta da importancia da psico-
loxía, tiveches que traballar especifi-
camente algún aspecto que antes non 
se traballaba tanto debido á situacion 
mundial?

Dende logo que a pandemia marcou 
moitísimo ás persoas en xeral e, en par-
ticular, aos deportistas. Tivemos moitos 
casos de deportistas con episodios de 
ansiedade ante a incertidumbre (non 
poder adestrar, se se cambiaban as 

competicións, se deixarían de ter ingre-
sos, etc...), estaban moito máis sensi-
bles e irascibles, pero quédome co po-
sitivo: aprenderon a coñecerse mellor, a 
atopar por eles mesmos fórmulas para 
adaptarse á situación, foron máis resi-
lientes, etc..

Cal cres que é o deporte máis difícil 
para ser forte mentalmente? Por que?

Todo deporte de elite ten as súas par-
ticularidades e, dende o punto de vista 
mental, ao estar no máximo nivel, as 
esixencias son máximas. Non me atre-
vería a decidirme por un, persoalmente 
sempre me decanto por explorar co de-
portista cómo ser o máis forte mental-
mente na súa modalidade, independen-
temente de cal sexa.

Pódesnos dar algún nome de depor-
tistas, clubs, entidades cas que  traba-
llaches?

En modalidades colectivas tiven a for-
tuna de traballar en fútbol dende 3ª 
a 1ª División (RCCelta -actualmente-, 
RC Deportivo, CD Lugo, Pontevedra, 
Coruxo, Rápido de Bouzas, Arousa o 
Alondras) ou en balonman (Cangas-Fri-
goríficos do Morrazo). En atletismo con 
varios campións de España, Europa e 
do Mundo, en Tríatlon e Duatlón tamén 
con varios campións de España, Euro-
pa e Mundiais; en motociclismo varios 
campións de España e Mundiais; en 
Fórmula 3, Fórmula 2, GP2 e Fórmula 
1, e actualmente con varios golfistas do 
DP World Tour e Challenge Tour.

ENTREVISTA JOAQUIN DOSIL
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ONDE
COMER

ONDE
DURMIR

BAR 
ANCLA 

Rúa da Porta da Vila 4. 
Muros - 981 82 63 20

KOKO 
BURGUER

Rúa Contiña, 3, 15970
Porto Do Son – 981 85  31 57

PIZZERÍA 
ANXO

Rúa Campo Atalaia , 18, 15970
Porto do  Son – 981 85 41 42

A CANTINA 
DA LÚA

Rúa Camiño Novo, 15970
Porto do Son – 981 00 56  89

CAMPING 
CABEIRO

Playa Cabeiro 35. 
Porto do Son - 981 76 73 55

RESTAURANTE 
HORREO

Rúa Felipe III, 25, 15970
Porto do Son  -  981 76 72 15

BAR 
ARENAS

Rúa Aguieira, 8 , 15970
Porto do Son -  981 76  72 00

RESTAURANTE 
VILA DO SON

Rúa Trincherpre, 11, 15970
Porto do Son  -  981 85  34 37  

RESTAURANTE 
PORTOFINO
Rúa Santo André. 

Portosín - 981 76 65 92

RESTAURANTE
PORTO NADELAS
Rúa Felipe III, 25, 15970

Porto do Son  -  981 76 72 15

FOOD TRUCKS 
ROMPETIÑO

Music Zone

HOTEL
GASTRONÓMICO 

VILA DO SON
Rúa Trincherpe, 11, 15970

Porto do Son  -  981 85  34 37  

HOTEL 
ÁNCORA DA RÍA

Rúa Trincherpe 16. 
Porto do Son - 660 26 43 99

HOTEL 
ARNELA 2

Porto do Son - 981 76 73 44 

HOTEL 
PORTOFINO
Rúa Santo André. 

Portosín - 981 76 65 92

HOTEL 
O NOSO

Rúa aldea o Mariño 9
Portosin - 981 76 60 62 

HOTEL 
TÍO MANOLO

Rúa Outonil 1
Noia - 981 82 28 50

HOTEL 
ELISARDO

Rúa Costa do Ferrador 15
Noia - 981 82 01 30 
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Cañas e Copas en boa compañía

Porto do Son
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GRAZAS AOS CLUBES, FEDERACIÓNS E DEPORTISTAS
POR TER FEITO TODO ESTE ESFORZO

AS CIFRAS DE LICENZAS FEDERATIVAS 
E MUTUALIZADOS DO XOGADE
 XA RECUPERAN E MESMO SUPERAN 
OS DATOS PREPANDEMIA

https://deporte.xunta.gal/
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ENTREVISTA

Como é tradicional na nosa revista, ofrecemos al-
ternativas ás persoas que demostran o seu talen-
to en idades moi temprás. Este ano traémosvos a 
Alicia Babarro, que cos seus 11 anos xa amosa que 
o breaking non entende de idades senón de com-
promiso, disciplina e como non, moito moito flow. 
Un dos fichaxes da marca RP deste ano, vén pisan-
do forte para optar ás medallas da competición da 
Liga Galega de Break do sábado 2 de xullo no esce-
nario Rompiente. Alicia é puro espectáculo...non a 
podes perder xa que esta rapaza apunta moi alto. 

ALICIA
BABARRO
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Como foron os teus inicios no mun-
do do breaking e como xorde a túa 
paixón polo baile?

Hai 5 anos estabamos de vacacións en 
París e vin uns rapaces bailar na rúa. E 
NAMOREIME DO BREAKING!!! Á volta 
insistín ata que conseguín que os meus 
pais me apuntaran nunha escola para 
aprender a báilalo. Un par de anos des-
pois de asistir a algunha competición 
por libre, federeime a través do Club Da 
Rúa. É o único Club de Breaking de Gali-
cia e o primeiro en pertencer á Federa-
ción Española de Baile Deportivo. E de 
aí ata hoxe.

Que é o que máis che gusta, ademais 
de competir, do mundo do break?

Desfrutar. É o máis importante no brea-
king, porque aprendemos todos de 
todos.  Ti ensínaslle a alguén, e outra 
persoa ensínache a ti. E iso é o guai do 
breaking. Compartir e facer amizades 
de moitos sitios distintos.

Como te preparas no teu día a día para 
estar ao 100% nas competicións e Cal 
é o teu próximo obxectivo?

Adestro os 5 días da semana, mínimo 
unha hora ou hora e media, con dis-
tinta intensidade pero sempre coas 
máximas ganas. Adestro nun baixo que 
temos alugado nunhas galerías, soa 
ou cos meus adestradores (que xa son 
amigos), pero os luns teño breaking na 
academia Cuatropasos co meu mestre. 
O meu próximo obxectivo é gañar o 
campionato de España.

Por que elixiches a RP Clothing como 
patrocinador?

Paréceme unha marca con moita rou-
pa bonita e deportiva que pode servir 
moi ben para bailar. Ademais organi-
zan eventos de actividades de cultura 
urbana, incluíndo o breaking, e iso da-
lle moitos puntos para que me guste. 
Ademais, encántame porque ten roupa 
unisex e é unha marca galega.

Que sentiches ao gañar as ligas galega 
e nacional de break? Esperabas debu-
tar así na túa primeira participación?

Cando gañei a liga galega sentinme 
moi orgullosa do meu esforzo, abracei 

a meus pais e botei a chorar de felicida-
de. Ademais é una competición na que 
todos o pasamos moi ben. 
Nas competicións nacionais sentín moi-
ta presión e ao principio non conseguín 
os resultados que esperaba.  Aínda así, 
non me podía quedar de brazos cruza-
dos e adestrei moi duro. De feito, no 
Campionato de España en Guadalaxara  
non fixen podio, pero conseguín a pri-
meira posición por suma de puntos de 
todas as competicións do ano na miña 
categoría. 

Que din os teus amigos de que sexas a 
campiona de España? 

Algúns tómano a broma porque pensan 
que con iso non chegarei a nada, pero 
os meus amigos de verdade están moi 
contentos do que estou conseguindo e 
de todo o esforzo que estou facendo. 
Están felices por min.

Este ano, ademais da liga galega de 
break, o Rompe contará cun campio-
nato de hiphop e outro de balie depor-
tivo? Animáraste a participar en eles 
tamén?

A hip hop podo animarme. E se en baile 
deportivo incluides breakdance, por su-
posto.

Ademáis do break, a que outras afec-
cións dedicas o teu tempo?

A pasar o tempo cos meus amigos, 
tamén me gusta pintar e facer parkour 
e acrobacias, porque poden axudar 
no breaking. Ata hai dous anos tamén 
practicaba fútbol sala no equipo infan-
til do Envialia, pero cando empecei a 
adestrar mais días a break, tiven que 
escoller e elixín o breaking. 

ENTREVISTA ALICIA BABARRO

Adestro os 5 días da semana, mínimo 
unha hora ou hora e media, con distinta 
intensidade pero sempre cas máximas ganas.

“

“





C/ ATALAYA 72 B
PORTO DO SON

TEL.: 981 76 73 13
sonelec_instalacions@hotmail.com



WWW. ROMPIENTECLOTHING.COM



MUSIC ZONE
VENRES 1 DE XULLO

SÁBADO 2 DE XULLO

DOMINGO 3 DE XULLO

ERIN
GLOOSITO
ERGO PRO

ILL PEKEÑO
DOLLAR

LOWLIGHT
STICKY MA

STEVE LEAN
KIKE VARELA
SANTORINO

MARTIN PEREZ

BATALLA DE GALOS 
ASTRAY

HARD GZ
SOFIA GABANNA

COSTA
YUNG BEEF
OVERDOSE

DIRTY SUC & KAIXO
BARBARA LAGO

RECAMBIOS TUCHO
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Mil novecentos setenta e dous, o relato de supervivencia duns viláns sentimentais no contexto dunha América 
rota chega á gran pantalla. Cincuenta anos dunha historia de gánsters levada ó cinema por un dos máis grandes, 
Francis Ford Coppola.

Que agocha The Godfather para con-
verterse nun dos filmes máis recorda-
dos da historia hollywoodiense?

Sacrificio, violencia, amor, mafia, poder, fami-
lia. Tres horas marcadas polo fatum, un destino 
tráxico que semella atrapar ós Corleone nunha 
pantalla de ritmo tranquilo mais sempre tingui-
da de sangue.

É preciso saír dunha análise técnica para falar do 
simbolismo agochado tras a imaxe, para enten-
der así o significado das palabras e acadar a ver-
dade do filme, se é que existe tal cousa.
O mundo dos Corleone xira arredor dunha mes-
ma moeda con dúas caras, un termo que agocha 
dous universos exclusivos pero complementa-
rios: a familia e a “Familia”.

Dende o primeiro minuto, unha montaxe alterna 
deixaranos entrever o que a película (e posterior 
triloxía) nos amosará. Un espazo e tempo exter-
no e exterior, marcado pola luz, a felicidade, as 
festas e as mulleres; que actúa como un envolto-
rio para o verdadeiro quid do relato. Tras este, na 
outra cara, un tempo propio, nun espazo interior 
marcado pola escuridade, o rostro escuro do po-
der, onde se atopa a verdadeira Familia.

f de FAMILIA
Antía Piñeiro Añón
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A dobre acepción do termo resulta nunha palabra baleira que se 
emprega como substituta da verdadeira: poder.

Esta xeración de empatía cuns delincuentes que non facían 
outra cousa que desafiar un estatus igualmente asentado nun 
barril de corrupción (Martínez Gómez, 2018), está a tratar un 
dilema humano constante no paso do tempo: a percepción de 
non ser quen de nós mesmos, da posibilidade de fuxir das mans 
dos poderosos e crear a nosa propia realidade.

Nunha das escenas cruciais da película, previa á morte de Vito 
Corleone, pai e fillo conversan durante tres minutos, nunha se-
cuencia construída por unha sucesión de planos-contraplanos e 
un ritmo lento que deixan ó espectador ser partícipe dela.
 A desculpa de Vito a Michael, agora convertido en Padriño, por 
non ser quen de saír dos fíos do poder, por obrigalo a ocupar 
ese posto e batallar impedindo que os demais tiren dos nosos 
fíos. Esa é a mensaxe transmitida, o perdón e a loita polo poder 
baixo o signo da F/familia.

mais, que é esa familia?



53

A Familia é o vínculo para o poder en canto xustifica o resto, en canto é 
sinónimo de liberdade. Na Familia non hai espazo para a familia. 
A F debe ser sempre maiúscula.

Esta dobre connotación do termo, convertido en epicentro do relato, 
deixa fóra á familia carnal para centrarse nunha historia de poder e suce-
sión familiar, á cal as mulleres non teñen acceso. Tal e como recolle Her-
nández Valdivia (2019), as interaccións das mulleres atópanse suxeitas 
a ter repercusións de maneira indirecta e a verse suxeitas á validación ou 
rexeitamento dun personaxe masculino.

Afirmar isto implica entender a Familia como espazo e tempo mascu-
linos, no que as mulleres e os nenos non teñen lugar, no que non exis-
te afecto nin sentimentos e no que o fin último é o poder a través do 
negocio. Godoy Navas e Sánchez Fernández (2018) apuntan como a 
estrutura narrativa fílmica segue a idea da busca dun obxectivo, non per-
der o poder familiar, baixo a conxugación de causa-efecto: todo canto lle 
afecta á familia é a motivación para unha actuación posterior dos per-
sonaxes. Como pode explicarse isto se a Familia rexeita por definición 
propia á familia?

Dika (1999) apunta a unha cuestión crucial para a súa comprensión e 
que naturaliza o relato ante os ollos dos espectadores, a presencia re-
corrente dos personaxes femininos durante toda a historia remite a que 
sexan a máxima xustificación para os actos de violencia representados. 
Deste xeito, as mulleres non participan nas decisións da Familia, pero si 
poden ser a razón da violencia por parte dos seus membros. A familia 
como aquela que debemos atender e protexer e a Familia como mafia, 
froito dunha estrutura patriarcal herdada de pais a fillos.

Nesta dinámica as mulleres confínanse a ser obxecto de amor, odio ou 
desexo. Cortes (1994) afirma que a existencia das mulleres no filme xus-
tifícase en canto son seres maternais que proveen un apoio pasivo e es-
toico para os seus esposos. Elas non contan, non saben ou non queren 
saber.

O filme recolle no seu final, tal e como xa apuntara no comezo, a contra-
posición destes dous mundos. Tras a morte de Carlo, vemos a Kay enga-
nada polo seu marido, resignada ó lugar pasivo que lle “corresponde”. 
Mentres a parella fala, ela sae do despacho para poñer unha bebida, mo-
mento no que entran os secuaces pechando tras eles a porta. Esta acción 
é analizada por Haskell (1997) como sinal de que a muller non ten lugar 
nos futuros negocios, como tampouco o ten na Familia.

A composición da secuencia marca esta diferenza a través de dous pla-
nos que, unha vez máis, se contrapoñen. A luz invade o mundo das mu-
lleres, mentres que a escuridade faise dona do mundo dos homes.

The Godfather péchase así como a historia duns gánsters politicamente correctos, marcados por un destino inevitable a 
modo de traxedia grega, onde a familia nunca se completa. Nunca se despega dos fíos.

F for fake.

Familia como sinónimo de poder, soidade e morte.

Crear un espazo para as mulleres dentro da Familia.
Cincuenta anos despois, xa vai sendo hora.

Dende a dirección do Rompetiño, un cartel onde hai oco para elas
Un primeiro gran de area nesta “F” maiúscula



www.salitredosoon.com
722 10 13 13

Avda. de Galicia, 52 - 15970 - Porto do Son (A Coruña) 

MOREIRA

BAR - ESTANCO

www.salitredoson.com
722 10 13 13

Fanse pedidos nacionais e internacionais
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Avda. de Galicia, 52 - 15970 - Porto do Son (A Coruña) 

MOREIRA

BAR - ESTANCO
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A historia de como chegou a 
caveira á moda remóntase 
ós movementos contracultu-
rais que se desenvolveron ao 
pouco de rematar a Segunda 
Guerra Mundial. Estes grupos 
xuvenís empregaron a moda 
como símbolo de rebeldía e de 
oposición aos valores, tenden-
cias, costumes e tradicións so-
ciais que lle eran impostas. Un 
deles foi o Movemento Punk, 
xurdido a mediados dos anos 
setenta no mundo anglosaxón. 
Os seus principais deseña-
dores e estilistas, Vivienne 
Westwood e Johnny Rotten 
(integrante dos Sex Pistols), 
empregaron a caveira como 
un símbolo de irreverencia 
ante unha sociedade hostil que 
non era capaz de comprender 
as inquedanzas da mocidade, 
convertendo deste xeito á ca-
veira nunha imaxe asociada á 
rebeldía, ó inconformismo e á 
independencia.

Non obstante, a súa simboloxía na cul-
tura e estética orixinárase moitos máis 
séculos atrás e en diversas sociedades, 
por exemplo en Reino Unido, na época 
isabelina, xa se empregaban aneis con 
forma de caveira como amuletos de pro-
tección fronte á morte e enfermidades. 
Unha vinculación co tétrico e macabro 
que tamén foi moi explotada na pintura 
barroca, nun dos seus xéneros máis filo-
sóficos, as “vanitas”, un bodegón com-

posto por elementos que simbolizaban 
a fugacidade da vida (“tempus fugit”) e 
á morte como etapa final da vida huma-
na (“memento mori”), no que a caveira 
ocupaba un lugar principal, como nos 
“Xeroglíficos das Postimetrías” de Juan 
de Valdés Leal situados na Igrexa do 
Hospital da Caridade de Sevilla, ou no 
“Busto vanitas de doncela con coroa de 
flores nunha repisa” da pintora flamenga 
Caterina Ykens II.

A CAVEIRA
UNHA ICONA DA CONTRACULTURA

Sandra Castro Piñeiro
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Co fin do Barroco e a chegada do pensamen-
to ilustrado, o misticismo e a superstición 
das caveiras foron perdendo relevancia, que-
dando relegadas a representacións puntuais 
no Romanticismo por parte de artistas pouco 
normativos como Goya; e máis adiante aos 
grupos marxinais de simbolistas e bohemios, 
que recuperarían ese sentido barroco da ca-
veira, como foi o caso de Arnold Böcklin ou 
Van Gogh.

Todos estes pintores e movementos artís-
ticos foron no seu momento unha especie 
de entes subversivos que pretendían rachar 
coa sociedade, sendo considerados como os 
primeiros movementos contraculturais, ou 
polo menos os seus claros precedentes.

Nesta mesma senda inconformista e irreverente débese situar o traballo de Alexander 
McQueen (1969-2010), quen recolleu toda esta simboloxía da caveira para introducila de 
cheo na súa moda como o elemento máis representativo da súa marca. 

Foi a comezos de 2001 cando comezou a in-
tegrala nos seus espectáculos, concretamen-
te na colección de Outono/Inverno titulado 
“What a Marry-Go-Round”. Aínda que a súa 
eclosión foi na primeira década deste sécu-
lo, cando presentou os icónicos fulares es-
tampados de caveiras en 2003, o vestido de 
Kate Moss con ese mesmo motivo, os bolsos 
“Skull Box Clutch” co peche de caveira e a 
xoiaría con esta mesma icona. 

Entre tanto, un coetáneo e coñecido seu 
considerado como o “neno malo” da arte 
contemporánea, cuns códigos artísticos 
moi parecidos, estaba tamén presen-
tando a súa gran obra mestra. Tratábase 
de Damien Hirst e o seu “Polo amor de 
Deus (For the Love of God)”, unha es-
cultura formada por un cranio completa-
mente incrustado de diamantes.

Non era a primeira vez que ámbolos 
dous creadores compartían unha mesma 
linguaxe nos seus proxectos. Unha pro-

dución artística paralela que en 2013 se 
cruzou grazas a Sarah Burton, directora 
creativa de McQueen, que decidiu co-
laborar con Hirst no deseño dunha liña 
exclusiva de fulares para conmemorar 
o décimo aniversario da súa creación, 
unha unión que en palabras de Hirst fora 
“concibida no Ceo”. 
Ámbolos dous británicos –xunto coa 
saga de Disney “Piratas do Caribe”, ini-
ciada en 2003- foron esenciais para com-
prender a tendencia na que se converteu 
a caveira neses anos. Non só o mundo da 
arte se veu copado polo “boom” que su-
puxo, senón que tamén as tendencias e a 
indumentaria na rúa veuse sucumbida á 
caveira, deixando de ser un símbolo ex-
clusivo da contracultura para converter-
se nunha apropiación neocapitalista que 
a transformou nun valor de consumo, 
suprimindo todo o seu anterior significa-
do, chegando inclusive ás elites burgue-
sas máis exclusivas, fundamentalmente 

opostas a todo movemento contracul-
tural, como por exemplo a colección de 
Alta Costura de Christian Dior de Prima-

blema de identidade, unión e oposición 
fronte ao sistema e á sociedade tradicio-
nal. Caveiras bicámonos fronte a fronte!      

vera/Verán 2021 
deseñado por 
Maria Grazia 
Chiuri.   
Con todo, malia 
a apropiación da 
caveira, despro-
vista do signifi-
cado orixinal por 
parte das elites, 
esta segue a ser 
o símbolo de 
numerosas tra-
dicións, culturas 
e tribos urbanas 
que a empregan 
como un em-
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11:00 horas

12:00 horas

13:00 horas

14:00 horas

15:00 horas

16:00 horas

17:00 horas

18:00 horas

19:00 horas

20:00 horas

21:00 horas

22:00 horas

23:00 horas

24:00 horas

01:00 horas

02:00 horas

ESCENARIO
ROMPIENTE

ZONA
SKATEPARK

PARKOUR
SPEED

CONTEST

ZONA
BASKET

KIDS
ZONE

MUSIC
ZONE

APERTURA
EVENTO

GRAFFITI

ENTREGA
PREMIOS

DJ SET

EXHIBICIÓN
ANDURIÑA

+ CONCERTO

ADESTRAMENTO
BMX E SKATE

ADESTRAMENTO
PARKOUR

SPEED
CONTEST

TALLERES
DE BASKET

FREE STYLE
FÚTBOL

APERTURA
DE PORTAS

19:30

CONCERTOS

PARKOUR
SPEED

CONTEST

EXHIBICIÓNS
FLAT LAND

ERIN

GLOOSITO

ERGO PRO

ILL PEKEÑO

DOLLAR

LOWLIGHT

STICKY MA

STEVE LEAN

KIKE VARELA

SANTORINO

MARTIN PEREZ

VENRES 1 DE XULLO
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11:00 horas

12:00 horas

13:00 horas

14:00 horas

15:00 horas

16:00 horas

17:00 horas

18:00 horas

19:00 horas

20:00 horas

21:00 horas

22:00 horas

23:00 horas

24:00 horas

01:00 horas

02:00 horas

ESCENARIO
ROMPIENTE

ZONA
SKATEPARK

PARKOUR
SPEED

CONTEST

ZONA
BASKET

KIDS
ZONE

MUSIC
ZONE

10:00 horas

GRAFFITI

LIGA GALEGA
DE BREAKIN

ENTREGA
PREMIOS

DJ SET

BMX CUP

TALLERES
DE PARKOUR

COMPETICIÓN
BASKET 3x3

FREE STYLE
FÚTBOL

KIDS ZONE
AGASALLE 

APERTURA
DE PORTAS

19:30

CONCERTOS

EXHIBICIÓNS
FLAT LAND

BATALLA

ASTRAY

HARD GZ

SOFIA GABANNA

COSTA

YUNG BEEF

OVERDOSE +

DIRTY SUC & KAIXO

BARBARA LAGO

SÁBADO 2 DE XULLO

APERTURA
EVENTO

ADESTRAMENTO
LIGA GALEGA

DE BREAK
+ 

CHECK IN

ADESTRAMENTO
BMX

+ 
CHECK IN

CONCERTO
A BANDA DE

BALBINA
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11:00 horas

12:00 horas

13:00 horas

14:00 horas

15:00 horas

16:00 horas

17:00 horas

18:00 horas

19:00 horas

20:00 horas

21:00 horas

22:00 horas

ESCENARIO
ROMPIENTE

ZONA
SKATEPARK

PARKOUR
SPEED

CONTEST

ZONA
BASKET

KIDS
ZONE

MUSIC
ZONE

10:00 horas

GRAFFITI

COMPETICIÓN
ROMPE DANCE

ENTREGA
PREMIOS

SKATECUP

TALLERES
DE PARKOUR

COMPETICIÓN
BASKET 3x3

CONCURSO
DE MATES

FINAL CONCURSO
DE MATES

FREE STYLE
FÚTBOL

KIDS ZONE
AGASALLE 

EXHIBICIÓN
SCOOTER

DOMINGO 3 DE XULLO

APERTURA
EVENTO

ADESTRAMENTO
ROMPE DANCE

CONCERTO
RECAMBIOS

TUCHO

ADESTRAMENTO
SKATE

+ 
CHECK IN
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WWW. ROMPIENTECLOTHING.COM
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24-25 de septiembre
Auditorio Ruta de la Plata- ZAMORA

BMX - Skate - Grafitti - Dance - Conciertos 


