




O BANQUETE DE VIANA
SKORNABOIS en Lourenzá, en Vimianzo Os IMPRESENTABLES, O 
CAIMÁN DO RÍO TEA de Ponteareas, Os BOCHECHINHAS en Vigo, 
KAOS no Morrazo, da Coruña os PAPAQUEIXOS, de Monte-Alto Os 
DIPLOMÁTICOS… Anos 90, Galiza estoupa en rock and roll!
Todos saben de Mano Negra en París. Mais os de Lourenzá non sa-
ben dos de Vimianzo, e viceversa. A vehemencia dos RASTREROS 
–Chantada- supera tanta incomunicación:  o 1 de novembro de 
1994 -vésperas do II Castañazo Rock-, gran cocido no Caballero, 
casa farturenta da aldea de Viana. Cómpre inventar unha etiqueta 
que signifique tan grande encontro. Mollada en licor café agroma 
a palabra talismán: bravú. O cheiro da carne sen castrar. Metáfora 
do que queren facer: música do seu tempo, cun cheiro definitivo 
do lugar de onde son. O brinde duns rapaces incide niso que se 
chama cultura. A aldea convértese no centro do mundo.

CITA DE MANUEL RIVAS:
Andan por aí ducias de mozos peiteados polo vento. Disparan rá-
fagas de ardor polos ollos, están a beber o solpor, fumegan coma 
melancólicas borrallas de outono ou foguetes romeiros, falan con 
punteiro de buxo, son de árbore centenaria, e todo o que tocan fica 
impreso coma unha tatuaxe na cortiza do aire. 
Cando atravesan unha alfándega (e hai tantas aduanas que pagar 
neste traxicómico reino!) declaran ó xeito de Óscar Wilde: “Non levo 
nada, machiño, só a miña dignidade”. Ou sexa, o seu único patrimo-
nio é a arroutada. Unha guitarra e alma de augardente, corazón de 
café cunqueirán: doce coma os anxos, quente coma o inferno. 
Os do rock bravú forman parte dunha confederación irmandiña, sen 
programas nin ideas concibidas, nin uniformes. Unidos pola terra, a 
lingua e a música, peiteados polo vento, os guerreiros rozan as corre-
doiras cegas.
(Manuel Rivas, que conforme aterrou o avión – viña de México- 
tamén tirou ao dereito cara a Viana)

Se non se pode vivir
Pola culpa do progreso
A próxima tratorada
Hache de ser no Congreso.
(Rastreros, Tratorada)



Kontra a renunancia! O bravú é a grande viaxe cara ao espazo 
interior.
A aldea vs. a cidade. Dixéronos que eran dous universos, o yin e 
o yang. Tópico escuro para sustentar unha cosmovisión interesa-
da. A cidade, o moderno; a aldea, o atraso. A cidade, o castelán; 
a aldea, o galego. Tópico mentireiro para nos facer máis pobres, 
porque a inmensa maioría d@s habitantes das cidades viñemos 
directamente da aldea.
Diante do mito neopositivista do ser humano dono da realidade, 
o bravú insiste na opción contraria: é a propia natureza quen dita 
os ritmos que o ser humano debe seguir. Por iso esta opción polo 
rurbán é unha opción cósmica. Por iso a poesía de Novoneyra, 
música da natureza, tamén é bravú.

XENREIRA x XENREIRA
Nós somos Balbinos, uns rapaces de aldea. Mais non uns nin-
guéns. Só nós sabemos escoita-lo silencio das fragas, o vento do 
norte que peta na terra, entende-las cores do Xílgaro ou a forza 
do Lobo. Mais tamén sabemos entender que a forza dunha gui-
tarra leva ese vento do norte, que o son caribeño e negro leva na 
súa mensaxe as cores do Xílgaro e que os samplers e o rap expre-
san a forza dun lobo.
Porque agranda-la música da nosa terra leva un dobre traballo, 
o coñecemento e o gosto pola música foránea, xunto co amor e 
cultura da túa terra. Así callan dúas sustancias máxicas que dan o 
que tendes ante vós. Un froito duns mozos que entenden que o 
sufrimento e ledicias dun pobo están na súa música e que todas 
as músicas de pobo son o resultado do mesmo, a luita. (…)

Nesta terra de mulleres
Que sementan
Berberechos na ribeira
E patacas na leira. 

(“Nasín alerta”, As Garotas da Ribeira)



O bravú, ese cosmopolitismo tan galego. Tan universal. Por iso son 
bravús os africanos Luandino Vieira e Mia Couto, por iso o son ta-
mén os libros de Kenzaburo Oé e a poesía de Sandra Cisneros e Anne 
Sexton (…). Por iso o foi Rosalía de Castro, sen sabelo (…). Por iso na 
sombra dos bravús está Pipi Calzaslargas, toda unha demostración 
de rebeldía que deixou máis pegada na nosa xeración que o propio 
Mao Tsetung. E por iso, finalmente, éo miña nai, que me pariu. Só por 
iso.
(Fran Alonso, primavera 1997)

Mercedes Peón, apoteose do bravú
Aos doce anos escoitou a unhas señoras tocar a pandeireta en 
Imende, Baldaio. Non as entendía. Pensou que estaban a facer 
música africana. Tan enfeitizada quedou que viaxou por todas as 
aldeas para seguir aprendendo. Rexeitou ofertas do macroprodu-
tores de world music que reclamaban a súa impresionante voz 
“étnica”. Mercedes aspiraba a moito máis: crear un estilo no que a 
arte das súas mestras fose un instrumento para expresar o pulso 
dos novos tempos. Agora vive polo mundo, entre Brasil e Finlan-
dia, a pousar en festivais de vangarda a emoción primeira daque-
las mulleres de Imende.

Miña nai era mulata
E o meu pai un sachador
Meu avó un tipo bravo
Dos que din: Revolución!
(Os Diplomáticos de Monte-Alto, Gaiteiro!)



Boureo diverso, creatividade sen acougo. O bravú comezou sen-
do distorsión mais axiña estendeu o seu berro de vida cara a ou-
tros camiños. Tras do manifesto de Viana inmediatamente houbo 
grupos bravús e grupos non bravús. Pero tamén literatura (Jau-
reguizar, Fran Alonso, Manolo Rivas), escultura (Primitivo Lareu), 
cinema (Jorge Coira), pintura (Xaime Cabanas), deseño… que se 
situou baixo o abeiro da nova etiqueta. Un proxecto de axitación 
xeral, alicerce dunha tradición, e tamén impulso creativo para os 
novos tempos. Vinte anos despois insistimos neste retrouso: tanta 
paixón quen poderá detela!

A industria do cine en Galicia que, dito sexa de paso, cada vez vai a 
máis, sempre foi raquítica e, probablemente por moito que medre, 
sempre seguirá séndoo. Pero isto non é malo en si mesmo. Non é pre-
ciso facer cine como en California, nin como en Madrid, nin sequera 
como na India.
(…)  Contra a mamonada que viva o perralleirismo! Non é cuestión 
de pasta, non é un tipo de cine, nin unha postura anti-profesional, é 
simplemente a cinematización dunha paixón tremenda pola vida, 
porque iso si, sen máis historias, o cine precisa da vida e a vida, se é 
que alguén quere entendela, precisa do cine.
(Jorge Coira, Por un cine perralleiro, 1997, nº 1 da revista Bravú)

Creo na fermosura da utopía,
E no poder do esperpento.
(“Creo”, Marisol Manfurada )



A enxurrada bravú bateu cun cranio privilexiado, Xosé Manuel Pe-
reiro, un de Monforte, quen de descodificar tanta vida en forma 
de revista. A elección  non foi casual, alén de xornalista –ou sexa, 
escribir sabía–  Pereiro era sobre todo Johnny Rotring, vocalista do 
mítico conxunto Radio Océano. Alén de director, exerceu de pro-
dutor xeral e atraeu a unha gran editorial, Xerais, a esta causa. A 
teima por contar quen somos (e non como nos din que debemos 
ser) víñalle de lonxe. Nos oitenta xa estivera en La Naval, revis-
ta atlántica. E continúa no presente, como director –con Manuel 
Rivas– de Luzes. No medio catro números de Bravú, documento 
extraordinario dun tempo creativo, tan bonito, que mete medo.

A autoxestión é, hoxe en día, un principio irrenunciable, ó que axu-
da tamén a ausencia de infraestructuras de calquera tipo. Os grupos 
buscan as súas actuacións, montan os seus propios festivais, gravan 
ata conseguir un selo independente que edite as súas producións 
e, un elemento moi importante, non viven disto. Por aí andan ma-
riñeiros, panadeiros, cristaleiros, agricultores, electricistas… todos 
sacando cartos para investilos na súa auténtica paixón: a música.
(Xavier Baliño, Rock Bravú, a paixón que queima o peito. Xerais, 
1999)

Poetas, xornalistas, narradores, labregos, pintores, pensadores, pa-
rados, mariñeiros, atletas, vagabundos, músicos, futbolistas, místi-
cos, teatreiros; galegas e galegos do mundo e do universo, somos 
unha forza única; sede bravús. A Xeración Bravú, un novo Banquete 
de Conxo para este país. Xa pode morrer tranquilo o derradeiro dos 
mohicanos porque está aquí a Xeración Bravú. Deberían sabelo. Ga-
licia será bravú ou non será.
(Fran Alonso, Xeración Bravú, 1997)

Saír das ruínas dun tempo
Ou polo menos tentar
( “Como o vento”, versión Radio Océano)



Somos un pobo de artistas. Somos un pobo festivaleiro. @s fill@s 
do bravú, @s que medraron entre amplificadores rastreros e me-
rendas co Xabarín Club (TVG) están a organizar agora os máis 
grandes eventos festivos do país. Neles hai –como en todos–  es-
cenarios inmensos, moitos vatios de luz e son. Mais tamén cantos 
de taberna,  palanadores e palanadoras de elite zoupando na bi-
llarda, sesións para a xente miúda e campionatos de futbolín. O 
bravú foi –e seguirá a ser– autoxestión imaxinativa. Hoxe –para 
solaz de veciños e sorpresa de vindeiros– cada festival converte 
en realidade aquela profecía que Xavier Baliño formulou en 1999: 
comezan a aportarlle ó mundo a forma propia que ten Galicia de 
entender a cultura contemporánea: en galego, dende o pobo e para 
o pobo.
 (“A Paixón que queima o peito”).

LIGA NACIONAL DE BILLARDA, SE NON ES BRAVÚ FAITE!!
Cando comezaba a coñece-la realidade, alá por mediados dos no-
venta atopeime de cheo co rock bravú. No colexio os compañei-
ros alucinaban coa cinta de casette dos Skornabois. Lembro per-
fectamente que a mercara no Cabaleiros (Lourenzá). Era a moda.
(…) como dixo o referencial Pinto de Herbón “onde houbo lume, 
sempre quedan as brasas”, e é certo, a semente bravú hoxe en día 
vive na Liga Nacional de Billarda. (…) Calquera palanador que 
cada fin de semana acode a unha xornada da LNB leva dentro un 
indomable espírito bravú, e se non o leva, non tardará en metér-
selle dentro, e senón, ao tempo!! Imos indo . . . imos vendo!!
(Por O Bruar dos Bulls, o gran palanador Marcos Chankli. O Varal, 
novembro, 2012)

Estou na lavadora, estou na lavadora
Ai, ai ! sacaime pronto de aquí.
(O Caimán do Río Tea, éxito maior do Xabarín Club)



O bravú viaxa en Castromil. Alén das actuacións individuais dos 
diferentes grupos, varias expedicións saíron en autobús dende 
Galiza para contactar con outr@s arroutad@s polo mundo. A expe-
riencia de encontro en Barcelona “Avenida Atlántica” acabou cul-
minando nun gran disco colectivo “A per loca mariñeira”. Antes, da 
man de Manu Chao, o bravú xa chegara a Lyon, coa pandeireteira 
Xosefa de Bastavales como grande triunfadora. De seguido, ano 
98, arroutad@s de media Europa (Caravane de Quartiers, Francia; 
Mau Mau, Italia…) achegáronse a Compostela, para celebrármo-
nos xuntos “A Feira das Mentiras”, o festival bravú máis bravú dos 
tempos todos.

E no centro do mundo, como arteria ou pulmón, Galicia, que co seu 
rodar polo planeta, a súa sensualidade, fantasía e resistencia,  se 
converterá na mellor anfitrioa. En autobuses chegarán xentes de 
Europa polo camiño tantas veces percorrido desde séculos e séculos 
antes de Cristo; (…) Galicia pódese converter nun punto de observa-
ción e vida, intento de axuste das tensións máis ordinarias, un canto 
de desafío global, un gran fiandón onde os mouros formarán cha-
rangas para unha festa sen precedentes. Ha ser o noso xeito de nos 
presentar ó mundo.
(Manu Chao, Toliño por vivir (manifesto da Feira das Mentiras), 
1997, nº 1 da revista Bravú )

...esta mestizaxe oufana vehicúlase como propia da cosmovisión 
galega ao unirse a outros procesos culturais de noso: a emigración 
como desprazamento físico e aproximación (canibalismo nutricio) 
dunha cultura diferente dende os postulados da propia. Valórase a 
vea oceánica galega cunha “literatura” de viaxes propia, derivada 
claramente de aconteceres históricos.(…) Nos labirintos do autorre-
coñecemento e a produción consciente da imaxe, o “Bravú” ouvea le-
mas como “Vivimos no cu do mundo pero temos bravura para tron-
zar o Universo todo” que incorporan unha consciente proclamación 
e defensa da periferia, a creación da non centralidade.
(Alba Cid, O patrimonio arroutado, Revista Grial, 2011)



Bravú de fondo e fondo bravú!
Tras da eclosión iniciática dos Resentidos, o rock galego expan-
diuse nos  90 co bravú, e vibra agora como unha realidade fecun-
da e diversa. Tempos novos para  novos estilos e manifestos. Mais 
o bravú segue aí, como un referente (ao que acudir, ou contra o 
que turrar). Proxectos como Ulträqäns ou Ondas Martenot repre-
sentan unha dimensión inédita desta cultura musical: artistas que 
non intentan imitar @s adolescentes, senón que poñen en valor 
todo o aprendido nestas dúas décadas de vehemencia. Música e 
amizade, vinte anos de ruta e unha feliz conclusión:  a nosa histo-
ria facémola nós!
 
(…) E a finais do verán de 2010 anúnciase a súa volta (dos Diplomáticos)  
aos escenarios, coa formación clásica (Xurxo, Rómulo, Guni, Mangüi e Vías). 
Era tempo de regresos (Rastreros en Chantada con homenaxe ao bravú; Ra-
dio Océano, máis tarde Papaqueixos, Resentidos ou Heredeiros, sinal dun-
ha necesidade e xa dunha historia (…) Non hai contradición na vixencia 
dos motores do bravú. A máis vellos, máis bravos, síntoma destes tempos, 
que dalgún xeito prognosticaron, talvez porque sempre foron así. A arrouta-
da segue a ser unha contestación feliz ás elites. (…)  Os Diplomáticos semen-
taron esa actitude maiúscula que é a rabia e a festa. O seu ruidoso osíxeno 
alimentou vitalidades. Aprendéronnos a gritar e bailar por riba dos desacou-
gos impostos. Para tormento dos repugnantes.
Rodri Suárez  “Non temos medo” ( Historia Oral de Os Diplomáticos de 
Monte Alto)

Ainda que a escrevam outros
fazemo-la nós
a nossa história
fazemo-la nós                                                                                                                     
A Matraca Perversa






