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De cando en vez desaparecía. Daquela, cando faltaba, o mundo
era como unha fotografía mal encadrada ou un rumor sen melodía.
Mais logo volvía aparecer traendo algún tesouro doutro mundo, do
mundo del. Unha música, unha canción. E daquela a foto rebordaba os límites e os sons parecían cobrar algún sentido misterioso. Os outros botabamos o raño pola borda e enchiamos o barco
de cunchas baldeiras. Facía falta un mergullador coma el, un que
baixase ao fondo a pulmón para logo xurdir con perlas estrañas na
man. Só coas perlas. Sempre me preguntei como sería ese mundo
submarino, o mundo del.
Cando o coñecín estaba fino coma un beatnik. Era un pouco
escuálido, de perna longa e ombros caídos, coma se levase permanentemente ao lombo o peso da correa dun baixo eléctrico.
Funo buscar porque eu andaba daquela á procura dunha banda
de Santiago que nos acompañase a un intercambio que tiñamos
en Barcelona os da revista Favorita. A zona vella estaba inzada de
pintadas dun grupo chamado Nicho Varullo, ben podían ser eles.
As miñas pescudas leváronme ao pub Atlántico e alí estaba el, detrás da barra. Atendeume con cautela. Naqueles tempos, aquela
era una parte pouco recomendable da cidade e el parecía afeito a
lidar con xente de mal vivir. O cabelo era longo e moi negro, a cara
exótica, como etrusca, presidida por un mesto cello pregado sobre
uns ollos moito máis grandes que os diminutos lentes que lle escorrían polo nariz. Creo que tamén levaba un pequeno aro nunha
orella, indicio dalgún paso de ecuador persoal. Eu esperaba atopar
un punk. El era outra cousa.
Días despois buscamos un local e comezamos a ensaiar. Faltaba un batería, púxenme eu. Co seu irmán Antonio á guitarra, e
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Carlos de vocalista, montamos algunhas pezas, só orixinais, claro,
que poucas semanas despois estreamos nunha sala barcelonesa
rodeados de veteranos da contracultura e poetas experimentais.
Aquela madrugada compartimos habitación nun decadente hotel
do Raval. No portal e na ruela dirimíanse urxentes transaccións
carnais. O ascensor renxía de arriba abaixo polo medio dunha maraña de lianas e balaustradas vexetais. Na mañá seguinte, cando
acordamos coa intensa luz mediterránea, tivemos a primeira conversa demorada.
Contoume que acababa de marchar da casa (sen entrar en detalles, comprendín que a saída fora turbulenta), que abandonara
os estudos de física na universidade, que agora estaba poñendo
copas, mais que o seu propósito era buscar a vida coa súa música,
coa súa guitarra. Tal como mo dixo, vin que non había moito máis
que falar. Eu estaba moi lonxe de ter propósito ningún na vida, e
máis de tomar calquera decisión tan definitiva. Mais el díxomo coa
naturalidade de quen ten unha determinación inflexible e inevitable, de quen está preparado para aceptar todo o que carrexe a
decisión dun adolescente, de quen sabe que non hai outro mundo
posible para el.
«Toma. Teño aí uns temas gravados. Bótalle un ollo», dixo sacando da bolsa unha casete que arrebolou enriba da miña cama. E
meteuse na ducha.
Naquela casete –a primeira de moitas que virían chegando ao
longo dos anos– que escoitei na casa de volta en Santiago, estaban
xa trazados os regueiros das rutas que habería de explorar nos anos
vindeiros. Para empezar, ben se vía que non era un músico ortodoxo, nin á hora de compor nin á de tocar; ben se vían as horas dedicadas a buscar o seu xeito nada académico de usar o instrumento
e a escornear con formas orixinais e non estandarizadas de traballar as ideas musicais, lonxe do clixé. Xa estaba alí o dominio da
canción pop, na súa forma e tratamento melódico: como souben
despois, levaba traballando esa veta desde rapaz en grupos practicamente escolares (Malditos Azules, Cables). Xa tiña completo o
seu doutoramento na odisea Beatle, a súa biblia: a querenza psicoEncrucillada 202, marzo-abril 2017
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délica, o rigor nas estruturas, a riqueza e a variedade nos arranxos
e as liñas vocais, o respecto a cada tema como obra individual.
Saltaba tamén á vista naquela casete o coñecemento do estándar
de 32 compases de música popular americana con aromas de jazz;
e tamén andaba por alí o cheiriño do blues; e acordes e melodías
que lembraban á bossa nova; e ritmos complexos de tempos compostos; e guitarrazos rock (lonxe da perspectiva heroico-marula); e
voces, moitas voces diferentes e moi diferentes maneiras de cantar,
como se fose quen de ser moitos coa súa única voz, improvisando
nun chinglés universal. Ás veces soaba a McCartney, ás veces a
Sinatra, outras a Bowie, outras a Caetano. E así e todo non era a
maqueta que sería de esperar dun rapaz de vinte anos. A música
xuvenil adoita basearse na emulación. Quen está aprendendo intenta reproducir as formas da música que o impresiona: trata de
imitar un estilo de música determinado ou arremedar o son do seu
instrumentista favorito. No seu caso había unha vontade evidente
de escaravellar máis fondo. As súas exploracións tiñan algo de instintivo, algo de analítico e todo de persoal. Era apenas unha casete,
probablemente regravada cincuenta veces cunha guitarra cativeira
naquel come-cintas Philips que tiña. Mais naquela cinta estaba
todo: el e o seu fardel de fuxido, petando nas portas da vida cunha
disposición absoluta e sen plan B.
E a min cadroume estar con el nese momento.
Desde aquela comezamos a traballar xuntos, e traballamos arreo.
Sen pretensión ningunha, sen noción algunha de encetar unha carreira profesional ou nada polo estilo, só coa necesidade instintiva
de responder a unha voracidade permanente por facer o que nos
gustaba e demostrarnos que podiamos levalo a cabo. Eu creo que
empatou comigo pola actitude. Eu era un pouco máis vello e algo
buscavidas. Andaba con aquela filosofía do faino-ti-mesmo e a autoxestión xuvenil. Non me custou nada atopar un novo local para
ensaiarmos. Cos cartos dun dos primeiros salarios fomos mercarlle
a Firuco un ampli e un baixo do ano da pataca, o Gibson «The
Ripper». El non tiña equipo e resolver esas cousas cotiás parecía
custarlle un mundo. E eu resolvía. Con todo –aínda mo dixo hai
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pouco– o que máis lle chamara a atención de min fora aquel single
que eu producira: unha versión garaxeira dunha cantiga de Mendiño gravada cun Atari e unha guitarra desafinada. Soaba coma o cu,
el nunca faría algo así. Mais el valoraba esa ponte cultural tendida
entre o noso pasado e o futuro global que nos viña enriba. Dicía
que, para el, esa sempre fora unha referencia, unha guía. Dáballe
importancia a esas cousas.
O conto é que aínda fomos zafando. Tocabamos cos Nicho, cos
Quinindiolas, con Chévere. Rock, música para teatro. Aprendiamos facendo. Eu ao seu lado tiña a sensación de que calquera
cousa era posible. As súas cintas seguían chegando cheas de ideas
e coa demanda de que eu lles puxese letras. Outras veces ían para
alá as letras e volvían feitas cancións. A necesidade de ter sempre
algún novo desafío entre mans non é que fose premente, andabamos a elo, viviamos así.
Nos grupos de rock, daquela, aínda tocaba o baixo. Á hora de
rematar os temas, era sempre a súa inventiva melódica e harmónica a que lle daba forma ás cancións, definía os arranxos, completaba as partes que parecían faltar, engadía os detalles e acabados
orixinais. De todos nós, el era o músico. En directo, daba xenio
velo cobregueando polo longo mastro do baixo. Era un baixista de
rock preciso e contundente, a xente quedábase con el. Mais eu
descubrín que en poucas partes debía ser máis feliz ca no local de
ensaio, traballando os temas, harmonizando as voces. Achegando
as súas composicións e tamén contribuíndo ás ideas dos outros.
Incansable. Non se fartaba nunca de navegar nesa intensa onda
de enerxía eléctrica impredicible que xera un grupo ensaiando nun
local pequeno; de gozar deses momentos en que os harmónicos e a
presión sonora semellan disociarse dos elementos individuais que
os producen e envolven o espazo nunha néboa magnética inexplicable que parece non saír dos teus dedos ou responder tan só á túa
execución. Neses momentos, poucos, en que o grupo sintonizaba
simultaneamente esa frecuencia e producía esa sensación en que
a suma é maior ca as partes, e se respira unha especie de perigo
envolvente fóra de control, era cando el fechaba a mandíbula con
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forza e proxectaba os labios cos ollos entornados, sentindo que ese
era o seu lugar, que era alí onde quería estar. Aínda que só fora por
experimentar aquilo.
Nunca tivo afán protagonista. Formar parte dun grupo facendo algo creativo nun ambiente participativo, receptivo, igualitario,
democrático, desinteresado, semellaba ser o seu modo natural de
estar na vida. O resto do tempo era tan só un preámbulo para eses
momentos. Unha vez confesoume que nada o facía sentir mellor
ca a visión dun escenario preparado segundos antes do inicio dun
concerto: os pilotos acesos en standby, os amplificadores rosmando imperceptiblemente, as guitarras afinadas, unha lene chicharra eléctrica nos monitores, os micrófonos abertos duplicando ao
lonxe o rumor ambiente, a expectación do momento inmediatamente anterior a que todo pase.
No traballo para teatro era infalible. Facendo música incidental
ou programática era libre para ensaiar composicións complexas,
practicar a orquestración, experimentar con técnicas e sonoridades. As súas achegas nunca eran indiferentes. Dentro do teatro
musical e o cabaré, era capaz de todo, como un jukebox humano,
só había que pedirllo: faime unha funky, unha balada jazz, un bolero, un soul, unha mexicana, un swing, unha italiana, un tango,
un samba, un son, un pop, un rock, unha austro-húngara. E facíacha, mallada, cunha capacidade camaleónica incrible, con todos
os elementos requiridos polo canon do xénero, ben feita e completamente orixinal, nada de fusilar temas alleos ou facer refritos. E
cunha paciencia infinita para traballar e facer soar as cousas con
todo tipo de equipos humanos. Nas comedias musicais que escribiu para Chévere, nas bandas sonoras para outras compañías e
nas numerosas intervencións nas Ultranoites e outras producións
efémeras, tivo ocasión de tocar todos os paus. Deume por escribirlle un longo libreto operístico, xogando con todo tipo de metros,
estrofas e versificacións, non sei se por ver que era quen de saciar
aquela ansia compositora. Con abraio, contemplei como nunhas
semanas, apenas coa súa guitarriña na man e un sorriso na boca,
foi compondo dúas horas de música para distintas voces e coro,
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unha ópera completa, e todo nos tempos libres que lle deixaba o
arduo traballo diario da sala Nasa. Con abraio, mais tamén coa seguridade de que el faría algo brillante. Annus Horribilis era un berro desde un garaxe de San Lourenzo cara á cidade dos auditorios,
museos e centros dramáticos. Un berro que dicía que era posible
outra maneira de producir cultura desde a base, usando incluso as
mesmas formas da arte institucional. Non sei se alguén entendeu
aquela manobra de detournement. O resultado foi moi divertido,
recibiu moitos premios e fixemos moitas actuacións. Á parte de
compor a música, el tamén aguantou de todo aquilo coa súa vea
humorística e a súa versatilidade como cantante.
Antes de abrirmos a Nasa fixemos as nosas primeiras incursións
nos estudos de gravación. Mesmo constituímos a nosa propia discográfica, dentro daquel espírito autoxestionario. De alí saíron o disco
de Río Bravo, que el dirixiu, arranxou e interpretou por completo,
quitando as voces e as miñas percusións. Virían logo o disco de Nicho Varullo, cun resultado bastante frustrante pola inexperiencia,
o descoñecemento do medio e a falta de dirección. E as gravacións
inéditas dos Quinindiola, xa en fase de desintegración, nas que tamén tivo que asumir guitarras, baixos e arranxos nun proxecto que
esmorecía. Nesas datas iniciou a súa relación co produtor Antonio
Vázquez, con quen non cesaría de colaborar até o final da súa traxectoria. E a partir do 92, a Nasa absorbeuno por completo.
Para el, eses intensos anos de duro labor durante case toda a
década dos 90, constituíron o seu período de formación e aprendizaxe, un período en que se demostrou a si mesmo que realmente
podía gañarse a vida coa súa música, e en algúns casos con moito éxito. Recibiu numerosos premios e as producións teatrais coa
súa música eran rendibles, Chévere vendíase ben. Produciu tamén
moita música por encargo. Sen embargo, esa década de esforzo
continuado tamén causou certo grao de saturación e a natural resaca. A maioría dos proxectos, malia permitirlle certa liberdade,
estaban suxeitos á servidume da funcionalidade. O difícil equilibrio entre atender esa parte do traballo que permitise a viabilidade
comercial do seu oficio e aquela outra que ten que ver coa busca
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dunha expresión persoal, da procura da súa propia voz como compositor e cantante, estaba cada vez máis comprometida. Estaba claro que tiña a capacidade de facer ben case calquera tipo de música,
faltáballe atopar aquela que puidese identificar como súa. Aquela
da que puidera dicir: isto é o que eu atopei, isto é o que eu fago.
Ese difícil equilibrio foi o seu cabalo de batalla a maior parte da súa
vida. Para un músico tan versátil e aberto de miras coma el, con
esa capacidade innata de asimilar con competencia unha ampla
variedade de xéneros musicais, non é doado achar o camiño propio.
Temos discutido moito disto. Esa idea estética do «artista con
voz propia», un concepto tan arraigado no devir artístico do século
XX, no que o individuo que produce música, literatura, pintura ou
o que sexa, debe converterse nunha marca recoñecible a efectos de
catalogación comercial, era unha idea espiñenta e contraditoria,
non moito do noso agrado. Mais, nun momento dado, desde un
punto de vista estritamente operativo, para el o dilema acabouse reducindo a: ou facer música para el ou facer música para os
outros. A música para os outros tiña ese carácter profesional de
ter que acomodarse a unha finalidade determinada polo tipo de
produción, o equipo de xente participante, un carácter funcional
e accesorio. A música para el, a que el identificaría como propia e
orixinal logo de pasala pola peneira, aínda estaba por definir.
Logo da súa desvinculación da sala Nasa, comezou un período
de transición no que foi abandonando progresivamente a música
xenérica ou derivativa. A cabalo entre os dous séculos, mentres
desenvolvía un traballo polifacético e variado para diversas producións do grupo de teatro Trigo Limpo, e múltiples colaboracións
tamén en Portugal, as súas composicións comezaron a mostrar a
procura desa poética máis persoal. Moito dese traballo, ecléctico e
heterodoxo, aberto de miras e aínda indefinido, canalizouse a través do colectivo da Psicofónica de Conxo, herdeiro en grande medida do que fora a Banda da Nasa. O proxecto deste grupo, aínda
partindo dunha formación instrumental que remitiría á dun grupo
de rock, non se encadraba conscientemente en ningún subxénero
musical. Podíanse adiviñar difusas referencias, mais non soaba a
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nada, non había onde encaixalo. O seu primeiro traballo publicado, Psicópolis, consistía nun collage de pezas musicais aparentemente inconexas, cada unha delas tratada esteticamente de maneira independente, nunha especie de retablo barroco finisecular no
que quedaba plasmada unha determinada esquizofrenia estética:
un traballo de pescuda musical, con certo afán experimental, mais
que non renunciaba ao formato de canción imposto polas convencións da música comercial-popular.
El continuaba achegando a súa inesgotable produción de maquetas caseiras, xa non en casete, agora eran pequenas obras multipista en CD, cheas de camiños novos con moi poucos elementos,
nunca convencionais. A súa contribución constituía a esmagadora
maioría do material co que a Psicofónica traballaba. Mesmo así,
mantíñase remiso a liderar o proxecto, fiel a unha maneira horizontal e democrática de traballar en grupo. Prefería gabar as capacidades dos demais e confiar en que a suma do colectivo iría enriquecer o resultado final. Eu acho que na maioría dos casos non
foi así. As súas composicións xa comezaban a ser inseparables del,
xa só soaban se as interpretaba el. Traballar co seu material non
deixaba de ser algo frustrante ás veces. As súas ideas, trasladadas
a un local de ensaio con seis músicos ou a un estudo de gravación
profesional, perdían case sempre polo camiño moita da maxia que
transmitían os seus orixinais gravados en precario e (aparentemente) de maneira casual. Mais daquela, no devalar dunha Psicofónica
complexa e sen moitos visos de achar un vieiro comercial de continuidade, el xa comezara a desbravar o territorio que ocuparía a súa
traxectoria persoal nos últimos anos.
O momento en que lle deu volta ao seu nome debeu chegar
un día en que se colocou diante do espello para ver onde estaba
e quen era realmente. Eu non creo que cambiase nada esencialmente, dentro del, a raíz do que viu (ou tal vez todo deu a volta por
completo, depende do lado do espello en que nos situemos). Do
que estou seguro é de que viu que a determinación de facer a súa
música e subir ao palco defendela continuaba intacta; e que el seguía sendo o único ao seu redor disposto a colocar todos os ovos na
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mesma cesta, sen plan B; e que se iso implicaba non depender de
ninguén para seguir adiante, daquela tiña que comezar un proceso
de reconstrución persoal. O seu proxecto agora era un só: Narf.
Como proxecto musical, por coherencia e calidade, é innegable
que a obra de Narf escribe un capítulo único na música popular galega contemporánea. Seguramente debamos pórlle unhas comiñas
ao cualificativo «popular», pois é evidente que a popularidade nunca lle sorriu demasiado. Cunha fidelidade inquebrantable a unha
concepción persoal do que debe ser unha boa canción, a música de
Narf mantívose sempre allea ás modas predominantes da música
moderna. Nin as seguía. Non estaba ao tanto. Eu faláballe de discos actuais que me pareceran interesantes, de novidades. Mais el
era impermeable. Case non escoitaba música, facía a súa, baseada
nun arsenal de sonoridades interiorizado tempo atrás. O territorio
de Narf sitúase entre unha persoal maneira de entender o rock, enriquecida por ecos moi variados procedentes tanto da música popular coma da erudita, e unha crecente influencia da música africana
pola vía da lusofonía, tal vez a súa descuberta máis recente.
No inicio, os alicerces do seu proxecto foron a súa voz e a guitarra
acústica. Aínda que puidese transmutarse noutro tipo de formacións (tríos, quintetos), a maior parte da produción de Narf podía
interpretala el individualmente, ás veces alternando a acústica coa
guitarra eléctrica. Con todo, as súas cancións adoitan ser intransferibles, pois consisten as máis das veces nunha combinación de liñas
de guitarra pouco convencionais, tocadas ao seu xeito, ás veces en
afinacións alteradas, e engarzadas coa melodía da voz. As estruturas
convencionais de estrofa e retrouso adoitan estar ausentes na súa
música. Un dos seus achados da música africana foi esa absoluta
falta de xerarquía entre as partes dun tema, o que lle permitía explorar tanto estruturas circulares e repetitivas (sempre iguais, sempre
distintas) sobre as que poñer a navegar a voz, ou estruturas completamente lineais, sen repeticións, que avanzan en función do texto.
Contemplar como foi construíndo desde cero a súa nova encarnación foi toda unha experiencia. Por unha banda, darlle forma a
esa unidade expresiva autosuficiente baseada unicamente na súa
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guitarra e na súa voz, foi un minucioso traballo de ourivaría. A
combinación entre os dous elementos é sempre sutil e sofisticada
en cada peza. Por outra, pasar de posicións secundarias ou de protagonismo compartido, a ocupar a fronte do escenario foi para el
todo un reto. Non tiña a vaidade nin o afán exhibicionista que se
lle supoñen a un frontman. Para el, asumir ese posto era o prezo
que tiña que pagar para poder seguir facendo a súa música e manter o pé no palco. Ao principio sentíase incómodo falando co público, intentando establecer unha conexión que el cría necesaria.
Temía que a súa orixinal proposta non puidese ser asimilada pola
xente sen un certo achegamento humano que facilitase a entrada
no seu mundo particular. Mais, co tempo, foi quen de establecer co auditorio un diálogo íntimo e directo, como entre amigos,
que facía que os seus concertos funcionasen en calquera parte do
mundo, derrubando calquera barreira lingüística ou social. O seu
achegamento ao acto de estar nun palco nunca foi arrogante.
Sempre falaba dun concerto que fixo unha vez el só nunha vila
galega. Tocaba nun festival onde había moitas actividades ao longo
do día. El tiña que tocar nunha carpa. Preparou o seu equipo coa
minuciosidade habitual e agardou a hora de comezo. Cando a hora
chegou, saíu ao palco e viu que no público só había un home. Unha
única persoa. Miroulle os ollos e interpretou que aquel home lle dicía: «Son o teu público. Vin aquí para verte. Toca. Canta.» E el fixo
o concerto completo, tal como o tiña ensaiado (tamén sempre minuciosamente, en cada detalle), bises incluídos. E dicía que aquela
fora unha das mellores cousas que lle pasaran na vida. Supoño que
nesa redución ao mínimo do acto escénico, convertido nunha transmisión directa entre dúas únicas persoas, vería el a esencia do seu
traballo. Estaba alí para comunicar –comunicar– para comunicar.
Porén, a experiencia de encontrarse cun público tivo sempre
para el ese outro aspecto difícil: el non tiña vocación de entertainer, a súa música non era convencional, non se acomodaba aos
gustos dominantes, non encaixaba. Tivo sempre o respecto de sectores minoritarios, mesmo da comunidade musical, mais nunca
unha grande demanda ou aceptación popular. Non lle era doa90
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do colocar os seus proxectos no mercado, non facía algo festeiro,
non facía algo formular, non era música para bailar, non entraba
nos esquemas de certas programacións e festivais e, malia todo,
el nunca deu un paso atrás e seguiu tocando sempre, como fose,
como se non soubese facer outra cousa.
Tamén contaba outra experiencia tocando nun pub barulleiro co
ambiente rebuldeiro da fin de semana. Cando apenas levaba dous
versos da súa primeira canción, unha voz descarada exclamou desde o fondo do local a voz en peito: «Non queremos pensar!»
Outro caería con todo o equipo. El non, aquel concerto tamén
saíu adiante. Agora tiña a pel dura e lombo para levalas. Pasados os
corenta anos, nada quedaba xa daquel escuálido que fora noutrora.
Agora ancheara, os brazos fortes afeitos a cargar e descargar amplificadores, o pescozo robusto termando dunha cabeza de león de
guedellas e barbas silvestres, a faciana conxestionada por miles de
quilómetros e noites de traballo, os ombros arqueados e dispostos
a soportar todo o peso da vida, os ollos algo inxectados en sangue
pola vertixinosa vida desordenada e o pouco durmir, mais coa viveza de sempre. E a mesma determinación de sempre para reclamar
o seu espazo nos palcos, o lugar onde quería estar.
Porén, as circunstancias cambiaran moito ao seu redor. Un panorama social de recesión económica, que facía aínda máis complicada a supervivencia do artista independente, coincidira co abrollar
da multitude de propostas artísticas que inzaron o país nos últimos
anos. Nunca antes se vivira tal saturación de proxectos en todos os
ámbitos optando polo escaso espazo dispoñible na escena. A inflación deu lugar a unha especialización cada vez maior. Seguindo os
ditados da viabilidade comercial, o mercado foi impondo a lóxica
do valor seguro: a rendibilidade por vía da exposición mediática;
a segmentación da oferta en guetos estilísticos, compartimentos
estancos dedicados a cultivar fórmulas predefinidas, a cultura do
revival e as bandas tributo, cun mínimo espazo para a orixinalidade.
Cando a el lle chegou a hora de pilotar en solitario o seu proxecto, achouse nun mundo, o da incipiente industria musical, no que
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era difícil abrirse paso sen o soporte de intermediarios. O negocio
da música, que, como el ben sabía, pouco ten que ver coa música.
Mais el estaba disposto a todo. A adaptarse, a reinventarse, a reestruturar os seus traballos no que fose necesario para facer viable o
seu camiño. Mais a súa música era a que era, iso non podía cambialo. Nin sabería como facelo. E el era quen era. Como ben sabe
quen o coñeceu, unha persoa especial. Ás veces mesmo parecía
un ser inadaptado para a vida común, un home animal chegado
doutras latitudes.
Nunca entendín como vestía. Tiña outra percepción da temperatura ambiente. Aparecíache un día de verán coa sempiterna chupa
de coiro negro fechada ata o pescozo. No mundo del semellaba non
haber calor nin frío. Gustáballe comer, mais comer ben para el era
unha festa, unha cousa de ocasións especiais, porque era incapaz no
día a día de coidar un pouco a alimentación, por saúde e por gusto.
Deille mil receitas das que nunca fixo ningunha, para el cociñar era
un misterio, imposible. Saír da casa, simplemente, podíase converter nun complicado ritual de comprobación de interruptores, busca
de chaves, localización de cousas, entradas e saídas, lembranzas e
esquecementos dentro dun bucle que tiña dentro da súa cabeza.
Unha cabeza, por certo, que eu imaxino coma un xardín cheo de
sementes. O seu cranio inzábase periodicamente dunhas pequenas
excrecencias, uns vultiños que lle xerminaban a moreas embaixo do
cabelo e que tiña que ir extirpar de cando en vez.
Era totalmente incompatible coas máquinas, ás que contemplaba en xeral como seres perversos con intelixencia propia e escuras
intencións. Acabou utilizando a tecnoloxía das comunicacións porque non lle quedou outra, aínda que sempre mirou os espelliños e
as pantallas con extrema desconfianza –a ver que me di isto agora.
Cando por fin decidiu sentar ao volante dun coche xa foi unha apoteose, unha aventura. Nunca conseguín velo relaxado no asento de
condutor, adaptado ao seu lugar cunha postura natural e ao mando
da situación. Daba a sensación de que, malia ao seu control, a
máquina puidese tomar as súas propias decisións en calquera momento. Había que estar alerta. Os computadores non eran de fiar.
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Había que comprobar tres veces cada operación que prometían
facer. E unha vez comprobada, iso non demostraba que o resultado puidera ser outro moi distinto, ou que, malia obedecer os seus
comandos, aqueles circuítos demoníacos non estivesen tramando
algo alleo á súa vontade. Calquera aparello tecnolóxico ocultaba
unha trampa, unha conspiración secreta. Mesmo aqueles trebellos
propios da súa profesión que o rodeaban diariamente. Afinadores,
amplis, micros, mesas de mestura, cables... só podía lidar con eles
por medio de ordenados rituais metódicos que nin así garantían
sempre a seguridade de que os resultados fosen os esperados.
Mais como para compensar as complicacións dun mundo externo incontrolable, el achaba a paz no ámbito recóndito da música,
alí sentíase a vontade. Alí as cousas funcionaban, mais tampouco
sen certa dose de misterio. Facer música era mergullar nun espazo
sen dimensións definidas no que orientarse por medio de certa intuición auditiva. A tensión da corda dunha guitarra podía marcar
valores exactos na pantalla dun afinador, mais nunca estaría ben
afinada se non provocase determinados síntomas que se reflectían na súa cara: contraccións case imperceptibles nos músculos
orbiculares arredor da boca e nas ventas do nariz, diminutos movementos nos pavillóns auditivos. Entrar nese ámbito de sons non
era algo que facer de calquera maneira, demandaba un respecto
reverencial. Nada místico. Un simple recoñecemento natural do
tránsito a outro mundo sensorial. Esa actitude sempre me facía
lembrar o xeito en que o seu admirado Harpo Marx pasaba do trepidante humor disparatado dunha escena ao arroubo con que acometía as súas interpretacións na arpa. Facía unha pausa, antesala
dos dous mundos, na que erguía os ollos ao ceo na pasaxe a esa
nova realidade. Unha tarde, sentado ante un piano esbandallado
dunha escola de Maputo, presenciei como un fato de rapaces que
o rodeaban mortos de risa coas súas pallasadas, o acompañaban
con toda naturalidade nese tránsito e, segundos despois, sen lles
ter que dicir nada, escoitaban serios e en recollemento a peza que
improvisou para eles a seguir, trasladándose canda el por uns instantes a ese outro mundo.
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Poder vivir nese outro mundo supuxo para el sacrificios e renuncias persoais. Nunca renunciou á súa música, mais comprendeu
que non podía arrastrar a máis ninguén ás numerosas servidumes
que o seu compromiso carrexaba. E voluntariamente autoimpúxose unha vida en soidade. O que el facía obrigábao a estar sempre
de garda. Todos os días, a todas horas. O traballo absorbeuno de tal
maneira que nalgún momento aceptou o peso dunha vida solitaria.
Tivo un can negro, grande, zoupón e xogantín, tamén algo
desaxeitado coa vida. Recibíate con grandes mostras de alegría,
pousábache as zoupas nos ombros e case tiraba contigo coas ganas
de festa. Nos ollos tiña sempre expectación e unha enorme esperanza. Plantábase diante de cada novo visitante coa respiración
acelerada, ignorando que diante del só había un ser humano e,
por tanto, a decepción asegurada. Como moito, o visitante arreboláballe un pau para que o fose buscar. Ou trataba de enganalo,
amagando que o lanzaba nunha dirección e agachando o trofeo
atrás das costas. E el saía correndo coa mirada perdida en busca da
felicidade, buscando en van, esperanzado. Até que o ser humano
tiña que marchar facer as súas cousas, e o xogo remataba.
Algunhas noites, aquel can fozaba no arame do valado até que
conseguía abrir unha porta cara á liberdade. Volvía das troulas lambendo as feridas dalgún encontro violento e tal vez lembrando algún
romance pasaxeiro das súas incursións nocturnas. Chamábase Faro.
Faro morreu hai tempo. As incursións nocturnas quedaban agora para o seu dono, que ía alongando día a día a parábola da súa
órbita. A súa viaxe levouno lonxe. De Mozambique a Cabo Verde pasando por Guinéa-Bissau, de Portugal a Brasil e de Cuba a
Canadá, de Inglaterra á India, de Suecia a Estados Unidos. Eu
acompañeino algunhas veces no inicio do seu periplo, en trío, con
Marcos, logo en quinteto, cando aínda loitaba coas súas inseguridades e, na incerteza, reclamaba algún amigo ao seu carón para
axudarlle a pór a súa nave en marcha. Eu non cría que nos necesitase moito naquela súa aventura persoal, mais el, nas primeiras
fases do proxecto Narf, aínda conservaba algúns automatismos
que tiñamos de vello. Non estaba seguro da súa capacidade para
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escribir as letras das súas cancións, tardou en arrancar. Reclamaba
os textos dos amigos de sempre, e eu cheguei unha vez a negarme
(unha espiña que levei cravada moito tempo e que, afortunadamente, puiden arrincar con el) e insistíalle en que, para completar
o seu proxecto, para defendelo con total integridade, tiña que comezar a escribilas el. E conseguino, só en parte. Nos seus traballos
comezaron a aparecer algunhas cancións asinadas totalmente por
el, letra e música. E sei que ese camiño iría consolidarse en anos
vindeiros, que tamén triunfaría á hora de escribir a letra da súa
música, e que tal vez por fin saberiamos máis polo miúdo como
era esa Galiza imaxinaria que cantaba. Así e todo, sentíase máis
cómodo partindo de letras nosas, dos amigos; traballando textos
poéticos de grandes poetas, coma a súa particular lectura rock de
Rosalía; ou compondo esa preciosa colección de cancións, cunha
sonoridade única na súa obra, sobre os poemas de xuventude do
seu pai, Segundo Pérez. Unha reconciliación coas orixes e unha
fermosa volta á casa simbólica tras a súa violenta partida. Quizais
sexan estas cancións as que máis remiten, sempre dun xeito moi
persoal, a unha sonoridade «galaica». E ese terreo, o do patrimonio
da música tradicional galega, era un espazo que el respectaba especialmente. Non se vía con dereito a atravesar esa porta e brincar
con algo que para el era importante de máis. Ese camiño xa fora
andado, é preciso recoñecelo e preservalo. Mais el sentía honestamente que debía explorar outros.
Durante o tempo que compartín con el na súa exploración, vino
medrar como músico no escenario a pasos axigantados e a un ritmo asustador. Nos últimos concertos seus nos que participei, xa
non vin vacilación ningunha, senón a integración plena da obra e
da persoa. Tanto tiña o palco. Fose nun bar calquera ou fose nalgún dos concertos multitudinarios nos que puidemos participar, a
inseguridade deu paso a unha firmeza infalible, a unha capacidade
de conectar malia todo o que se puxese por diante, e unha fiabilidade, unha precisión na execución e na emisión, un dominio do
que quería facer, que ás veces me sorprendían pasmado ollando
para el sen poder crer que estivésemos compartindo escenario. Haberá cantantes con máis capacidades e guitarristas máis virtuosos
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e concertos mil veces máis espectaculares. Para gustos. Eu falo
dun artista feito a si mesmo, que refinou o uso dos instrumentos
dos que dispón até achar a medida xusta do que quere e pode facer,
co seu talento, mais próximo dun home común.
Exerceu sobre si mesmo un rigor, un compromiso e unha disciplina difíciles de seguir. Impúxose unha dedicación tan absoluta
e exclusiva ao seu traballo que semellaba ignorar calquera outro
aspecto da súa vida. A constancia case se transformou nunha obsesión. Eu non estaba á altura e perdinlle o ritmo. Vin como se
afastaba trazando órbitas cada vez máis altas. Na súa traxectoria
ía acadando maiores metas e triunfos que, como adoita acontecer,
non necesariamente implicaban melloras palpables na súa seguridade laboral. Perseveraba na reinvención permanente, cos seus
altos e os seu baixos, e coa presión de soportalo.
Ás veces, no seu traxecto déronse encontros que lle permitiron
acceder a escaparates que probablemente lle estarían negados en
solitario. Xunto a Manecas Costa, e antes con Timbila Muzimba
en proxectos como Bumba ou De Zigala a Zemambiquo, incursionou na onda da world music, sempre marcando o paso, coa guía do
seu criterio musical e o seu norte que miraba ao sur. Ou coma a
súa última aventura no feliz encontro con Uxía.
Mantivemos sempre o contacto e a nosa vella amizade en encontros máis esporádicos do que a min me gustaría. Para min as súas
desaparicións sempre tiñan esa intriga de saber con que perlas reaparecería, que botín traería das súas viaxes. Algunhas das veces, a
maioría, esas perlas eran os seus traballos preciosos, rigorosamente
elaborados e froito da súa frenética actividade. Outras, poucas afortunadamente, a sorpresa viña en forma de tormentosa baixada aos
infernos da súa vida íntima, que seguramente tería inmensas dificultades en recompoñer despois de queimar todas as pontes para
encomendarse aos ditados do seu tímpano mental: o seu traballo.
Ás veces parecía que non había para el outra cousa. Cando nos
xuntabamos, eu tiña saudades daquelas interesantísimas especulacións disparatadas que nos divertía tanto compartir mais, invariablemente, ao final rara era a vez que non acababamos por falar da
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súa música, da súa vida na música, do seu traballo na música, do
que nalgún momento podería chegar a acontecer coa súa música.
Unha bonita noite do verán pasado non foi así. Puidemos esbardallar a eito na fresca noite compostelá sobre o habido e o por
haber. Mais, ao final, na despedida, a conversa non acabou na
música. Acabou nunha dor física que el sentía, que levaba dentro
permanentemente. Eu xa algo sospeitara na súa fasquía, nalgunha
cousa escura na mirada. Coñecendo a súa capacidade de aguante,
sabía que para que el confesase algo así, con aquela seguridade, a
dor da que falaba con tan resignada aceptación tiña que ser algo
máis ca o lóxico malestar provocado polos descoidos dunha vida
desordenada de aquí para alá. Nos últimos tempos, o ritmo das
súas xiras polo mundo adiante tamén debeu pasarlle a súa factura.
E souben tamén que, calquera que fose ao final o diagnóstico da
súa doenza, xa el tería atopado a explicación do que lle pasaba nalgunha complicada relación de causas e efectos que só terían lóxica
no seu mundo interior, no mundo del.
Desde aquela noite chameino todos os días, insistíndolle en que
procurase unha atención médica da que el fuxía por sistema, mais
que se fixo inevitable cando os síntomas xa foron evidentes e a dor,
sobrehumana. Non podo nin imaxinar o que debe ter sufrido antes
de deixarse coidar. Tristemente, só puiden acompañar con impotencia os fulgurantes embates do mal que o matou. Impasible, el só se
preocupou nesas poucas semanas, malia ao golpe, malia á dor permanente que só a morfina amainaba, de amarrar os cabos do que
el sabía sería o seu último concerto. Empeñouse en obter permiso
dos doutores para dirixir os ensaios do espectáculo que tiña previsto
ofrecer no Womex con Timbila Muzimba. Conseguiu facelo, mais
tivo que reingresar no hospital urxentemente unha noite, poucos
días antes da actuación. Entrou en completo colapso, con todos os
sistemas en fallo. Só recuperou as constantes vitais grazas a unha
longa intervención cirúrxica e á súa incrible fortaleza natural. Estaba xa moi feble, mais non renunciou. Reuniu todas as forzas que lle
quedaban. Tiña un concerto que dar. Dous pases, para ser exactos.
E deunos. Deu todo o que tiña. E, coma sempre, triunfou.
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A euforia mantívolle a ilusión da vida durante uns poucos días.
Aínda tiven ocasión de xantar con el. Xa comía algo outra vez, saía
da casa, facía algo de vida. Unha mañá que fun visitalo, cheguei
xusto para velo saír de novo cara ao hospital. Puiden darlle un bico
e despedirme, pero esa foi a última vez que o vin. Sempre desaparecía por un tempo, e agora aínda non me afixen de todo a crer que
desta volta non regresa.
Escoitar hoxe as súas músicas éme difícil. Aparecen cousas que
non sabía que estaban aí e todo ecoa con novos sentidos. Non paro
de imaxinar o que podería facer a partir de agora de seguir con
vida, en plena madurez. Estou seguro de que o seu mellor aínda estaba por vir. Tamén especulo sobre que tería sido del se a súa vida
non se cruzase coa miña. Teño sempre esa sensación de fotografía
incompleta, de falta de luz, de ausencia dunha parte miña esencial
que non podo tocar mais que aínda está aí.
Creo que debemos preservar todo o que fixo. Abriu moitos camiños que sería interesante continuar, é tamén importante. Non sei
se haberá alguén para facelo. Non sei que valor terá o conxunto
da súa obra para a xente. Foi relativamente descoñecida en vida, é
probable que tamén o sexa no futuro. Non sei o valor que a xente
lle dará á súa vida, brevemente esbozada nesta crónica parcial.
Para os moitos e moitas que, en diferentes recantos do mundo,
tivemos a sorte de compartir con el o riso do seu vivir intenso, sei
que ese valor non ten medida. Deu máis do que recibiu, e agora xa
non lle podemos pagar a débeda.
Agardo polo menos que a súa loita por facer o que quería e facelo ben, por estar onde quería malia todo e todos, mesmo malia
a propia morte que o veu buscar antes de tempo, fique coma un
exemplo de vida, coherencia e liberdade.
Fran Pérez, NARF. Músico galego finado en Santiago en novembro de 2016.
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