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Texto: Marta Almeida Carvalho
Fotos: cedidas pela banda

Rock metal
alternativo

Y? Lê-se why (porquê?) e é uma banda que
surgiu há pouco mais de um ano no Grande

Porto. O seu trabalho de promoção - Y? -
lançado há cerca de 3 meses, é constituído por

dois temas que sugerem uma espécie de
"bilhete de identidade" da banda. Cinco

elementos compõem a formação, constituída
essencialmente por autodidactas, com

influências muito hard rock.

tinham outro projecto musi-
cal, há cerca de seis anos, que
decidiram fazer evoluir para
Y?.

Procuraram outros elemen-
tos, que não conheciam, atra-
vés de anúncios e as audições
determinaram o resultado fi-
nal - Scully, Bernas e Alex
Lopo. Outra aventura foi en-
contrar um nome para a ban-
da. Era necessário que fosse
curto e facilmente perceptível.
Numa conversa entre Nya e
Makk surgiu a questão: "Por-
quê dar já um nome à ban-
da?" A palavra porquê foi ime-
diatamente pensada em in-
glês - why. Mas como já havia
uma banda com esse nome
optaram pela mesma sonori-
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cias musicais, assim o decidi-
ram. Nya (voz), Makk e Scully
(guitarra), Bernas (baixo) e
Alex Lopo (bateria) juntaram-
se para mostrar que sabem
fazer boa música. Nya e Makk
foram os percursores. Juntos

Em Março de 2005 come-
çou a aventura. Y? Por
que cinco elementos,

juntos pelas mesmas influên-

dade na letra y (em inglês lê-
se why). O logótipo é consti-
tuído por um Y e um ponto de
interrogação formados por
vários símbolos, palavras,
imagens, fotos, enfim, uma
diversidade de formas e de
mensagens.

Os sons da banda caracte-
rizam-se por um estilo mui-
to hard rock. Guano Apes,
Korn, Guns N`Roses, Metalli-
ca e Iron Maiden são algu-

mas das suas influências. O
resultado é uma mistura de
metal com rock, alternativo.
A maior parte dos elementos
são autodidactas há excep-
ção de Scully que frequentou
o Conservatório. As letras es-
tão a cargo de Nya que tem
vários poemas "em carteira"
e vai adaptando. As músicas,
essas são o resultado de um
trabalho conjunto de todos os
elementos da formação, em-

bora muitas vezes as ideias
base partam de Makk. O in-
glês foi a língua adoptada para
os seus temas, quer por ser
mais natural no rock, quer a
pensar na internacionaliza-
ção. Relativamente à divul-
gação da música nacional,
Nya diz que esta tem vindo a
crescer. "Já não se pode fa-
lar em falta de divulgação da
música portuguesa. As rádi-
os apostam nela e, actual-
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mente existe um fenómeno,
as telenovelas, que tem sido
uma boa forma de divulga-
ção, muito embora os géne-
ros musicais em que se apos-
ta são sempre os mesmos -
pop rock, hip-hop". Para os
Y?, a grande dificuldade está
em conseguir contratos com
as editoras.

Cd, actuações e cidade

O Promo-CD da banda, lan-
çado recentemente, intitula-
se Y? e foi produzido por Pau-
lo e Luís Barros (Tarântula)
que consideram como ícones
na matéria. Agendadas têm
já diversas actuações em vá-
rias salas do Porto: Hard Club,
Porto Rio, Maré Alta a Blá Blá
(8 de Dezembro). Ao vivo
põem toda a energia em pal-
co e vivem para aquele mo-
mento. "É uma sensação úni-
ca, difícil de descrever. Tudo o
resto é esquecido e as sensa-

ções estão à flor da pele", con-
ta Nya.

Todos os elementos da
banda são do Grande Porto e
mantêm com a cidade uma
relação muito próxima. O fac-
to de haver muitas bandas da
cidade é positivo para a evo-
lução da música. "Sou um
acompanhante do movimen-
to underground e noto que,

de facto há muitas e boas
bandas no Porto. Também há
muitos locais onde tocar",
conta Makk. Os Y? já fizeram
uma "primeira volta" por
quase todos eles e prepa-
ram-se agora para "bisar". A
Ribeira, a Baixa e toda a mar-
ginal ribeirinha até à Foz são
os locais que destacam numa
cidade que consideram "mu-
sical". "O Porto tem sons
muito característicos, princi-
palmente na Ribeira", asse-
guram. Os portuenses, esses
são "acolhedores e liberais"
e as francesinhas um petisco
indispensável.  Para os Y?,
Pinto da Costa é uma figura
incontornável da cidade, a par
de nomes como Pedro Abru-
nhosa e Rui Reininho no pa-
norama musical.

Passe por:
www.myspace.com/ymusik

e ouça uma amostra dos sons
da banda, cujo site oficial será
brevemente divulgado.


