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_D. José Bello Lagüela, párroco da igrexa de San Pedro en San Francisco, Viveiro.
_D. César Carnero Rodríguez, párroco da igrexa de San Pedro, Lugo.
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11 Grupos ...2012_D.
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12 Sara Ruiz …///
_D. Manuel Quintáns Fernández, párroco da igrexa de Santa María, Cambre.
15 Iván Abal e Marisol _Congregración
Mendive …/// das irmáns dominicas do mosteiro de Valdeflores, Viveiro.
16 Seldom Sene …/// _Cabildo catedralicio de Mondoñedo.
Cultural do Patrimonio Medieval O Sorriso de Daniel.
19 Charo Pita e Javier _Asociación
Fernández …///
20 Ulobit …///
23 Germán Díaz …///
24 Valadarestiada …///
27 Grupo de música antiga 1500 e Marco Ambrosini …///
28 Andrew Lawrence-King …///
30 Outras

actividades >>

32 Coñece o teu patrimonio: roldas pola paisaxe organística galega.
Os órganos da Mariña …///
36 Coñece o teu patrimonio: visita e actividades ao aire libre no
Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro …///
38 Coñece o patrimonio da contorna de Santa María de Cambre ...///
41 Escoitas arredor de... Marco Ambrosini ...///
42 Obradoiro de achegamento á música antiga …///

45 Espazos ...2012 >>
46 Reitoral de Gundivós ...///
48 Igrexa de San Pedro ...///
50 Igrexa de Santa María do Campo ...///
53 Liceo de Ourense ...///
54 Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro ...///
56 Casa Grande de Vilancosta ...///
58 Igrexa de Santa María de Cambre ...///
60 Igrexa de Santa María a Nova ...///
63 Museo Massó ...///

www.espazossonoros.org

Presentamos unha nova edición de Espazos Sonoros, un festival de personalidade senlleira dentro da
programación musical de Galicia, que propón unha experiencia única de descuberta da música e do
patrimonio.
Espazos Sonoros foi consolidando ao longo destes cinco anos a posta en valor do patrimonio histórico
e do potencial artístico do noso país, mediante a programación de concertos en diferentes espazos de
interese cultural. Ao mesmo tempo, logrou alcanzar metas importantes para o noso progreso cultural,
como a captación de novos públicos para a música clásica, a descentralización da programación por
multitude de espazos da xeografía galega, a dinamización e a mobilidade de públicos a través do territorio
e entre diferentes estilos musicais, a contribución á recuperación de instrumentos musicais históricos e a
promoción dun lecer de calidade para o conxunto do noso territorio.
Co suxestivo convite de Coñece, escoita e déixate sorprender, o festival preséntase nesta edición 2012
cunha programación de concertos desenvolvida en localizacións sorprendentes do noso patrimonio
e aberta a múltiples manifestacións artísticas e estilos. Espazos sonoros convoca, así, ao enriquecedor
diálogo entre xéneros, épocas e estéticas, creba barreiras e supera prexuízos no entendemento da música,
ao tempo que favorece o interese e o aprecio polo patrimonio cultural de Galicia.

Xesús Vázquez Abad
CONSELLEIRO DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

4

5

Calendario

Espazos Sonoros ///

Reitoral de Gundivós, Sober (Lugo) …/// páx. 46
...sábado 8 de setembro
CONCERTO INAUGURAL

Sara Ruiz >> páx. 12

Museo Massó, Bueu (Pontevedra) …/// páx. 63
20.00 h

Iván Abal e Marisol Mendive >> páx. 15
(Coñece o teu patrimonio: roldas pola paisaxe organística
galega, os órganos da Mariña. Hora e lugar de encontro: ás
10.45 h na Casa do Mar de Ribadeo.
Máis información na páx. 32)

...venres 5 de outubro

19.00 h

Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro
(Pontevedra) …/// páx. 54
Charo Pita e Javier Fernández  >> páx. 19
(Ás 17.00 h, Coñece o teu patrimonio: visita e actividades ao
aire libre no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo
Lameiro.
Máis información na páx. 36)
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20.00 h

Obradoiro de achegamento á
música antiga >> páx. 42

19.00 h

Igrexa de San Pedro (antigo convento de San Francisco), Lugo
(Lugo) …/// páx. 48
...xoves 11 de outubro

...sábado 22 de setembro

Germán Díaz >> páx. 23

Antiga corte dos cabalos de San Martiño Pinario, Santiago de
Compostela (A Coruña) …///
...sábado 6 de outubro

Seldom Sene  >> páx. 16
(Coñece o teu patrimonio: rolda pola contorna de Santa María
de Cambre)
Máis información na páx. 38)

20.00 h

20.45 h

Igrexa de Santa María de Cambre (A Coruña) …/// páx. 58
...domingo 16 de setembro

Ulobit >> páx. 20

Liceo de Ourense (Ourense) …/// páx. 53

Igrexa de Santa María do Campo, Ribadeo (Lugo) …/// páx. 50
...sábado 15 de setembro

...sábado 29 de setembro

Andrew Lawrence-King >> páx. 28

20.30 h

Casa Grande de Vilancosta, A Estrada (Pontevedra) …/// páx. 56
20.30 h

...sábado 13 de outubro

Valadarestiada  >> páx. 24

19.30 h

7

Calendario

Espazos Sonoros///

Cafetería do Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago  
de Compostela (A Coruña) …///  
...Mércores 17 de outubro

Escoitas arredor de... Marco Ambrosini  >> páx. 41

20.00 h

Igrexa de Santa María a Nova, Noia (A Coruña) …/// páx. 60
...xoves 18 de outubro
CLAUSURA

Grupo de música antiga 1500
e Marco Ambrosini  >> páx. 27

20.30 h

COMO CHEGAR:
Para coñeceres a localización de cada un dos espazos busca en Googlemaps o mapa de Espazos Sonoros 2012. Máis
información en www.espazossonoros.org
DEBES TER EN CONTA:
Os concertos e as actividades son de balde até completar a capacidade, agás as actividades e visita previas en Campo
Lameiro, que terán un custo de 3 euros por persoa (prezo especial para os visitantes de Espazos Sonoros).
Nas actividades e concertos con prazas limitadas sinaladas no catálogo é imprescindible a inscrición previa nas datas
establecidas. Non se admitirán inscricións fóra destas datas.
Cada persoa poderá facer un máximo de catro reservas.
Para a reserva deberase achegar: o nome completo e o número do DNI de cada unha das persoas participantes, un
teléfono de contacto e un enderezo electrónico no que recibirá a confirmación da inscrición.
O día da actividade ou concerto deberase entregar impresa a mensaxe recibida por correo electrónico coa confirmación
da inscrición.
Non se lle permitirá a entrada a ningunha persoa que non estea inscrita previamente.

Información detallada en www.espazossonoros.org
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Grupos ...2012 >>

Coñece, escoita e déixate sorprender

www.espazossonoros.org

Sara Ruiz …///
...sábado 8 de setembro /// Reitoral de Gundivós, Sober (Lugo) >> 20.00 h
CONCERTO INAUGURAL

A Viaxe de Maugars
Música inglesa e francesa para viola de gamba soa
dos séculos XVII e XVIII

Na súa interpretación, Sara Ruiz empregará unha
viola da gamba orixinal de autor descoñecido e
que pertence á escola de construtores austríaca de
comezos do século XVIII.

“Non hai música ningunha no mundo que a viola non poida
aprehender e expresar e, polo tanto, nada que non se
crease para ela” (Hubert Leblanc, 1740).

O programa toma como punto de partida a viaxe
que en 1620 fixo o gambista francés André Maugars
a Inglaterra para coñecer os secretos na arte da
viola de gamba. Proponnos un percorrido a través
da evolución da linguaxe da viola en Inglaterra e
Francia, e achéganos ao repertorio máis virtuoso
deste fermoso e versátil instrumento.
Sara Ruiz formouse en prestixiosos centros de
España, Alemaña e Suíza con mestres da categoría
de Itziar Atutxa, Pere Ros, Ventura Rico, Lorenz
Duftschmid, Vittorio Ghielmi, Rolf Lislevand, Jordi
Savall ou Philippe Pierlot. Ofreceu concertos como
solista ou con agrupacións de cámara en Europa e
América latina e, en 2006, gana o terceiro premio e
o premio especial á mellor interpretación de música
de K. F. Abel no concurso internacional de viola de
gamba Bach-Abel en Köthen, Alemaña.

12

Sara Ruiz: viola de gamba

www.labellemont.com
13
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Iván Abal e Marisol Mendive …///
...sábado 15 de setembro /// Igrexa de Santa María do Campo, Ribadeo (Lugo) >> 20.45 h
(Coñece o teu patrimonio: roldas pola paisaxe organística galega, os órganos da Mariña. Hora e lugar de encontro: ás
10.45 h na Casa do Mar de Ribadeo.
Máis información na páx. 32 ou en www.espazossonoros.org)

Concerto para zanfona e órgano
invitación ao diálogo á maneira antiga

adaptarse ás melodías e ritmos da súa música.
Nesta ocasión, o órgano será compañeiro de viaxe
e soporte das cancións e harmonías que vaia
debullando a zanfona, un instrumento fortemente
ligado á nosa cultura. O oínte albiscará así unha
conexión entre dous mundos hoxe tan afastados,
cun harmonioso resultado que o ha sorprender.

“El órgano es un instrumento admirable, o un compuesto de
muchos instrumentos. Es verdad que los Organistas hacen
de él, cuando quieren, Gaita y Tamboril; y quieren muchas
veces” (Feijoo Montenegro, Benito Jerónimo, 1726-1739,
Tomo I, Discurso XIV).

Durante séculos, o órgano representou o paradigma
da música sacra e a zanfona un dos arquetipos da
música tradicional. Os dous instrumentos teñen
unha existencia secular, pero en moi poucas
ocasións temos a oportunidade de escoitalos
xuntos, na falsa e moi estendida idea de que o
mundo da música para órgano e a música tradicional
son mundos inconexos cando non antagónicos.
Mais son numerosos os exemplos de autores que
compilaron ou compuxeron música para órgano
a partir de melodías moi populares na súa época
como folías, xácaras ou gaitas. O órgano é capaz de
imitar con soltura os timbres, os efectos e o carácter
doutros instrumentos, polo que é quen de combinar
á perfección ou imitar os da tradición popular e
14
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Iván Abal: zanfona
Marisol Mendive: órgano
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Seldom Sene quinteto de frautas de bico …///
...domingo 16 de setembro /// Igrexa de Santa María de Cambre (A Coruña) >> 19.00 h
(Coñece o teu patrimonio: rolda pola contorna de Santa María de Cambre.
Máis información na páx. 38 ou en www.espazossonoros.org)

complexidade rítmica. Técnica e expresividade
unidas, que resumen a razón de ser deste quinteto.

Taracea
500 anos de simetría e estrutura en música

O programa fará un percorrido por diferentes
repertorios e mostrará as múltiples posibilidades do
conxunto de frautas de bico. Será interpretado con
até máis de corenta frautas de diferentes tesituras,
épocas, modelos e construtores.

Música de Anthony Holborne, Francisco Guerrero,
Johann Sebastian Bach, Fulvio Caldini, Frans
Geysen e outros

Estas cinco intérpretes procedentes de Alemaña, de
España, do Reino Unido e de Holanda comparten
unha mesma paixón: a interpretación de música
tanto antiga como de vangarda ao máis alto
nivel técnico e expresivo. Todas elas contan
cunha dilatada experiencia profesional e están
especializadas en campos moi diversos, o que
lles facilita o intercambio de ideas e a inspiración
mutua. O nome do conxunto procede dunha das
fantasías sobre a melodía de canto plano In Nomine
do compositor inglés Christopher Tye. Seldom sene,
obra integrada no programa de concerto, é unha
composición breve pero chea de beleza, de precisión
e de orixinalidade, que flúe tranquila e consoante no
comezo para ir adquirindo, finalmente, unha certa
16

Stephanie Brandt
Ruth Dyson
Eva Gemeinhardt
Hester Groenleer
María Martínez Ayerza
www.seldomsene.com
17

Charo Pita e Javier Fernández …///
...sábado 22 de setembro /// Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro
(Pontevedra) >> 20.30 h
(Ás 17.00 h, Coñece o teu patrimonio: visita e actividades ao aire libre no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de
Campo Lameiro.
Máis información na páx. 36 ou en www.espazossonoros.org)

Palabras PercuDitas, un ritmo de
fábulas

Primeiro foi o son. O son encheuse de significado e
xurdiu a palabra. Desa combinación entre símbolo e
música, entre significar e dicir, naceron a palabra, a
poesía e a fábula.
Palabras PercuDitas afonda na trasnada verbal,
desde o xogo fónico até a brincadeira semántica,
desde a onomatopea deica o relato, nun esvarar
que converte a palabra nun auténtico parque de
atraccións. Unha viaxe a través das historias, o
tempo e as diferentes culturas, cando o bater na
pedra era a música que acompañaba a existencia
e a terra e o lume, un milagre. Contos que falan
da orixe do mundo e da súa evolución, do ser
humano e das cousas e dos seres que o rodean
en combinación cos máis variados ritmos. Voz e
percusión recitando, narrando, creando persoeiros
e ambientes, expresando.

Un espectáculo para todos os públicos onde dicir e
percutir están intimamente relacionados.
Charo Pita é actriz, cantante e contadora. Actuou
nos festivais máis importantes de España e
Portugal. O seu labor como narradora especialízase
na creación de espectáculos onde se mesturan os
relatos coa música. Ademais, Charo Pita desenvolve
a súa actividade no campo da interpretación e
da dirección teatral e colabora como cantante
con importantes formacións galegas dedicadas á
interpretación de música antiga.
Javier Fernádez é un polifacético músico cunha
ampla formación como percusionista clásico,
de música tradicional e de jazz. Profesor de
percusión en varias escolas municipais de música,
bandas, cursos e obradoiros en Galicia e Asturias,
compaxina o seu labor docente co de músico e
colabora en diferentes bandas, big-bands, grupos
de jazz, folk e rock.

Charo Pita: voz
Javier Fernández: percusión
18
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Ulobit revisa Vikingland de Xurxo Chirro …///
...sábado 29 de setembro /// Museo Massó, Bueu (Pontevedra) >> 20.00 h

Audicións visuais no Mar do Norte
Banda sonora en directo sobre imaxes da
película manipuladas en tempo real

No ano 2007, Xurxo Chirro atopou catro VHS na súa
casa. As fitas almacenaban case 20 horas de metraxe
de película caseira gravadas por un mariñeiro amigo
do pai do director, Luís Lomba O Haia, ao bordo do
Vikingland, cando traballaba no Mar do Norte. Xurxo
Chirro recrea en Vikingland, a partir destas fitas, as
andainas dese grupo de mariñeiros na súa viaxe
entre a illa de Sylt (Alemaña) e a localidade danesa
de Rømo. O filme é un traballo de “arquivo revelado”
e un documento da emigración galega no norte de
Europa. Vikingland (2011) foi premiada nos festivais
internacionais de FID Marseille, FIC Mar del Plata,
PlayDoc de Tui, Curitiba IFF, IDF Jihlava, Curitiba
IFF, Fic Xixón, Cineuropa e Bradford IFF.
A partir desta longametraxe, Ulobit manipula as
imaxes e, coa interacción da música, das secuencias
electrónicas e da zanfona, estas transfórmanse
para construír un resultado sempre cambiante e
inspirador.
Ulobit é un trío formado por membros de dous
dos proxectos máis interesantes de antropoloxía
20

musical e sonora do país (Escoitar.org e aCentral
Folque). Basean a súa proposta na improvisación
e na experimentación, na música incidental e
nos ritmos minimalistas, mesturando tecnoloxías
antigas (zanfona), modernas (computadores,
electrónica, vídeo, pedais de efectos) e de software
libre, para deconstruír imaxes de arquivos revelados
con banda sonora ao vivo abstracta e resoante.
Antes do concerto farase unha introdución con
comentarios do director sobre a película e a
proxección dunha escolma de secuencias desta,
ademais de explicacións dos músicos sobre o seu
método de traballo: a electroacústica, a electrónica
e o vídeo.

Ariel Ninas: zanfona
Horacio G: vídeo
Xoan Xil: electrónica

www.ulobit.net
21
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Germán Díaz …///
...venres 5 de outubro /// Liceo de Ourense >> 20.00 h

Método cardiofónico
Latidos de corazón en vinilo, instrumentos
mecánicos e zanfona

Germán Díaz é un músico poliédrico cunha fonda
formación e traxectoria concertística. En solitario
ou a través das múltiples formacións coas que
colabora, cultiva estilos que van desde a música
antiga até o jazz, a improvisación e a música
tradicional, campos todos eles nos que é quen de
imprimir un marcado selo persoal a través do seu
instrumento, a zanfona, e da súa particular maneira
de se enfrontar aos diferentes repertorios. Os seus
numerosos proxectos están construídos a partir
dos máis variados e “curiosos” pretextos. Método
cardiofónico, está baseado nos ritmos do latexar do
corazón que o doutor Iriarte gravou nos anos corenta
e que editou en vinilo co mesmo nome. Toma como
base eses latexos e crea un universo sonoro único
cos instrumentos mecánicos que emprega e que
len os cartóns perforados nos que están escritas
as melodías. Con estes instrumentos, a zanfona e a
gravación de bucles en directo, camiñaremos entre
a improvisación e a rixidez dos cartóns perforados.
22
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Con anterioridade ao concerto, e grazas á
colaboración de SINSAlaudio, realizarase un rexistro
dun cilindro fonográfico de cera, tal e como se facía
no comezo do século XX nos primeiros estudios
de gravación, a partir do fonógrafo inventado por
Thomas A. Edison en 1878. A experiencia consistirá
nun pequeno exercicio vocal onde o público
asistente poderá rexistrar a súa voz empregando
este instrumento acústico-mecánico. Con esta
sinxela práctica, poderemos facer idea de por
que moitos compositores da época se negaron a
escoitar a súa música reproducida nunha máquina
destas características.

www.germandiaz.net

Germán Díaz: playasax, rolmónica
cromática, caixa de música, órgano
de barbaría, zanfona e live looping
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Valadarestiada unha soirée na Casa Grande de Vilancosta …///
...sábado 13 de outubro /// Casa Grande de Vilancosta,
A Estrada (Pontevedra) >> 19.30 h

A Casa Grande de Vilancosta é a casa natal da
familia Valladares á que pertencen Avelina e
Marcial Valladares Núñez (1825-1902 e 18211903,
respectivamente),
representantes
da
intelectualidade e dos albores da literatura galega
no século XIX. Segundo as Memorias de Familia,
unha especie de diario manuscrito onde se conta
a historia dos Valladares escrito polo mencionado
autor e conservado na biblioteca da familia, na Casa
Grande celebrábanse auténticas soirées nas que os
asistentes gozaban de limoada, doces, chocolate
ou café, ao tempo que escoitaban a música
interpretada por músicos profesionais e tamén
polos propios membros da familia.
O arquivo familiar contén unha gran cantidade de
partituras, en boa parte inédita, arredor de 600
composicións, melodías galegas e doutros países,
populares e eruditas, rigodóns, valses, muiñeiras e
outras pezas que, por unhas ou outras vías, chegaron
a ser plasmadas no arquivo musical da familia. Este
arquivo é unha auténtica alfaia conservada nun
excelente estado, que agocha importantísimos
datos para o estudo e o coñecemento da nosa
historia musical. Isabel Rei Samartim e José Luís do
Pico Orjais iniciaron hai algúns anos a clasificación
deste arquivo e a transcrición e edición dunha parte
das composicións que se atopan nel.
24

Grazas ao traballo destes dous músicos e
investigadores, e ao coidado posto neste legado
pola familia Valladares, hoxe, máis de cento
cincuenta anos despois, habemos escoitar aquelas
melodías que soaban nos salóns da Casa Grande
e recuperarmos así, unha parte esencial da nosa
memoria e do noso patrimonio musical.
O concerto irá precedido dun breve relato
introdutorio sobre o arquivo musical dos Valladares
a cargo de José Luís do Pico Orjais.
Capacidade máxima: 35 persoas
Inscrición: do 1 ao 10 de outubro en actividades@
espazossonoros.org
COMO CHEGAR:
Para coñeceres a localización de cada un dos
espazos busca en Googlemaps o mapa de Espazos
Sonoros 2012.
Mais información en www.espazossonoros.org
Tânia Camargo Guarnieri: violín
Ugia Pedreira: canto
Alonso Caxade: gaita
José Luís do Pico Orjais: percusión
Isabel Rei Samartim: guitarra
José Luís do Pico Orjais
e Isabel Rei Samartim: dirección
25

Grupo de música antiga 1500
e artista convidado: Marco Ambrosini …///
...xoves 18 de outubro /// Igrexa de Santa María a Nova, Noia (A Coruña) >> 20.30 h
CLAUSURA

Comer, rezar, namorar...

Músicas dos
Renacemento

cancioneiros
arredor
de

hispanos do
tres
temas

universais
Obras de Escobar, Anchieta, del
Triana e Gabriel, entre outros

Encina,

Tres preocupacións da humanidade de todos os
tempos, desde o sublime ao máis corrente, que
nos albores do Renacemento se mesturaban de
xeito desenfadado, serven de argumento para esta
nova proposta do Grupo de Música Antiga 1500: do
motete devocional até a cantiga de escarnio, todos
eles eran terreos onde os compositores da época
se desenvolvían con comodidade e adaptaban
xenialmente o seu estilo ao carácter da peza.
O programa está ilustrado por obras de importantes
autores ibéricos dos séculos XV e XVI recollidas
en cancioneiros como o de Palacio, Elvas ou
da Colombina. Nel, o Grupo 1500 recreará, co
seu persoal e característico estilo interpretativo,
26
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estas descoñecidas e fermosísimas pezas, que
sorprenderán pola súa calidade textual e musical.
Para iso, o grupo conta, ademais, coa colaboración
dun artista de excepción, Marco Ambrosini, un dos
máis afamados intérpretes dun instrumento popular
das culturas nórdicas, a nyckelharpa, co que lle
darán, conxuntamente, unha volta máis ao repertorio
dos cancioneiros ibéricos do Renacemento.

Marco Ambrosini: nyckelharpa e gaita renacentista
María Giménez Fernández: canto e percusións
María Belén Bermejo López: canto e órgano
portativo
Roberto Santamarina Fernández: viola de arco
Víctor Blanco López: guitarra renacentista e arpa
José Ignacio Castro Lozano: sacabuxa e frauta tenor
Andrés Díaz Pazos: frautas, chirimía, baixonciño e
vihuela
Dirección: Andrés Díaz Pazos

www.grupo1500.es
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Andrew Lawrence-King …///
...xoves 11 de outubro /// Igrexa de San Pedro (antigo convento de
San Francisco), Lugo >> 20.30 h

Chorégraphie
Música para os mestres de danza de Luís XIV
Música de Jean Baptiste Lully, Jean Henri
D’Anglebert e André Campra

tanto papeis de elegantes persoeiros heroicos
como outros irrisorios e grotescos. Moitos nobres
eran afeccionados tan capaces que as coreografías
teatrais máis populares convertíanse en danzas de
salón. A Chorégraphie de Feuillet, xunto cos dramas
de Molière, as óperas de Lully e Campra e as danzas
de Beauchamps, Pécour e L’Abbé, representa un
dos cumios do barroco francés.

Andrew Lawrence-King é un virtuoso e imaxinativo
arpista e continuísta, considerado mundialmente
como un dos grandes intérpretes contemporáneos
de música antiga. Desta volta, preséntase en
Espazos Sonoros cun programa solista que xira
arredor da música de danza francesa.
Raoul Auger Feuillet publicou en 1700 un libro
que cambiará para sempre a historia da danza.
Os anteriores tratados describían as danzas con
palabras, pero a Chorégraphie de Feuillet empregou
un sistema preciso de notación para indicar os
movementos, o percorrido no chan e mais o
fraseo rítmico. Publicado co título completo de
Coreografía, ou a arte de escribir a danza por medio
de caracteres, figuras e signos demostrativos, cos
que un pode aprender facilmente e por si mesmo
toda clase de danzas, o libro de Feuillet preservou
con detalle o estilo nobre da danza francesa na
corte de Luís XIV, o Rei Sol. El mesmo participaba
en innumerables ballets e mascaradas, bailando
28

Andrew Lawrence-King: arpa barroca

www.theharpconsort.com
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OUTRAS ACTIVIDADES

>>

Coñece o teu patrimonio …///

Espazos Sonoros convida de novo os seus públicos
a achegárense a diferentes elementos do patrimonio
histórico, artístico, etnográfico e musical: os
petróglifos, a arte rupestre, a prehistoria, a paisaxe
organística galega, as xoias do románico, o oficio
da olería, elementos todos eles entrelazados co
pretexto da música que soará nas estacións finais
de cada rolda.
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Roldas pola paisaxe organística galega
os órganos da Mariña …///
...sábado 15 de setembro /// Casa do Mar de Ribadeo (Lugo) >> 10.45 h  
(Ao final da xornada, ás 20.45 h, concerto de zanfona e órgano con Iván Abal e Marisol Mendive, na Igrexa
de Santa María do Campo de Ribadeo)

Existe unha importante parte do noso patrimonio
histórico especialmente esquecida: o patrimonio
organístico, o conxunto dos órganos, outrora
elementos esenciais da música no noso país que,
co paso do tempo, foron perdendo folgos e voz.
Espazos Sonoros fixo seu, xa desde a primeira
edición, o esforzo pola valoración deste ámbito do
patrimonio histórico e musical, coa programación de
concertos en diferentes órganos aínda en uso e a súa
posta a punto e afinación, pequenas intervencións
fundamentais para a súa conservación preventiva.
Na idea de que para apreciar o patrimonio cómpre
dalo a coñecer e fomentar a estima por el, o festival
dá un pasiño máis nesta tarefa, coa organización
dunha xornada de achegamento ao mundo do
órgano e da organeiría na que faremos unha
rolda musical polos órganos da Mariña luguesa,
comarca na que se concentra un elevado volume de
patrimonio organístico e algún dos exemplares de
órganos históricos máis relevantes do país.
A xornada percorrerá as vilas de Viveiro, Mondoñedo
e Lourenzá, e acabará cun concerto de zanfona e
órgano na vila de Ribadeo.
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Programa da rolda:
10.45 h Xuntanza na Casa do Mar en Ribadeo.
Charla explicativa de contidos: que imos ver, que é
un órgano, como é por dentro e como funciona, os
órganos da Mariña e a súa contextualización.
11.15 h Saída en autobús cara a Viveiro e visita aos
órganos das igrexas de Valdeflores e San Pedro en
San Francisco.
Xantar libre en Viveiro.
15.15 h Saída de Viveiro cara a Mondoñedo.
16.30 h Visita aos órganos da catedral de
Mondoñedo.
17.30 h Visita aos órganos de San Salvador de
Lourenzá.
18.30 h Saída cara a Ribadeo.
20.45 h Concerto de zanfona e órgano na Igrexa de
Santa María do Campo de Ribadeo.
Público: actividade para todos os públicos e nenos
maiores de 8 anos
Capacidade máxima: 50 persoas
Lugar de encontro: Casa do Mar, Ribadeo
Inscrición: do 1 ao 12 de setembro en actividades@
espazossonoros.org

COMO CHEGAR:
Para coñeceres a localización de cada un dos
espazos busca en Googlemaps o mapa de
Espazos Sonoros 2012. Mais información en www.
espazossonoros.org

Os órganos da Mariña
No modesto panorama dos órganos galegos,
a Mariña luguesa conta con algúns dos máis
interesantes exemplares. Todos os que quedan están
dalgunha maneira vinculados a antigos mosteiros
ou á catedral de Mondoñedo. Hai que ter en conta
que os órganos foron, de sempre, instrumentos
caros e que as modestas parroquias galegas non
tiñan cartos para os pagar e manter, polo que son
escasas en Galicia as igrexas parroquiais dotadas
de órgano.
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Comezando pola cabeza da diocese, a catedral
de Mondoñedo, esta conserva dous órganos,
os únicos que quedan na vila (desaparecidos
o do Mosteiro dos Picos e o do convento das
Concepcionistas). Trátase de dous importantes
exemplares construídos contra os comezos do
século XVIII por Manuel de la Viña e reformados no
XIX polo organeiro Mariano Tafall. A retirada do coro
da nave central deixou inutilizados os instrumentos
na súa disposición orixinal; un deles foi electrificado
nos anos 60 e contrólase desde unha consola que
está no cruceiro da igrexa.
Na vila de Lourenzá atópanse dous dos máis
interesantes órganos de toda Galicia, os do antigo
mosteiro bieito de San Salvador, construídos entre
1762 e 1765. Estes fermosos exemplares están
practicamente no seu estado orixinal, moi pouco
alterados, e son verdadeiras xoias esquecidas do
patrimonio musical galego.

galego, Domingo de Doncos y Seixas. Os dous
son instrumentos modestos pero moi valiosos,
testemuños do traballo destes dous competentes
artesáns do noso pasado.
Por último, a vila de Ribadeo albergou tamén
instrumentos históricos, que foron substituídos
recentemente por instrumentos modernos. No
convento das clarisas hai un pequeno órgano
positivo da casa Grenzing, de 1986. A igrexa
parroquial conta cun instrumento de Organería
Española (OESA) de 1962, de carácter modesto
pero nun bo estado de uso. De novo, a razón de
atoparmos un órgano neste templo explícase pola
súa anterior función como igrexa do mosteiro
franciscano da vila.

Na costa temos dúas antigas vilas de referencia:
Viveiro e Ribadeo. Na primeira delas consérvanse
outros dous interesantes exemplares, un no
mosteiro das dominicas de Valdeflores e o outro na
igrexa parroquial, vinculado ao antigo convento de
San Francisco. Estas dúas ordes, que lles daban
boa importancia ao canto e á música na súa liturxia,
dotaron as súas igrexas destes instrumentos de
calidade. O órgano de Valdeflores data de 1786
e foi construído polo organeiro galego Pedro
Antonio de Ferreira, natural de Riotorto. O de San
Francisco, de 1807, é obra tamén doutro organeiro
34
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Visita e actividades ao aire libre no
Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro …///
...sábado 22 de setembro /// 17.00 h
(Despois da visita e das actividades, ás 20.30 terá lugar o espectáculo para todos os públicos, Palabras
PercuDitas, da man de Charo Pita e Javier Fernández)

Unha xornada para gozar en familia que inclúe
unha visita guiada pola área arqueolóxica na que
é posible observar algún dos exemplos máis
salientables da arte rupestre galega, coñecer a
recreación dun poboado para intuír como vivían os
homes e mulleres da Idade do Bronce e visitar as
instalacións anexas nas que se atopa a exposición
permanente.

COMO CHEGAR:
Para coñeceres a localización de cada un dos
espazos busca en Googlemaps o mapa de
Espazos Sonoros 2012. Mais información en www.
espazossonoros.org

Ademais, poderase participar na exhibición
e práctica de técnicas de caza prehistórica,
lanzamento de xavelinas con propulsor e tiro con
arco tradicional.

Capacidade máxima: 70 persoas
Inscrición: do 1 ao 19 de setembro
en actividades@espazossonoros.org
Prezo especial das actividades no museo para os
visitantes de Espazos Sonoros: 3 € por persoa.
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Coñece o patrimonio da contorna
de Santa María de Cambre …///
...domingo 16 de setembro /// 19.00 h
(Tras o percorrido, concerto do quinteto de frautas de bico Seldom Sene, ás 19.00 h, na igrexa de Santa
María de Cambre)

En colaboración coa asociación O Sorriso de Daniel,
faremos un percorrido para coñecer o patrimonio
da contorna da Igrexa de Santa María de Cambre,
que rematará cunha visita guiada á propia igrexa,
na que tamén terá lugar o concerto do quinteto de
frautas Seldom Sene.
Mais información sobre esta actividade en www.
espazossonoros.org
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Escoitas arredor de... Marco Ambrosini  …///
...mércores 17 de outubro /// Cafetería do Centro Galego de Arte Contemporánea,
Santiago de Compostela >> 20.00 h
Marco Ambrosini: nyckelharpa
Presenta: Anxo Quintela

Sentir da voz dos propios intérpretes, fronte a
fronte, a narración das súas experiencias musicais
é a singularidade da proposta Escoitas arredor
de..., que este ano nos permitirá coñecer de preto
e gozar da conversa dun dos máis poliédricos e
virtuosos músicos do momento, o nyckelharpista
Marco Ambrosini, membro fundador do grupo Oni
Wytars. Ambrosini falará da súa traxectoria e dos
seus proxectos ao tempo que mostrará as súas
capacidades como intérprete facendo música ao
vivo no noso salonciño improvisado, neste caso, na
cafetería do Centro Galego de Arte Contemporánea
(CGAC), en Compostela.
Marco Ambrosini
Nacido en Forlí (Italia), estudou violín, viola e teoría
musical, historia da música e composición en
Ancona e Pesaro. Tocou coa Orchestra Filarmonica
Marchigiana e con diferentes agrupacións de
música antiga, barroca e contemporánea. Como
intérprete especialízase na interpretación da viola
de chaves ou nickleharpa. En 1983 funda, canda
Peter Rabanser, o conxunto Oni Wytars. Desenvolve
tamén un intenso traballo no eido do jazz, con
Valentin Clastrier e Michael Riessler. Foi laureado
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pola SWF coa mención Jazz-Newcomer en 1993.
Como compositor, moitas das súas obras foron
estreadas na Alten Oper Frankfurt (O regreso de
Marco Polo) así como na Maschinenhalle Zweckel
(Entre o ceo e o inferno).
Realiza concertos en todo o mundo e producións
para radio e televisión cos grupos Katharco Consort,
Oni Wytars, Els Trobadors, Unicorn, Accentus,
Clemencic Consort, Armonico Tributo Austria,
Camerata Nordica, Jean Luis-Matinier, Michael
Riessler ou o Ensemble Kapsberger.
En 1992 publica o seu manual Introdución á música
antiga. Actualmente é docente de Nyckelharpa
e música antiga na Akademie Burg Fürsteneck
en Alemaña e na escola de Música popular de
Forlimpopoli en Italia, así como coordinador
didáctico do proxecto europeo CADENCE.
www.ambrosini.de
Anxo Quintela
Xornalista e escritor, traballou como guionista,
editor e produtor en diferentes programas culturais.
Colaborou tamén como redactor especializado
no sector agrario e como presentador e redactor
do Telexornal serán, O semanal, Telexornal fin de
semana e Galicia noticias da TVG. Ademais, foi
redactor xefe da revista Agrocultura, pertenceu
ao consello de redacción da revista Grial e dirixiu
o xornal dixital Vieiros. Na actualidade traballa no
programa Diario cultural da Radio Galega.
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Obradoiro de achegamento á música antiga …///
...sábado 6 de outubro /// Antiga corte dos cabalos de San Martiño Pinario, Santiago de
Compostela >> 19.00 h
Lugar de encontro: porta da Hospedería Seminario Maior, Praza da Inmaculada, nº 3, Santiago
Capacidade máxima: 70 persoas
Inscrición: do 24 de setembro ao 3 de outubro en obradoiros@espazossonoros.org

Unha

cita

coa

música

antiga

e

cos

seus

instrumentos para coñecelos e gozalos:

os instrumentos antigos de vento

Esta amena sesión didáctica, adobiada con
pequenas demostracións prácticas, transportaranos
á música que se facía nas capelas musicais do
Renacemento e aos repertorios empregados para o
lecer cortesán.
En definitiva, un espazo para aprender a escoitar e
gozar escoitando.

Tras unha primeira experiencia que levou, na
pasada edición, a públicos iniciados e profanos
a introducírense no mundo da música antiga e
nos seus curiosos e descoñecidos instrumentos,
Espazos Sonoros propón unha nova cita coa
música doutras épocas e cos instrumentos que
daquela se tocaban.
Desta volta, é a quenda dos instrumentos antigos
de vento: chirimías, sacabuxas, gaitas, baixóns,
frautas, mesmo o clarinete, forman parte do
repertorio que habemos ollar de preto e escoitar da
man de catro titores-músicos.

Fernando Abreu
José Ignacio Castro
Abraham Cupeiro

Modera: Andres Díaz
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Espazos ...2012 >>

Coñece, escoita e déixate sorprender

www.espazossonoros.org

Reitoral de Gundivós
Sober (Lugo)

...sábado 8 de setembro <<Sara Ruiz>> 20.00 h

O edificio está situado na parroquia de Gundivós na
comarca da Terra de Lemos, no corazón da Ribeira
Sacra. Foi unha antiga casa reitoral pertencente
á diocese de Lugo, construída no 1750. Na
actualidade, e tras unha conversión respectuosa e
a súa restauración en 2008, converteuse nun centro
de interpretación dedicado á olería tradicional da
zona.
A construción ten planta cadrada, con dúas alturas.
Disponse arredor dun patio central rectangular, con
corredor e balcón de madeira en dous dos seus
lados, apoiado sobre dúas columnas, en pedra e
madeira, e canzorros. O patio conta coa súa propia
mina de auga, canalizada a xeito de fonte, e cun
forno. A casa conserva o antigo pombal construído
a base de cilindros de cerámica da zona, a antiga
adega e a cociña.

Nos anos 90 quedaban na zona un total de cinco
persoas dedicadas á olería, das cales sobreviven
so dúas que gardan aínda os segredos deste
oficio milenario. Na actualidade só unha terceira,
propietaria do Centro de interpretación, segue a vivir
do oficio, perpetuando así unha técnica tradicional
e a memoria dunha actividade económica que foi
decaendo co desenvolvemento industrial e cos
cambios sociais operados no rural galego ao longo
do século XX.
O centro dispón dunha colección única de pezas
centenarias de cerámica tradicional de Gundivós.

O oficio tradicional da olería estivo especialmente
vinculado, entre outras zonas de Galicia, á Ribeira
Sacra, e tivo un dos seus centros máis importantes
en Gundivós. Nesta área o oficio estivo sempre
moi unido á produción do viño e á fabricación
de recipientes para o seu comercio e consumo
(cuncas, xerros, cántaros etc.). Trátase neste caso
dunha olería cun característico ton denegrido,
feita en torno baixo, cunha cocción con leña e cun
acabado con pez (fusión de resinas naturais) para
impermeabilizar os recipientes.
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Igrexa de San Pedro (antigo convento de San Francisco)
Lugo

...xoves 11 de outubro <<Andrew Lawrence-King>> 20.30 h

A igrexa pertencente ao antigo convento
franciscano, hoxe convertido en museo provincial,
sitúase no centro xeométrico do recinto amurallado
da cidade de Lugo. É de fábrica gótica de finais do
século XIV e primeiros do XV. Sufriu un importante
incendio no século XVII e tamén o saqueo das
tropas napoleónicas. O convento foi abandonado
tras a desamortización de Mendizábal en 1837,
polo que a igrexa pasou, a comezos do século XX, a
converterse en parroquia de San Pedro.
O templo, de maneira similar ao que era costume
nas ordes mendicantes galegas, ten planta de cruz
latina e unha cabeceira con tres ábsidas. A fachada
principal está oculta, en parte, pola torre e destaca a
fiestra oxival que se abre sobre a portada. A fachada
lateral tamén está oculta pola capela barroca da
Venerable Orde Terceira, que data de 1695. Onda a
igrexa consérvanse as dependencias monacais do
antigo convento, así como o claustro gótico situado
ao norte da igrexa, un conxunto arquitectónico no
que se sitúa, actualmente, o museo provincial.
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Igrexa de Santa María do Campo
Ribadeo (Lugo)

...sábado 15 de setembro <<Iván Abal e Marisol Mendive>> 20.45 h
(Coñece o teu patrimonio: roldas pola paisaxe organística galega, os órganos da Mariña. Hora e lugar de encontro: ás
10.45 h na Casa do Mar de Ribadeo.
Máis información na páx. 32 ou en www.espazossonoros.org)

A orixe da actual igrexa de Santa María do Campo
como templo parroquial é bastante enguedellada.
Orixinariamente foi igrexa dun convento franciscano
que había na vila, templo que foi reedificado no século
XVIII. Coa exclaustración de 1835 trasladouse a ela
a antiga colexiata de Santa María, a cal, por mor
da súa demolición en 1788 dado o estado ruinoso
no que se atopaba, celebraba daquela o culto na
capela do hospital de San Sebastián. Finalmente,
tras o Concordato de 1851, a colexiata viu reducido
o seu status ao de igrexa parroquial, tal e como a
coñecemos hoxe.

Polo que respecta á arquitectura, os elementos
máis interesantes que se conservan da primitiva
igrexa, tras a reconstrución do século XVIII, son
a súa portada gótica de decoracións vexetais, do
século XIV, e as grandes ventás da parte superior,
da mesma época. No interior consérvanse os arcos
románicos que dan acceso á sala capitular antiga.
Tamén resulta de interese a capela que se atopa ao
lado esquerdo da igrexa, da que se conserva a súa
portada gótica. O campanario e o seu reloxo son
modernos, en estilo neogótico.
Xa no presente século a Xunta de Galicia promoveu
a restauración do retablo maior, no que se
levaron a cabo traballos de limpeza da superficie,
alixeiramento de repintes, reposición de volumes e
tratamento dos nichos, entre outros.

A antiga colexiata levaba o nome de Santa María
do Campo, nome herdado, á súa vez, da igrexa
parroquial. Fundouna en 1270 o bispo mindoniense
Nuño II, tras as queixas de Ribadeo ao perder o
bispado, o cal se asentara na vila por un período de
50 anos (de 1182 a 1233) en virtude dun privilexio
de Fernando II. Con todo, a colexiata era de
proporcións moi modestas na súa dotación, pois
tiña un só cóengo e catro racioneiros.
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Liceo de Ourense
Ourense

...venres 5 de outubro <<Germán Díaz>> 20.00 h

obxecto de acondicionar e de pór en valor estes dous
espazos, restauráronse as carpintarías, fixéronse
traballos de pintura e vernizado, recuperouse o
zócalo de madeira existente, axeitouse o falso teito,
substituíronse as carpintarías de acceso á terraza e
acondicionouse o escenario.

O edificio, situado no centro histórico da cidade
das Burgas, foi na súa orixe o antigo pazo dos
Oca Valladares. Construído no século XVI,
correspóndese cun estilo gótico-renacentista e
realizouse por encargo de Álvaro de Oca y Deza,
en 1522. A fachada rematárona en 1583 e o edificio
sufriu reformas posteriores, como a que deu lugar
ao patio de columnas con oito pinturas murais de
corte romanticista e costumista, de 1884. No século
XIX o pazo foi abandonado e recuperouse para a
cidade ao trasladar alí o Liceo Recreo de Artesáns
de Ourense, en 1850. Desta institución foron socios
persoeiros da talla de Lamas Carvajal e Curros
Enríquez e, no seu salón de festas, tocou en 1874
Isaac Albéniz.
O edificio foi declarado Ben de Interese Cultural
en 2002 e, nel, a Dirección Xeral de Patrimonio
da Xunta de Galicia veu realizando unha serie de
intervencións de rehabilitación e restauración, tanto
do patio de columnas como do salón nobre, a última
delas rematada este 2012. Nesta intervención, e co
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Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre
Campo Lameiro (Pontevedra)

...sábado 22 de setembro <<Charo Pita e Javier Fernández >> 20.30 h
(Ás 17.00 h, Coñece o teu patrimonio: visita e actividades ao aire libre no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de
Campo Lameiro.
Máis información na páx. 36 ou en www.espazossonoros.org)

Este conxunto de arte rupestre, declarado
Monumento Histórico-Artístico en 1974, constitúe
o primeiro parque arqueolóxico de Galicia e
foi inaugurado coma tal en 2011. O parque
está dedicado a unha das máis características
manifestacións artísticas de Galicia: os petróglifos,
signos e figuras gravadas nas rochas, xa que
é nestes montes de Campo Lameiro onde está
situada unha das concentracións máis importantes,
en calidade e cantidade, de petróglifos, non só da
península, senón tamén de Europa.

como un volume lonxitudinal que emerxe do terreo
con naturalidade, coma se fose unha das múltiples
rochas que afloran na paisaxe. Atópase recuberto
na súa totalidade con grandes pezas de granito
colocadas de xeito superposto para obter unha
fachada cunha forte textura, de carácter fortemente
tectónico e natural. No interior, os espazos
expositivos están parcialmente soterrados e non
teñen ocos que permitan ver o contorno; o seu
único vínculo co espazo exterior son os profundos
lucernarios que ofrecen unha feble iluminación
natural e a penetración do son exterior.

O conxunto consta de tres espazos diferenciados:
o espazo expositivo situado no interior do Centro
de Interpretación; a área arqueolóxica anexa, de
22 hectáreas de extensión, na que se atopa un
conxunto de estacións rupestres nunha paisaxe moi
semellante á do seu contexto orixinal; e a recreación
dun pequeno poboado no que se evocan aspectos
da vida cotiá da Idade do Bronce.
O proxecto construtivo do Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre recibiu o premio de Arquitectura
Ascensores Enor do ano 2011. O edificio, situado na
área de acceso ao Parque Arqueolóxico, configúrase
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Casa Grande de Vilancosta
A Estrada (Pontevedra)

...sábado 13 de outubro <<Valadarestiada>> 19.30 h

enxérgase o Pico Sacro e o Val do Ulla. A casa
fora o lugar no que se establecera o matrimonio
de don José e dona Concepción, pais da saga, en
1817, e nela naceron a maior parte dos seus fillos.
A vivenda pertencía á familia da muller, os Núñez,
e, segundo a inscrición que se recolle nun lintel
da antiga porta principal, fora construída en 1751:
“ESTA LA MANDO HAZER DON MANVEL JAZINTO
NVÑEZ BALCARRCER MIRANDA I SV MVGER DA
MANVELA DE PAZOS AÑO DE 1751”.

A casa familiar dos Valladares, coñecida como Casa
Grande de Vilancosta, está situada na parroquia de
Berres, preto da Estrada. Nesta casa viviron Avelina
e Marcial Valladares, intelectuais galegos cuxa obra
estivo moi influenciada polo contorno paisaxístico
e sentimental deste conxunto erguido nunha lomba
(de aí probablemente o seu nome), e desde ela
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Un portal cuberto dá acceso ao conxunto a través
dun patio con fonte e alxibe, no que se atopan a
edificación principal e as construcións anexas
que acubillaban a palleira, os cortellos e a forxa. A
casa ten dúas alturas e unha galería que percorre
a fachada orientada ao nordés e está dividida en
varias estancias, entre elas, a biblioteca, un salón
con cheminea —ao que fai referencia Marcial
Valladares nas súas Memorias de familia como
lugar de reunión e rezos antes da cea—, un oratorio
e unha sala, onde permanece un pianoforte e na
que, probablemente, se organizaban as reunións
musicais nas que participaban os membros da
familia Valladares.
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Igrexa de Santa María de Cambre
(A Coruña)

...domingo 16 de setembro <<Seldom Sene>> 19.00 h
(Coñece o teu patrimonio: rolda pola contorna de Santa María de Cambre.
Máis información na páx. 38 ou en www.espazossonoros.org)

interior son algúns dos seus capiteis historiados, a
imaxe da Virxe con Neno que data tamén do século
XII e unha pía bautismal antiga.
A orixe dun establecemento relixioso en Santa
María de Cambre sitúase na Alta Idade Media,
cando nese lugar existía xa un mosteiro, do que se
coñecen documentos do ano 942, data na que pasa
a depender do mosteiro de San Paio de Antealtares
como priorado. No 1489 pasa a formar parte, tamén
como priorado, da xurisdición de San Martiño
Pinario.
A construción da actual igrexa monacal data de
fins do século XII, baixo o patrocinio da familia
dos Traba. Coñecemos o nome do seu construtor,
Michael Petri (Miguel Pérez) por unha inscrición
nunha das canterías co seu nome e ano de
construción: 1195. O edificio que este artífice
levantou ten claras influencias compostelás, con
planta de tres naves, cruceiro, presbiterio e coroa,
onde abren cinco capelas radiais. Esta última parte
é xa de datas posteriores e, no seu conxunto, o
templo pódese ver como unha catedral de Santiago
en pequeno, o cal denota as influencias sinaladas.
A zona da cabeceira é moi elegante e ten as típicas
características doutras igrexas de mosteiro, con
influencia compostelá, como Oseira, Melón ou
Carboeiro. Outros elementos destacables do seu
58
58

Na fachada destacan a espadana, o rosetón e a
porta, con columnas acaroadas, co seu tímpano,
protexida da choiva por unha estrutura apoiada
sobre seis canzorros con diversas figuras, entre
elas un músico. O tímpano ten unha imaxe do
Agnus Dei e a entrada á igrexa está franqueada por
dous anxos, un cun pergameo e outro cun libro,
que representan o Antigo e o Novo Testamento.
Destacan tamén as fiestras da fachada, con cinco
arquiños de ferradura, tamén de clara influencia
compostelá.
Recentemente, a Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria abordou unha
importante intervención nesta igrexa, que incluíu a
substitución e restauración da cuberta, a limpeza e
acondicionamento da fachada e da porta principal, a
limpeza da pedra e das xuntas na cantería da coroa,
e a eliminación de recebos e saneado da pintura en
muros das naves, nos teitos e nas absidiolas.
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Igrexa de Santa María A Nova
Noia (A Coruña)

...xoves 18 de outubro <<Grupo de música antiga 1500 e Marco Ambrosini>> 20.30 h
CLAUSURA

Neno aparece a figura do arcebispo Berenguel de
Landoira como promotor da construción. O interior
do templo, na actualidade, acubilla o Museo das
Laudas.
A igrexa de Santa María A Nova está construída
sobre un templo do século XII e foi consagrada,
en 1327, polo arcebispo Berenguel de Landoira,
segundo a inscrición do lintel da portada sur, de aí
o apelativo “A Nova”, que a diferencia da antiga da
mesma advocación. É un bo exemplo do chamado
gótico mariñeiro, de grande incidencia na vila
de Noia, cunha soa nave con tres arcos faixóns
apuntados sobre os que descansa a cuberta de
madeira, e a capela maior, rectangular e máis
estreita ca a nave.

Na última década a Xunta de Galicia veu realizando
obras de reparación na cuberta e na drenaxe do
templo, e diferentes intervencións en paramentos e
no propio camposanto.

O conxunto está conformado pola igrexa e o
camposanto —ou quintana de mortos—, que
posúe o maior número de laudas sepulcrais de
España, con pezas que van desde o século X até
o XVI. Ademais, destacan os seus dous famosos e
fermosos cruceiros de estilo gótico. Conta a lenda
que o cemiterio se fixo con terra santa traída de
Palestina por barcos noieses.
Na fachada, o fermoso rosetón gótico queda
algo escondido polo pórtico engadido con
posterioridade. Na portada, o tímpano representa
un dos temas máis apreciados no gótico galego,
a Adoración dos Reis. Á esquerda da Virxe co
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Museo Massó
Bueu (Pontevedra)

...sábado 29 de setembro <<Ulobit>> 20.00 h

A orixe das coleccións do Museo Massó retrotráese a
primeiros do século XX, grazas ao labor coleccionista
dos Massó, unha familia catalá que asentou en
Galicia a comezos do XIX para a explotación da
industria pesqueira galega. Particularmente, José
María e Gaspar recompilaron unha interesante
colección de obxectos relacionados co mar e unha
completa colección de libros. Este sería o xermolo
dun museo de natureza privada que se instalaría
no antigo edificio da fábrica conserveira familiar e
que foi inaugurado en 1932 por idea de Guillermo
Marconi (Nobel de Física en 1909) quen, en 1928,
visita Bueu e queda impresionado pola colección.
Debido á crise económica da conserveira Massó na
década dos noventa do século pasado, que supuxo
o seu peche definitivo, o museo privado queda
nunha situación de incerteza e provisionalidade.
A Xunta de Galicia, en 1993, propón a compra da
colección e unha parte do edificio da antiga factoría
(xusto a carón do antigo museo) onde se instalou a
actual sede.

citados industriais conserveiros. O seu interese
pola navegación levounos a crear unha colección
única de libros impresos entre os séculos XV e XIX,
manuscritos, instrumentos náuticos, cartografía,
documentos e maquetas de embarcacións
históricas, que constitúen a alma desta colección. Co
tempo, a actividade pesqueira e os testemuños das
factorías conserveira e baleeira foron completando
o perfil dun museo único e sorprendente que aínda
mantén o encanto da colección orixinaria.
O museo está dotado dunha exposición permanente
relacionada co mar como fonte de recursos
económicos: desde obxectos procedentes das
antigas fábricas de salgadura e de conservas, ata
outros vinculados coa actividade pesqueira, como
a carpintería de ribeira, as artes de pesca ou a caza
da balea. Dispón dunha valiosa colección de libros
antigos especializada en temas marítimos e navais,
na que destacan os incunables (libros imprimidos
nos primeiros anos da imprenta, 1453-1500).
Completa a exposición unha sección dedicada
á navegación cunha interesante colección de
instrumentos náuticos, esferas celestes e terrestres
e maquetas de embarcacións históricas.

No Museo Massó convive o patrimonio marítimo
e o industrial co espírito erudito do coleccionismo
doutra época. O seu carácter peculiar reside no
feito de que é froito das inquedanzas culturais dos
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6363

Centro de Formación de
Tecnoloxías Apple
Empresas colaboradoras >>>

ACME Galicia é o Centro de Formación Autorizado Apple onde podes realizar todo tipo de
cursos sobre Mac e iPad. Ademais está dispoñíbel unha programación anual de cursos de
deseño gráfico, web, fotografía, vídeo, animación, son e imaxe corporativa que che permitirán
acadar un nivel profesional no ámbito creativo e publicitario.
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Rúa dos Irmáns Rey Alvite 1, Santiago. Telf: 981 56 28 25
www.acmegalicia.com
info@acmegalicia.com

A Malata, 73 - 15591 Ferrol - Coruña
Telf.: 981 319 116 - Fax: 981 371 071
e-mail: oficina@comercialjanel.com

Organiza…
Xunta Entidades colaboradoras...
de Galicia
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Secretaría Xeral de Cultura
Dirección artística e coordinación da produción…
Sirgo Torcendo
Colabora...
SINSAlaudio
Redacción...
Andrés Díaz Pazos, Belén Bermejo López
Produción técnica...
Goyplasonn
Asesoramento lingüístico…
Secretaría Xeral de Política Lingüística
Imaxe e comunicación…
miramemira
Imprime…
Litonor
DL: C-1582-2012.
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GRAZAS A...
_D. José Bello Lagüela, párroco da igrexa de San Pedro en San Francisco, Viveiro.
_D. César Carnero Rodríguez, párroco da igrexa de San Pedro, Lugo.
_D. Manuel Escariz Magariños, catedral de Mondoñedo.
_Dna. María Carmen Ferreirós e membros da familia Valladares.
_D. Xosé Miguélez Díaz, párroco de Vilanova de Lourenzá.
_D. Jacinto Pedrosa Deán, párroco de Santa María do Campo, Ribadeo.
_D. Manuel Quintáns Fernández, párroco da igrexa de Santa María, Cambre.
_Congregración das irmáns dominicas do mosteiro de Valdeflores, Viveiro.
_Cabildo catedralicio de Mondoñedo.
_Asociación Cultural do Patrimonio Medieval O Sorriso de Daniel.

