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16 de xaneiro | Do realismo no cine 
ao xénero documental.
Nexos infantil arranca cunha sesión 
de cine. Primeiro, trataremos de 
entender a diferenza entre ficción e 
realidade, adoptando diferentes 
papeis: primeiro faremos de nós 
mesmos e despois encarnaremos 
personaxes e descubriremos que non 
resultarán os mesmos comportamen-
tos. Tras este primeiro experimento, 
planificaremos e realizaremos a 
gravación dun mini documental no 
que os participantes poderán 
entrevistarse, gravarse e preguntarse 
cousas.  Despois da sesión, este 
documental será editado e enviado 
por email a quen o solicite. 

20 de febreiro | Novísimas 
miradas na arquitectura galega.
Mediante xogos realizaremos un 
achegamento á arquitectura para 
reflexionar entre todos para que 
serve. Compararemos imaxes de 
casas de arquitectura de todo tipo, 
dende a tradicional casa galega, ata 
casas modernas máis vangardistas e 
espectaculares. Logo faremos un 
mural con estas imaxes e con desexos, 
planos e debuxos das casas que nós 
mesmos imaxinaremos.  Finalmente, 
e partir de materais para reutilizar, 
construiremos as nosas propias 
maquetas ou deseños.

23 de abril | Últimos días con 
Shakespeare e Cervantes.
Os máis pequenos aproximaranse 
nesta nova cita con Nexos ás figuras 
destes dous autores universais: 
Shakespeare e Cervantes. A través da 
súa vida e das súas anécdotas máis 
interesantes, achegarémonos as súas 
obras, que coñeceremos a través de 
dous libros galegos de Banda Deseña-
da: Romeo e Xulieta e Miguel en 
Cevantes de D.Rubín. Despois 
faremos un concuso de imitación, con 
disfraz incluído, e por último creare-
mos dous murais colectivos nos que 
comparar as vidas dos dous autores e 
nos que incluiremos novos poemas 
artellados a partir dos seus versos.

28 de maio | O Turismo: entre o 
parque de atraccións e as invasións 
bárbaras.
Nexos infantil convídanos nesta 
sesión a ser turistas. Pensaremos en 
como nos comportamos cando 
viaxamos e no que nos gusta e nos 
molesta dos comportamentos dos 
turistas cando nos visitan.Ademais, 
realizaremos unha serie de murais 
colectivos con fotografías e datos para 
coñecer algunhas das cidades máis 
turísticas do mundo (Nova York,  
Venecia, Roma, París, Compostela, 
Madrid....). Con eles crearemos un 
xogo de mesa tipo Trivial co que 
competiremos para ver canto 
sabemos agora deses sitios.

Nexos 
infantil

Santiago de Compostela, cidade 
turística por excelencia, estase a 
beneficiar dun incremento acelerado 
no número anual de visitantes. Esa 
inxección de recursos é un maná moi 
prezado en tempos de crise, especial-
mente para os sectores de restaura-
ción, hostalería e comercio. Con todo, 
e á luz do sucedido noutras latitudes, 
esa afluencia masiva podería ter 
consecuencias non desexables. A 
especialización turística leva en 
ocasións aparellada un empobrece-
mento dos usos urbanos, así como a 
expulsión de poboación e de formas de 
vida autóctonas. A venta de experien-
cias manufacturadas contribúe á 
homoxeneización cultural do planeta. 
Nesta sesión analizaremos as luces e 
as sombras dun fenómeno que non 
para de medrar desde mediados do 
século XIX, e cuxos movementos a 
escala global xa superan os mil millóns 
de persoas cada ano. 

12:00 | Relatorio: Lluís Bonet. 
Profesor de Economía Aplicada da 
Universidade de Barcelona, investiga-
dor invitado do MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) e profesor 
invitado da Universidade de Montpe-
lier. Director da formación superior en 
xestión cultural da UB, na que se 
inclúe un Posgrao en Turismo 
Cultural. Conferenciante en máis de 
corenta países, ocupa diversos cargos 
en instancias internacionais. Entre as 
súas múltiples publicacións, foi 
coautor da obra “Políticas para la 
creatividad. Guía para el desarrollo de 
las industrias culturales y creativas” 
(UNESCO, 2010). 

13:15 | Teatro cómico: “Mofa e 
Befa”. Os dous meirandes trastes da 
escena galega, Evaristo Calvo e Víctor 
Mosqueira, presentan a súa última 
acción ‘We are di�erents’, na que o 
turista é despoxado das súas múltiples 
máscaras para desvelar a súa auténtica 
natureza: a de mostro devorador das 
diferenzas.  

O turismo: entre 
o parque de 
atraccións e as 
invasións bárbaras 

28 DE MAIO
12:00 H.

INFO PRÁCTICA

CO PATROCINIO DO FONDO GAIÁS:

COLABORA

CICLO DE 
CULTURA
CONTEMPO–
RÁNEA

CICLO DE 
CULTURA
CONTEMPO–
RÁNEA

Lugar: Biblioteca e Arquivo de Galicia 
Hora: 12.00 h.
Duración: 120 minutos
Entrada de balde previa inscrición en cidadedacultura.gal 
(as inscricións abriranse o luns posterior a cada sesión)



Vivimos en sociedades complexas, 
plurais e en constante cambio. A 
cultura contemporánea é a cada paso 
máis mestiza. Para descifrar as claves 
e tendencias de hoxe precisamos 
dunha visión panorámica que supere 
as vellas fronteiras do saber, 
conxugando a un tempo os enfoques 
científico e humanístico.

O ciclo de cultura contemporánea 
NEXOS regresa en xaneiro de 2016 
da man de Marcos Lorenzo, 
propoñendo desta vez un diálogo 
entre temáticas tan variadas como o 
cinema documental, a arquitectura, a 
historia da literatura e o turismo.

Como é habitual, combinaremos 
relatorios a cargo de destacados 
expertos con actuacións artísticas 
sorprendentes, nas que non faltarán 
estreas de espectáculos creados en 
exclusiva para NEXOS. E sempre 
desde un formato didáctico, ameno e 
distendido. 

Ao longo deste semestre analizare-
mos a evolución do cine de inspira-
ción social e a emerxencia actual do 
xénero documental; coñeceremos de 
primeira man ás figuras máis 
relevantes e ás principais correntes 
da nova arquitectura galega; 
saberemos das peripecias biográficas 
de Shakespeare e Cervantes nos seus 
derradeiros anos de vida, xustamen-
te cando se celebra o cuarto 
centenario do seu falecemento; e 
estudaremos como o turismo 
cultural transforma (para ben e para 
mal) territorios e formas de vida. 

Catro sesións a celebrar na Bibliote-
ca de Galicia e que rematarán cun 
convite a un viño e un petisco. 
Porque diso se trata, de ofrecer un 
aperitivo cultural para as mañás dos 
sábados.

NEXOS

BIBLIOTECA
E ARQUIVO
DE GALICIA

XAN-MAI
2016

CICLO DE CULTURA
CONTEMPORÁNEA

Desde o mesmo instante en que naceu 
o cine, poderiamos trazar unha 
(hipotética) divisoria entre dúas 
grandes correntes. Aquela que buscou 
entreter ás masas mediante a ficción e 
aqueloutra que quixo contar unha 
verdade, sexa intimista ou como 
forma de denuncia. O cine como 
evasión ou como testemuña. Esta 
sesión afondará na segunda delas, a 
que podemos identificar co cine 
socialista soviético, co neorrealismo 
italiano, co naturalismo escandinavo, 
co free cinema, coa nouvelle vague, co 
realismo crítico español e todas 
aquelas tendencias que se caracteriza-
ron por un forte compromiso estético 
ou social. O que nos leva inevitable-
mente a preguntarnos polo auxe 
actual do xénero documental e polo 
seu status dentro da cinematografía. 

12:00 | Entrevista: Gracia Quereje-
ta. Directora de cine. A súa ópera 
prima “Una estación de paso” (1992) 
foi merecedora do premio especial do 
xurado na SEMINCI de Valladolid. 

Desde entón, ten desenvolvido unha 
carreira artística inzada de recoñece-
mentos. Acadou por duplicado o 
premio á mellor película do Festival 
de Cine Español de Málaga, cos filmes 
“Héctor” (2004) e “15 años y un día” 
(2013), mentres que “Siete mesas de 
billar francés” (2007) obtivo dous 
premios Goya e dous premios do 
Festival de San Sebastián. Na 
actualidade é vicepresidenta da 
Academia do Cine. 

13:15 | Proxección das curtame-
traxes documentais: “Galicia” (8’) e 
“Ser e Voltar” (14’). A continuación 
da mítica peza de Carlos Velo, 
proxectaremos unha curta de Xacio 
Baño, rodada en 2014, seleccionada 
para o Festival de Locarno (Suiza) e 
gañadora do premio Canal + no 
Festival de Clermont – Ferrand 
(Francia). Da Galicia rural de 1936 á 
Galicia rural de hoxe. 

Do realismo no 
cine ao xénero 
documental 

16 DE XANEIRO
12:00 H.

O 16 de abril de 2016, coincidindo co 
Día Internacional do Libro, celebra-
mos o 400 aniversario do falecemen-
to de William Shakespeare e Miguel 
de Cervantes, cumios das letras en 
lingua inglesa e española. Non son 
poucos os estudosos da literatura que 
apuntan similitudes entre as súas 
obras. Tampouco faltan historiadores 
que tracen paralelismos entre as súas 
vidas. A modo de exemplo: ningún 
dos dous tivo formación universitaria 
e ambos foron perseguidos pola 
xustiza. Até aquí as coincidencias. 
Semella que Cervantes tivo unha 
vida atribulada e chea de penurias, 
mentres que o dramaturgo inglés 
gozou dunha posición confortable. 
Diso trata a sesión de hoxe: queremos 
mergullarnos nas súas vidas cotiás, 
na súa reputación social, na súa 
circunstancia persoal, e todo isto 
situado no contexto intelectual e 
político da época. E por certo, 
chegaron a coñecerse?

12:00 | Relatorio: Juan Bonilla. 
Escritor e xornalista. Autor dunha 
prolífica obra en narrativa, poesía e 

ensaio, foi merecedor de numerosas 
distincións, entre as que destaca o 
Premio Bienal Mario Vargas Llosa á 
mellor novela publicada en español 
nos anos 2012 e 2013 (“Prohibido 
entrar sin pantalones”, Seix Barral, 
2013). Os seus libros foron traduci-
dos a sete linguas, sendo el mesmo 
por vez tradutor de Joseph Conrad 
ou J. M. Coetzee. A súa novela 
“Nadie conoce a nadie” (Ediciones B, 
1996) foi adaptada ao cine polo 
director Mateo Gil. Na actualidade é 
reporteiro e columnista no diario El 
Mundo.

13:15 | Concerto: “Músicas arredor 
de Cervantes e Shakespeare”. O 
Grupo 1500 de Música Antiga 
interpretará pezas vocais e instru-
mentais recollidas directamente da 
obra de ambos escritores, ademais 
doutras coetáneas que reflicten o 
ambiente musical (cortesán e 
popular) daquel momento histórico.  

Últimos días con 
Shakespeare e 
Cervantes

23 DE ABRIL
12:00 H.

A recente crise do sector inmobiliario 
asestou un duro golpe ao oficio de 
arquitecto, obrigando a repensar os 
seus enfoques e prioridades. O anterior 
modelo, escorado cara o espectáculo, 
cedeu paso a intervencións máis 
mesuradas, eficientes, sustentables e 
ancoradas no contexto social. Esa 
reformulación coincide en Galicia co 
agromar dunha extraordinaria 
xeración de profesionais que están a 
obter recoñecemento fóra das nosas 
fronteiras. Nesta sesión trazaremos 
unha panorámica sobre esas novas 
miradas, sobre as autoras e autores que 
están a despuntar e sobre as correntes 
que se albiscan no futuro inmediato.
 
12:00 | Relatorio: Guadalupe Piñera 
Manso. Profesora de proxectos na 
ETSA da Universidade da Coruña. Foi 
codirectora da revista Obradoiro do 
Colexio de Arquitectos de Galicia. O 
seu estudio “Irisarri Piñera” é un dos 
máis sinalados do país, recibindo os 
premios COAG (2004), Juana de Vega 
(2004), Julio Galán Carvajal (2001) e 
Gómez Román, ademais de participar 
en exposicións do MOMA de Nova 

Iorque, da Bienal de Venecia ou da 
Embaixada de España en Washington. 

12:30 | Relatorio: Elizabeth Abalo. 
Arquitecta pola Universidade de 
Navarra e Máster en Rehabilitación. O 
seu estudio “abalo alonso” foi merece-
dor de numerosos recoñecementos. 
Entre os máis recentes: premio A-Prize 
da Trienale de Milán (2015), premio 
internacional Veteco_Asefare (2014), 
premios A+ ao mellor edificio 
educativo (2013) e sanitario (2011) de 
España, e mención especial nos 
Awards for Emerging Architecture 
(2013). A súa obra aparece citada en 
múltiples guías e publicacións 
internacionais. 

13:15 | Espectáculo Poético – 
Musical: “O lugar que non hai”. O 
pianista Pablo Seoane e o poeta Estevo 
Creus ofrécennos unha sesión de 
improvisación na que texto e música 
indagan sobre a significación do espazo 
a partir da ausencia, do que non hai. “E 
se todo é posible, por que falta?”. 
Espectáculo creado para o ciclo 
NEXOS. 

Novísimas miradas 
na arquitectura 
galega 

20 DE FEBREIRO
12:00 H.


