
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 coñecemento, conxugando 
a un tempo os enfoques cientí�co e 
humanístico.
 O ciclo de cultura contemporánea 
NEXOS regresa en xaneiro de 2018 da 
man de Marcos Lorenzo, combinando 
relatorios a cargo de destacados 
expertos con actuacións artísticas 
sorprendentes. E sempre desde un 
formato didáctico, ameno e distendido. 
Nesta sexta edición abordaremos as 
di�cultades na crianza das �llas e �llos e 
a situación dos coidados persoais nunha 
sociedade individualista; analizaremos as 
claves da explosión creativa na banda 

deseñada e animación en Galicia; 
preguntarémonos polo estado do noso 
patrimonio cultural e polas fórmulas 
necesarias para poñelo en valor; 
achegarémonos á actualidade do mundo 
árabe e musulmán sen os lentes 
deformantes de Occidente; e coñecere-
mos un chisco máis sobre a renovación e 
�orecemento nas pasadas décadas da 
música popular portuguesa. 
 No apartado artístico, redobrare-
mos a nosa aposta por dar voz ao 
talento galego a través de producións 
propias, creadas en exclusiva para 
NEXOS.
 Cinco sesións a celebrar na 
Biblioteca 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.

A quimera da conciliación. Crianza, 
coidados e traballo doméstico no 
século XXI | 27 xan, 12:00h.
Para esta sesión traballaremos a 
conciliación desde a óptica da infancia. 
Xogando con dinámicas de roles 
descubriremos quen fai que na nosa 
familia, e canto fai cada quen. 
Crearemos un gran horario colectivo no 
que deberemos conseguir repartirnos as 
tarefas cotiás (as persoais e as colecti-
vas), e que nos axudará a comprender o 
difícil que é ter tantas responsabilidades e 
compaxinalas, valorando así o que fan 
nais e pais a diario e aprendendo a 
detectar tanto os desequilibrios como as 
asignacións de xénero que facemos sen 
decatarnos. 
 O trazo desatado. Banda 
deseñada e animación en Galicia | 24 
feb, 12:00h.
O punto álxido desta sesión será a 
elaboración da nosa propia banda 
deseñada. Para isto seguiremos todos os 
pasos: idear unha historia, de�nir os 
personaxes, deseñalos, organizar un 
guión, encadrar as viñetas e plasmar a 
nosa aventura. Para rematar, realizaremos 
o noso propio combate de debuxantes, en 
paralelo ao da sesión adulta de Nexos.
 Con�n dos verdes castros... O 
patrimonio e a identidade de nós | 24 
de marzo | 12:00 h.
Faremos unha viaxe virtual por Galicia 
para coñecer os valores patrimoniais e 
naturais máis senlleiros, dende a catedral 
de Santiago, pasando pola muralla de 

Lugo, a Torre de Hércules ou a ponte 
romana de Ourense, ata as rías e parques 
naturais, achegándonos ás épocas da súa 
construción no caso dos monumentos. 
Despois, de xeito individual ou en grupos 
de ata tres persoas, cada quen escollerá o 
seu elemento preferido para realizar unha 
persoal recreación plástica do mesmo, 
ben debuxada, ben en maqueta a partir de 
refugallos, que logo colocaremos en 
exposición no noso particular mapa 
simbólico de Galicia.
 Encrucilladas no mundo árabe e 
musulmán | 14 abr, 12:00 h.
Comezaremos cun coloquio no que 
poremos en común que sabe cada quen 
acerca dunha cultura veciña sobre a que 
comprobaremos que pesan os prexuízos 
sociais.  Sobre o mapamundi, sinalaremos 
os países nos que a cultura é a maioritaria 
ou o�cial… e moitos países nos que está 
presente, coma o noso! Veremos imaxes, 
escoitaremos músicas e falaremos de 
gastronomía, arte e estética. 
 A renovación da música portu-
guesa | 16 xuñ, 12:00 h.
Guiadas por vídeos e cancións, as 
crianzas asistentes a esta sesión 
realizarán unha viaxe pola música 
portuguesa, para coñecer o fado (dende o 
máis tradicional ao máis moderno), a nova 
canção portuguesa, Madredeus  e mesmo 
a bandas de actualidade como The Gift 
ou Deolinda. Para rematar, aprenderemos 
algunhas cancións infantís tradicionais 
portuguesas, como Todos os Patinhos 
sabem bem nadar.

No ano 2011 o fado foi declarado 
Patrimonio Inmaterial da Humanidade pola 
UNESCO. Un xusto recoñecemento a 
unha creación cultural marabillosa que 
soubo actualizarse até hoxe. Claro que o 
fado non esgota o repertorio das músicas 
portuguesas. Nos anos 60 e 70 do pasado 
século xurde a “nova canção portuguesa” 
da man do Zeca Afonso, Carlos Paredes 
ou Fausto, combinando maxistralmente a 
canción de Coimbra, o cancioneiro popular 
portugués e o folk estranxeiro. Nas 
seguintes décadas, conforme Portugal se 
abre ao mundo e a música popular 
portuguesa se mestura con novas 
sonoridades, tamén os seus artistas irán 
gañando eco na esfera internacional. 
Poderíanse citar multitude de exemplos, 
da world music á música africana, do 
pop-rock ao jazz, pero quizás fose 
Madredeus o meirande estandarte musical 
do país, con xiras en 41 países e máis de 5 
millóns de discos vendidos. Ao longo desta 
sesión realizaremos un percurso pola 
evolución do vizoso panorama musical do 
país irmán.

 12:00 | Entrevista: Teresa 
Salgueiro. Cantante e compositora, foi a 
vocalista de Madredeus durante vinte 
anos (de 1987 a 2007), gravando 11 discos 
nesa etapa. Na súa posterior carreira en 
solitario editou os discos “Obrigado” 
(2006, xunto a José Carreras, Caetano 
Veloso, Angelo Branduardi ou Carlos 
Núñez), “Você e eu” (2007, co Septeto 
João Cristal), “La Serena” (2007, con 
Lusitânia Ensemble), “Matriz” (2009, con 
Lusitânia Ensemble), “O Mistério” (2012, 
xa coa súa propia banda), “La golondrina y 
el horizonte” (2015) e “O Horizonte” 
(2016). En 1995 foi nomeada O�cial da 
Ordem do Infante Dom Henrique. 
 13:00 | Actuación musical 
sorpresa. 

COLABORA

Lugar: Auditorio Neira Vilas. Biblioteca e Arquivo de Galicia. Gaiás–Cidade da Cultura 
Hora: 12.00 h. | Duración: 120 minutos
Entradas: 3€ para os relatorios, e 2€ para as actividades infantís
cunha promoción especial ao adquirirse as tres primeiras sesións.

Máis información en cidadedacultura.gal

A renovación 
da música 
portuguesa
16 XUÑ 2018
12:00 H

Nexos 
infantil

CICLO
DE CULTURA
CONTEMPO—
RÁNEA

cidadedacultura.gal

27 XANEIRO—
16 XUÑO 2018

FONDO GAIÁS DA EMPRESA GALEGA

Antonio Pérez Lafuente
Conservas

COLABORA:



En boa parte dos países occidentais se 
vén detectando, dun tempo a esta 
parte, as grandes di�cultades que teñen 
pais e nais para compaxinar a crianza 
das �llas e �llos coa súa actividade 
laboral. Esta problemática, que afecta 
ás expectativas de fecundidade, e polo 
tanto á demografía, foi tomada en 
consideración polos gobernos a través 
das chamadas políticas de conciliación. 
A cuestión é que esas políticas apenas 
enfrontan as causas estruturais do 
fenómeno: o tránsito da familia extensa 
á nuclear, a redución dos salarios e a 
temporalidade do emprego, a disolución 
das redes comunitarias de axuda mutua, 
a mercantilización dos coidados, o  
retraso na idade de xubilación... Nesta 
sesión veremos como a maternidade e 
os coidados son unha atalaia idónea 
para analizar as contradicións da 
sociedade na que vivimos.  
 12:00 | Relatorio: Carolina del 
Olmo. Filósofa e xestora cultural. 
Directora da revista Minerva e directora 
de publicacións do Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. Formou parte do 
Observatorio Metropolitano e do 
colectivo Ladinamo. O seu libro 

“¿Dónde está mi tribu? Maternidad y 
crianza en una sociedad individualista” 
(Clave Intelectual, 2013) vai pola súa 
novena edición. 
 13:15 | Performance: Espazo 
Aberto. A escola de teatro Espazo 
Aberto celebra con nós o seu 25 
aniversario cunha metáfora escénica 
sobre o transcorrer do tempo na vida 
laboral de calquera. Actúan: Alicia 
Casas, Roi Fernández, Borja Limeres, 
Paula López, Yolanda Martínez e 
Alejandra Tomé. Espectáculo creado 
para o ciclo NEXOS.

Hai quen sitúa a orixe da historieta nas 
Cantigas de Santa María, de Afonso X 
“O Sabio”, o que viría a suxerir unha 
certa predestinación da nosa terra cara a 
novena arte. De feito, o emblema 
intelectual do galeguismo, Castelao, foi 
un extraordinario autor de viñetas. En 
calquera caso, desde os anos 70, de 
Reimundo Patiño e Xaquín Marín en 
diante, fóronse xestando varias 
xeracións de artistas cun fabuloso 
talento creativo que asombrou ao mundo 
e que nos �xo merecedores de 
abundantes premios e recoñecementos, 
incluíndo varios Goyas de animación. 
Quizás sexa a disciplina artística na que 
Galicia máis teña despuntado en tempos 
recentes. Moitos dos nosos autores 
desenvolven carreiras de éxito en 
Estados Unidos, Francia e outros países, 
e a canteira semella garantida. Só nos 
faltaría consolidar unha industria que 
poida reter ese talento e xerar un foco 
de desenvolvemento cultural no país.  
 12:00 | Relatorio: Alberto 
Vázquez. Director de cine, ilustrador e 
debuxante de cómics. Foi cofundador do 
selo editorial “Polaqia” e dirixiu o 
“Fanzine Enfermo”. Os seus libros foron 
editados en España, Francia, Italia, Brasil 
e Corea. No ámbito da animación 
conseguiu en 2012 o Goya á mellor 
curtametraxe por “Birdboy”, e en 2017 
os Goyas á mellor película por “Psico-
nautas, los niños olvidados” e á mellor 

curtametraxe por “Decorado”. As súas 
pezas audiovisuais foron exhibidas nos 
festivais de Cannes, EFA Awards, 
Toronto, Annecy, Clermond-Ferrand, 
Animafest Zagreb ou Slamdance, entre 
outros. Obtivo máis de cen premios 
internacionais. 
 12:30 | Relatorio: Manel Cráneo.  
Artista multidisciplinar. Autor dos álbums 
“Dámsmitt” (Dibbuks, 2006), “Os Lobos 
de Moeche” (Demo Editorial, 2009), 
“Cousas de Mortos” (Demo Editorial, 
2012), “A Fraga Milmañas” (Demo 
Editorial, 2013) e “Destino Hërgüss” 
(Demo Editorial, 2015). Entre outros, 
recibiu o Premio Nacional de Cómic 
sobre Vida e Obra de Federico García 
Lorca. Foi presidente da AGPI (Asocia-
ción Galega de Profesionais da 
Ilustración) e vicepresidente da FADIP. 
Na actualidade é director da editora e 
produtora cultural Demo e creador da 
marca multiplataforma Planeta Mincha. 
 13:15 | Combate de debuxantes. 
Catro debuxantes moz*s (Inés 
Casarejos, Guille Debelius, Xulia Pisón e 
Dani Xove) poñerán a proba a súa pericia 
ante os desafíos e trasnadas que lles 
proporá Xaime Lis, mestre de cerimonias. 

Árabe non é sinónimo de islámico (o 
80% dos musulmáns non falan árabe), 
nin islámico de islamista. Nin sequera o 
islamismo é unha realidade única ou 
monolítica: entre os seus afíns cohabitan 
visións moi dispares e enfrontadas. 
Porén, boa parte das informacións 
xornalísticas que recibimos deses países 
omiten a súa inmensa pluralidade e 
adoitan revestirse dun enfoque 
maniqueo. Cando a islamofobia aniña en 
Europa en moi diversas formas, ás veces 
agochada na loita polos dereitos civís, e 
cando �nximos descoñecer o papel de 
Occidente no seu devir, precisamos 
dunha mirada menos eurocéntrica que 
nos desvele cales son os temas 
prioritarios para esas sociedades, cales 
son os intereses en con�ito, que 
demandan os seus movementos sociais. 
Se para nós é relevante a ameaza 
terrorista, o rol da muller, a saúde 
democrática ou o subministro enerxéti-
co, que é o relevante para elas e eles? 
 12:00 | Relatorio: Gema Martín 
Muñoz. Escritora e socióloga. Profesora 
de Socioloxía do Mundo Árabe e Islámico 
da Universidade Autónoma de Madrid. 
Foi tamén profesora visitante na 
Universidade de Harvard e colaboradora 
da Universidade da Sorbona. Directora 

de Casa Árabe desde o nacemento da 
institución (2006) até 2012. Columnista 
no diario El País durante dúas décadas. 
Entre outros libros ten publicado “Irak, 
un fracaso de occidente (1920-2003)” 
(Tusquets Editores, 2003) e “El mundo 
árabe en busca de la excelencia 
democrática” (Universitat de València, 
2012). 
 13:15 | Espectáculo sonoro e 
visual: Nenoescuro. aCentral Folque e 
Axóuxere Editora presentan a Nenoes-
curo, proxecto de indagación poética a 
través do sonoro e o visual. Coa 
colaboración de Yasmina Farhani, 
convídannos a un percurso pola tradición 
sufí desde unha lectura contemporánea.

Que en Galicia temos un rico patrimonio 
cultural ninguén o discute. A intensa 
humanización do territorio durante 
séculos deixou unha pegada recoñecible 
na paisaxe e na cultura tradicional. Porén, 
nas últimas décadas unha serie de 
prácticas están a ameazar ese tesouro: a 
construción indiscriminada de obra 
pública e privada, a expansión forestal, o 
espolio de obxectos a mans de tramas 
organizadas... Por outra parte non 
debemos esquecer que as dinámicas do 
presente tamén crean novos patrimonios 
que merecen atención e coidado. Hoxe en 
día, ademais de atallar as ameazas 
citadas, temos o reto de poñer en valor 
todos os patrimonios, vernáculos ou 
novos, mediante un maior esforzo en 
educación e divulgación que nos permita 
acadar unha maior implicación cidadá e 
un mellor aproveitamento turístico. Por 
fortuna en datas recentes estase a 
detectar un auxe no activismo asociativo 
que suxire unha crecente sensibilidade 
social na materia.
 12:00 | Relatorio: Felipe 
Criado-Boado. Profesor de investigación 
do CSIC (Consello Superior de Investiga-
cións Cientí�cas), director do INCIPIT 
(Instituto de Ciencias do Patrimonio) e 
presidente da Asociación Europea de 

Arqueólogos. Membro de diferentes 
comités e comisións cientí�cas interna-
cionais, impartiu aulas en Universidades 
de Arxentina, Chile, Uruguai, Venezuela, 
Colombia, Suecia, Gran Bretaña, 
Noruega, Bélxica ou India. Os seus 
últimos libros son “Arqueológicas. La 
razón perdida”, publicado por Edicions 
Bellaterra en 2012, e “Atlas Arqueolóxico 
da Paisaxe Galega”, publicado en 2016 por 
Edicións Xerais. 
 13:15 | Monólogo cómico: Carlos 
Meixide. “O fracaso do meu patrimonio”, 
de Carlos Meixide, utiliza os bens 
patrimoniais do país a xeito de materia 
prima para a súa abraiante exhibición de 
xogos circenses, puramente intelectuais, 
que non deixan indiferente a ningunha 
persoa ou institución pública. Espectáculo 
creado para o ciclo NEXOS.
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