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Benvidos á Cidade da Cultura

A Cidade da Cultura de Galicia énchese de vida. Exposi-
cións, concertos, espectáculos de artes escénicas, encontros 
de artistas, ciclos literarios, seminarios, foros de debate… 
todo un programa cultural dirixido a estimular a creativida-
de e o coñecemento. 

O complexo deseñado por Peter Eisenman no monte Gaiás 
de Santiago ponse en marcha como un novo espazo para VI-
SITAR, un territorio onde EXPLORAR todas as súas posi-
bilidades culturais e artísticas, unha factoría onde CREAR 
novos proxectos, un lugar para APRENDER e INTER-
CAMBIAR experiencias, e unha infraestrutura disposta a 
SUMAR os seus recursos aos proxectos máis innovadores, 
un programa cultural que pon toda a beleza arquitectónica e 
recursos deste proxecto ao servizo da cultura. Invitámosvos 
a que vos acheguedes a participar neste proxecto de todos 
que é a Cidade da Cultura de Galicia.



Galician Connection

Galician Connection. Xornadas internacionais sobre músicas do 
mundo ofrece durante tres días na Cidade da Cultura un intenso 
programa de actividades baixo a dirección artística de Cristina 
Pato e coa participación especial do músico cubano e posuidor 
de doce Grammys Paquito D’Rivera.

Ensaios, clases prácticas e encontros “cara a cara” nun progra-
ma formativo único con grandes mestres da World Music como 
o propio Paquito D’Rivera, Emilio Solla de Arxentina, Wu Tong 
de China, Sandeep Das da India, Josep Vicent dende Valencia 
e os galegos Anxo Pintos e Guadi Galego é a oferta exclusiva 
que fai a Cidade da Cultura, en colaboración con Nordesía, co 
obxectivo de que os alumnos poidan coñecer as distintas reali-
dades musicais que os convidados representan. 

Ao longo destes tres días de convite musical, Galician Connec-
tion celebrará dúas actividades complementarias que lles ache-
garán aos participantes unha visión máis completa do mundo da 
World Music.



Foro

Responsables de destacados festivais internacionais como o 
APAP de Nova York, o Festival Internacional de Jazz de Barce-
lona ou o HUM Ensemble, que ten lugar na India, debaterán no 
marco do Foro Diálogo Intercultural e Desenvolvemento Sostible 
sobre a importancia de buscar novos mercados para as músicas 
tradicionais e a oportunidade que ofrecen os festivais para pro-
movelas.

Galician Connection ao Vivo

O peche de ouro chegará con Galician Connection ao Vivo, un 
concerto de clausura  a cargo dos sete músicos convidados, que 
interpretarán no Museo de Galicia un repertorio orquestrado 
ao longo dos tres días no Gaiás partindo de pezas de cada unha 
das tradicións culturais que representan.



| PROGRAMA | MÉRCORES 11 ABRIL

10:00-11:15h 
Sesión de apertura

11:30-14:00h
Presentación

Sesión de presentación entre os inscri-
tos e debate, coordinado por Cristina 
Pato, sobre o sector da World Music en 
Galicia e da música galega no mundo. 

Cada participante poderá facer unha 
breve descrición da súa traxectoria para 
despois establecer un pequeno debate 
sobre a situación da música e a World 
Music en Galicia. A partir das expe-
riencias e percepcións persoais de cada 
asistente, establecerase un diálogo para 
detectar colectivamente os problemas 
en cuestión como a sustentabilidade 
das programacións musicais en Galicia, 
o posicionamento internacional da cul-
tura galega ou o papel do creador den-
tro da industria global.

17:00h
Foro: Diálogo intercultural 
e desenvolvemento cultural 
sostible

Este foro pretende achegar claves sobre 
modelos de programación musical que 
funcionan con éxito hoxe en día en di-
ferentes partes do mundo. O Foro con-
vida a catro responsables de festivais 
de World Music en diferentes cidades 
do mundo cuxa aposta artística destaca 
pola calidade, estabilidade e prestixio.

Modera: 
Cristina Pato. 

Participan: 
• Joan A. Cararach. Director do Festival 
Internacional de Jazz de Barcelona.
• John X. Fernández. Produtor da APAP 
Conference de Nova York. 
• Antón Martínez. Director do Festival 
Son Cuba. 
• Sandeep Das. Director do HUM En-
semble.



| PROGRAMA | xOVES 12 ABRIL

12:30-14:00h
Sesión de ensaios abertos

Os inscritos asistirán aos ensaios para 
o concerto de clausura a cargo dos mú-
sicos convidados, favorecendo que co-
ñezan de primeira man os avances nas 
composicións e o desenvolvemento do 
proceso creativo. 

17:00-18:40h
Encontros Interculturais I. 
Menú de músicas do 
mundo: Galicia, China, A 
India e Arxentina 

Os participantes afondarán no coñece-
mento de distintas realidades musicais 
do mundo representadas polos músicos 
convidados. Tradicións de grande arrai-
go como a cubana, a chinesa, a india e 
a arxentina, ademais de teren unha 
importancia vital nos seus lugares de 
orixe son, hoxe en día, referentes mu-
sicais internacionais. A presenza, entre 
os músicos convidados, de especialistas 
en instrumentos musicais singulares 
favorecerá o achegamento práctico a 
algunhas destas tradicións.

18:40-19:00h
Pausa café

19:00-21:00h
Encontros Interculturais II. 
Cara a cara. Encontros 
personalizados entre os 
músicos convidados e os 
participantes. 

Baixo a fórmula da speed dating ou cara 
a cara, os participantes poderán solici-
tar unha reunión ou encontro informal 
con aquel convidado que desexen. As 
sesións terán un tempo limitado e to-
dos os participantes poderán falar e in-
terpelar individualmente a cada músico 
convidado co obxectivo de compartir 
experiencias e coñecemento.
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11:00-14:00h
Encontros Interculturais III. 
Paquito D’Rivera 

Oportunidade para establecer un con-
tacto directo con este mestre interna-
cionalmente recoñecido. Baixo a forma 
de clase maxistral, de diálogo musical, 
de encontro informal… estas tres horas 
permitirán coñecer de primeira man a 
versatilidade e prestixio internacional 
do artista cubano.

21:00h
Galicia Connection ao Vivo: 
unha viaxe a través das 
músicas do mundo

Concerto único no Museo de Galicia 
que supón unha viaxe a través dos es-
tilos e culturas dos artistas convidados 
coa colaboración, a comunicación e o 
poder da música como linguaxe global 
como elementos vertebradores.



| BIOGRAFÍAS |

CRISTINA PATO  Doutorada con honores pola Rutgers Uni-
versity (EUA), actualmente é profesora adxunta da New Jer-
sey City University (EUA). Forma parte do Silk Road Ensem-
ble do cellista chinés Yo-Yo Ma, co que está a desenvolver un 
proxecto de colaboración coa Harvard University. Seguindo a 
estela do seu mentor, Cristina Pato asume a dirección artística 
do festival promovendo neste caso a conexión galega coas mú-
sicas do mundo, empregando a súa experiencia fora das nosas 
fronteiras para proxectar a visión da música galega no pano-
rama musical internacional. A carreira profesional de Cristina 
Pato inclúe catro discos como gaiteira solista, dous como pia-
nista e un premio Grammy.

PAQUITO D’RIVERA  Gañador de múltiples Grammy en 
categorías tan dispares como clásica, jazz, cross-over ou latin 
jazz, Paquito D’Rivera é unha das grandes figuras da música 
cubana. Fundador con  Chucho Valdés da Orquesta Cubana 
de Música Moderna e, posteriormente, do grupo Irakere; este 
músico, arranxista e compositor de jazz deu o salto nos 60 a 
EEUU, onde comezou a súa colaboración cos mellores músi-
cos do momento e rescatou do ostracismo o mestre Bebo Val-
dés. A súa traxectoria valeulle, entre outros galardóns, a Meda-
lla Nacional das Artes dos EEUU.
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WU TONG Considerado unha das figuras máis importantes 
da música tradicional chinesa, Wu Tong é un referente a ni-
vel mundial do instrumento chinés sheng, especie de órgano 
de boca. Con varias candidaturas aos premios Grammy ás 
súas costas, Tong foi tamén un dos pioneiros en mesturar a 
tradición co rock a través de Lunhui, primeira banda de rock 
en aparecer na televisión nacional chinesa e récord de ven-
das no mercado chinés dos 90. Neno prodixio e referente da 
música chinesa é colaborador da New York Philharmonic e 
de Yo-Yo Ma.  

SADEEP DAS Sandeep Das é un dos principais mestres 
e máximos referentes mundiais como compositor e in-
térprete de táboa india. Tras debutar aos 16 anos con Ravi 
Shankar, con quen segue a colaborar, Sandeep Das gravou 
para máis de 30 selos discográficos e acumula varios candi-
daturas aos Grammy. Como director fundou o “HUM: Har-
mony and Universality through Music” e organiza cada ano 
o festival HUM Ensemble en varias cidades do seu país, no 
que invita a artistas doutras culturas a dar a coñecer as súas 
tradicións nacionais.
 
EMILIO SOLLA Considerado como un dos máis destacados 
e persoais representantes do tango-jazz, o arxentino Emilio 
Solla é un dos mellores arranxistas –e colaborador habitual 
de artistas como Paquito D’Rivera ou Arturo O’Farril e The 
AfroLatin Jazz Orchestra–, compositor de musicais e or-
questrador. A súa fusión do tango e folclore arxentinos co 
jazz e mais outros estilos contemporáneos foi aplaudida por 
Astor Piazzola, e o seu traballo como formador abrangue un 
amplo abano de estilos, incluíndo traballos discográficos e 
unha morea de colaboracións en Latinoamérica. 
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JOSEP VICENT Cunha ampla traxectoria como percusio-
nista contemporáneo e director de orquestra, Josep Vicent 
é tamén Embaixador da Fundación Cultura de Paz desde 
2009. Como percusionista colaborou con solistas interna-
cionais do jazz, da música étnica ou do rock. Desde 2004 é 
director titular de The World Orquestra, con quen debuta 
en Konzerthaus Viena, Philharmonie Berlín donde realiza 
actividades diplomáticas como os concertos UNESCO. 
Vicent gravou máis de 30 álbums para Deutsche-Gramm-
pohone, Virgin, Columna-Musica, Etcetera-Records ou 
Composers-Voice.

ANxO PINTOS Procedente dunha familia de músicos, o 
multiinstrumentista e compositor galego Anxo Pintos sou-
bo combinar a paixón pola nosa cultura coa súa evolución. 
Fundador do grupo Matto Congrio, impulsor da primeira 
orquestra folk galega, Son de Seu, e membro fundador do 
grupo Berrogüetto, Anxo Pintos realiza hoxe en día un des-
tacado labor docente como profesor da E-Trad, Escola Mu-
nicipal de Música Folk e Tradicional de Vigo, onde é profe-
sor de zanfona desde hai trece anos. 

GUADI GALEGO Guadi Galego foi, durante unha déca-
da, a voz de Berrogüetto, banda folk coa que acadou un 
gran recoñecemento internacional e varias candidaturas 
aos Grammy Latinos ou aos Premios da Música. Traba-
llos como Espido, gravado canda Guillerme Fernández, ou 
Nordestin@s, canda Abe Rábade e Ugía Pedreira, son unha 
perfecta mostra da ampla capacidade da súa voz para enri-
quecer diversos estilos musicais. En 2009 comezou a súa 
carreira en solitario co disco Benzón, que acadou o premio 
ao mellor disco do ano.
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| BIOGRAFÍAS FORO |

JOHN x. FERNÁNDEZ é produtor da APAP (The Association of Performing Arts 
Presenters) Conference de Nova York. Esta feira das artes escénicas é, xunto a 
Womex, unha das máis importantes do mundo. Fernández exerce de manager e pro-
dutor experto en grandes eventos culturais. Traballou para espazos tan emblemáti-
cos como o Carnegie Hall, Metropolitan Opera, Jazz at Lincoln Center e Aga Khan 
Foundation, entre outros.
 
JOAN A. CARARACH dirixe o Festival Internacional de Jazz de Barcelona desde 
2003, un dos máis prestixiosos eventos jazzísticos de Europa, con máis de corenta 
anos de andaina. Xornalista e músico, Joan A. Cararach destaca ademais por estable-
cer redes de colaboración que introduciron o jazz catalán na escena musical de Nova 
York, formulando por primeira vez en 2009 a clausura do Festival Internacional de 
Jazz de Barcelona na cidade estadounidense.

SANDEEP DAS, mestre da táboa india, dirixe The Hum Ensemble, que, ademais 
dun festival, é unha plataforma multicultural que conecta as músicas do mundo. Para 
o músico, este proxecto supón unha vía de desenvolvemento cultural no seu país de 
orixe, con especial atención ao traballo dos vellos músicos e aos procesos de aprendi-
zaxe dos novos. Os obxectivos de Sandeep Das quedan reflectidos no significado das 
siglas HUM: Harmony and Universality through the idiom of Music.

ANTÓN MARTÍNEZ  dirixe o Festival Son de Cuba, que percorre anualmente as 
principais cidades e vilas alemás. Martínez, de orixe española, foi pioneiro na in-
trodución en Europa da música procedente de América Latina. Director da axencia 
promotora Endirecto, mantén unha estreita relación co sector en Galicia e traballa 
na distribución de proxectos portugueses e galegos en Alemaña e Europa Central.



| InFORMAcIón PRáctIcA |

Secretaría técnica
correo electrónico:
galicianconnection@cidadedacultura.org
teléfono: +34 881 997 584

Servizos
Os participantes no Foro disporán de tradución simultánea para facilitar o seguimento 
das clases e conferencias. Para retirar os aparatos será necesario entregar un docu-
mento identificativo.
• Rede wi-fi.
• Aparcadoiro privado.

Servizo de taxis
• Parada Taxis Aeroporto: (+34) 981 591 575.
• Radiotaxi: (+34) 981 56 92 92

Conexión aeroporto da Lavacolla-Santiago centro
Servizo de autobuses:
www.empresafreire.com

Máis información: Tel. +34 881 99 75 65  |  Fax. +34 881 99 75 77
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Autobuses urbanos

7.30 - 22.30L-V lab

8.30 - 13.30S

8.00 - 22.00L-V lab

9.00 - 13.00S

CASAS
NOVAS

PORTA
DO CAMIÑO

BERLÍN
(C. SOCIO CULTURAL)

LONDRES
(EGAP)

PISCINAS
FONTES DO SAR

PISCINAS CONCHEIROS

MULTIUSOS
FONTES DO SAR

RÚA DAS
FONTES DO SAR

LISBOA
(ÁREA CENTRAL)

SAN
PEDRO

VIRXE
DA CERCA

SAN
CLEMENTE

SANTA
ISABEL

CIDADE
DA CULTURA

CIDADE
DA CULTURA

CASAS
NOVAS

GALERASSAN
ROQUE

CAMPO
DA ANGUSTIA

FONTIÑASMULTIUSOS
FONTES DO SAR

SENRA

RÚA DE
BONABAL

VIRXE
DA CERCA

SAN
CLEMENTE

SANTA
ISABEL

GALERAS SENRA

IDA

HORARIOS DE SAÍDA. Cada 60 min.

CASAS NOVAS CIDADE DA CULTURALIÑA 9

LUNS A VENRES LABORABLES
E SÁBADOS POLA MAÑÁ

VOLTA

60’ 60’





Padroado Fundación Gaiás

Organiza:Produce:


