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No extremo suroccidental da Comunidade, alí onde Galicia lle dá a benvida a Portugal, localízase O

Rosal, un municipio marcado pola desembocadura do río Miño e a profunda influencia do océano

Atlántico. Estamos no Baixo Miño, unha comarca de suaves temperaturas e escasas choivas que é

terra de Albariño e na que visitar tamén conxuntos etnográficos tan fermosos coma os Muíños de Folón

e Picón.

Tras este primeiro destino, a revista de TURGALICIA recibe o verán coa inauguración dunha ambiciosa

infraestrutura cultural: o Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro, chamada a

converterse nun referente internacional na xestión integral da arte rupestre, promovendo actuacións

relacionadas coa conservación, investigación e presentación ao público dos petróglifos de Galicia. O

Parque Arqueolóxica da Arte Rupestre de Campo Lameiro é a suma de dous recursos comple -

mentarios: o Centro de Interpretación e Documentación, concibido como centro de referencia para

a investigación e conservación dos petróglifos galegos, mais tamén como un espazo para o lecer

intelixente; e unha extraordinaria paisaxe cultural, de case 22 hectáreas de extensión, na que é

posible observar un conxunto extraordinario de petróglifos no contexto ambiental que lles dá sentido.

Seguindo o noso itinerario para coñecer aos artesáns galegos, visitamos Xaneco, un obradoiro de

instrumentos musicais tradicionais no que Xoán Manuel Tubio combina técnicas artesanais e

innovación, equiparando bombos, tamborís ou zanfonas á consideración que gozan outros

instrumentos.

A canícula obriga, e escollemos A Coruña e os seus seis fantásticos areais urbanos. A chamada Cidade

de cristal é unha urbe nomeadamente atlántica e pescadora grazas a súa situación nunha pequena

península que se interna no océano e no seo dun ancho golfo.

E do mar a unha nova proposta. A riqueza avifaunística galega propiciou a creación dun novo recurso

turístico: o Turismo Ornitolóxico de Galicia, que define os 61 enclaves máis significativos da

Comunidade para a observación de aves e entre os que se atopan os Montes de Cervantes (Os

Ancares), unha comarca de complexa orografía e cotas de altitude diferenciadas que favorecen unha

gran biodiversidade que se traduce nunha avifauna moi variada

e que, coa chegada da calor, exploramos.

Seguimos en Lugo e viaxamos a Foz, unha das capitais máis

significativas da Mariña Lucense, guiados pola memoria da

escritora Luisa Castro e por unha tenue bruma que perfila un

horizonte borroso que serve de marco a unha contorna natural

excepcional, magníficos areais e tesouros arquitectónicos coma a Basílica de San Martiño de

Mondoñedo.

E para terminar, unha proposta cultural: Hotel MARCO, un proxecto artístico innovador que transforma

o Espazo Anexo nun cuarto de hotel destinado a comisarios, artistas e a todos aqueles que queiran

gozar da experiencia de habitar unha obra de arte.

editorial

Foto portada
Xoán Piñón

Mar, arte rupestre e bruma
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A
Consellería de Cultura e Turismo

presentou o decreto no que se regula

a utilización da marca turística de

Galicia para a súa aprobación polo

Consello da Xunta. No texto fíxanse

as pautas para o emprego da primeira marca turística

de Galicia por parte da Administración autonómica e

doutras persoas ou entidades. Ademais, o decreto

regula o fomento do uso da marca turística de Galicia,

unha imaxe facilmente identificable que resalta a

personalidade da Comunidade e a mostra como destino

turístico. A marca foi presentada publicamente en

decembro e protagonizou unha primeira campaña de

publicidade tanto no ámbito nacional como galego.

O texto aprobado pon de manifesto que esta marca dá

resposta á necesidade de contar, no eido turístico, cun

sinal de identidade que estableza un vínculo emocional

con aqueles aos que se dirixe e que sexa aceptado por

aqueles aos que representa, os galegos. A marca

turística de Galicia combina esta imaxe con todos os valores e

elementos simbólicos que Galicia representa e nos que se sustenta a

súa percepción como destino turístico.

O nacemento desta marca ten a súa razón de ser no feito de que o

Turismo é un sector clave en Galicia, tanto polo seu importante impacto

na economía galega, onde representa preto do 10,5% do PIB da

Comunidade e conta cun índice de emprego do 10,3% da poboación

empregada; como no eido social, onde Galicia se presenta ao mundo

cunha imaxe renovada, respectuosa coas tradicións e co pasado, pero

mirando cara o futuro e os seus retos. Neste contexto, a Xunta de

Galicia aposta polo crecemento e a calidade dun destino único e

singular, un multidestino de posibilidades nos principais segmentos de

mercado: rural e de natureza, náutico e mariñeiro, termal, gastro -

nómico, cultural, etc.

Esta marca serve para poder desenvolver unha estratexia de promoción

a través dunha imaxe forte que posicione a Galicia no mercado nacional

e internacional. 

Usos da marca

O decreto establece que os departamentos da Xunta de Galicia,

organismos autónomos, as axencias públicas autonómicas, as entidades

públicas empresariais, os consorcios autonómicos, as fundacións do

sector público autonómico e as sociedades mercantís públicas auto -

nómicas empregarán a marca turística como elemento adicional á

identificación corporativa da Xunta. Para a aplicación da marca en todas

as súas accións de comunicación audiovisuais, escritas ou plásticas,

tomarán como referencia as indicacións que se establecen no manual

básico. Ademais, nas súas relacións de colaboración con outras

administracións, a Administración autonómica galega deberá esixir que

se faga constar a marca turística de Galicia. 

Por último, no decreto tamén se establece que a Administración

autonómica fomentará o emprego da marca turística de Galicia por

parte das entidades locais galegas, instándolles a solicitar a autorización

pertinente para o seu uso en todas as actuacións que desenvolvan no

exercicio das súas competencias. �
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Galicia: unha marca única
para un sector clave
O Consello da Xunta
aproba o uso da
marca turística 
de Galicia
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A
Consellería de Cultura e Turismo, a través

de TURGALICIA, da Secretaria Xeral para o

Turismo, desenvolveu entre o 15 e o 30

de xuño unha campaña de publicidade nos

medios de comunicación audiovisuais de

maior audiencia de Galicia e o resto de España ao obxecto

de, por unha parte, lembrarlles aos propios galegos que

Galicia é un dos mellores destinos turísticos españois para

pasar as vacacións estivais, e por outro, influír na poboación

do resto de España para que elixan Galicia  como destino do

seu tempo de lecer este verán.

Con esta campaña, TURGALICIA perseguía manter o

posicionamento da imaxe do Turismo de Galicia no eido

español, así como incidir na toma de decisión dos que aínda

non teñen elixido o seu destino de vacacións e continuar co

6 Turismo de Galicia Agosto - Novembro

un dos destinos
turísticos máis promocionados

TURGALICIA puxo
en marcha unha
campaña de
publicidade nos
medios de
comunicación
audiovisuais de
maior audiencia
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proceso de difusión da marca turística, Galicia, gárdasme o

segredo? entre o público xeral español, que para o Turismo

galego supón o 85 por cento da súa demanda.

Estratexia

O obxectivo fundamental desta campaña de promoción foi

chegar o máis directamente posible ao meirande número

de cidadáns galegos e do resto de España con capacidade

económica para viaxar, de acordo co orzamento previsto,

1,5 millóns de euros. Está previsto que o 70 por cento desta

acción publicitaria se financie con achegas da Unión

Europea a través dos fondos FEDER. Con esta premisa, o

xeito máis directo e rápido para achegarse ao público

obxectivo destas accións é a través dos medios de

comunicación e, dentro destes, o que conta con máis

cobertura é a televisión que se achega a máis do 90 por

cento dos fogares españois.

Deste xeito, entre os días 15 de xuño e 30 de xuño, emitiuse

un spot de 30 segundos nas cadeas de televisión xeneralistas

con máis audiencia de España e, paralelamente, na Televisión

de Galicia un anuncio de 45 segundos.

Creatividade e plan de medios

Polo que respecta á creatividade desta campaña, os spots

manteñen a mensaxe e o claim da marca Galicia, gárdasme

o segredo?, do mesmo xeito que na campaña emitida en

decembro de 2010 logo da presentación da nova marca

turística da Comunidade galega.

En canto ao plan de medios, para cubrir os obxectivos desta

campaña, cabe salientar que se emitiron máis de 200 pases

dos anuncios nas televisións xeneralistas de Galicia e o resto

de España, coa emisión estimada de 554 grps.

Cualitativamente, máis do 40 por cento dos pases desta

acción publicitaria en televisión foron emitidos en horario de

máxima audiencia. Ademais, arredor dun 20 por cento dos

pases foron posicionados, o que significa que se colocaron

estratexicamente nos bloques publicitarios nos que se

emitiron para chegar máis directamente ao público obxectivo

do Turismo galego.

Esta creatividade e o plan de medios fixeron do Turismo

galego un dos mellores e máis promocionados de España da

tempada estival 2011, á vez que Galicia afondou na difusión

da súa marca turística. �
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breves

A nova central en liña de aloxamentos de

Turismo Rural de Galicia que funciona a

través da páxina web www.turgalicia.es xerou

desde a súa posta en servizo en abril de 2010

máis de 660.267 euros. A central, ademais,

neste ano de funcionamento, xestionou

21.777 pernoitas nos distintos aloxamentos

rurais galegos. 

Do éxito deste novo servizo, pódese destacar

que, en sete meses, reserváronse 14.637

noites de aloxamento e xestionáronse

449.152 euros en reservas. Un total de 313

establecementos rurais de Galicia adheríronse

durante o primeiro semestre de funcio -

namento da central on-line xestionada por

TURGALICIA, o que supón máis do 53 por

cento dos establecementos de Turismo Rural

de Galicia. 

A nova central, que pasou do sistema de

reserva telefónico ao on-line, está a dispo -

sición de múltiples usuarios, en calquera

parte do mundo, tanto por parte do cliente

final como por parte das axencias. Así, o

incremento do número de idiomas nos que se

pode consultar a plataforma (oito en total)

facilita a realización da reserva sen problemas.

Trátase dun módulo funcional e operativo

que permite estar conectado directamente

con 1.800 operadores turísticos e cuns

18.800 puntos de venda final, dos que 7.000

son españois, 6.000 son alemáns, 4.000 son

italianos e 1.800 son portugueses.

A CENTRAL DE RESERVAS DE
TURGALICIA XEROU NUN
ANO MÁIS DE 660.000 EUROS

Turismo Rural

Destino atractiv
o

e competitivo

O Consello da Xunta

aprobou o pasado mes de

maio o Proxecto da lei do

Turismo de Galicia, elabo -

rado pola Consellería de

Cultura e Turismo a través

da Secretaría Xeral para o

Turismo. O proxecto de lei

ten por obxecto a plani -

ficación, ordenación, pro -

moción e fomento do

Turismo de Galicia. A nova

norma modifica a normativa

turística actual para moder -

nizar o marco lexislativo e

adecualo ás necesidades que

presenta a oferta e ás esixen -

cias da demanda, coa fina -

lidade de lograr un destino

turístico atractivo, diferen -

ciador e competitivo en servizos. Este cambio lexislativo pretende dar resposta ás demandas do sector e dos axentes sociais, recollidas no Plan de Acción

do Turismo de Galicia. Do mesmo xeito, o proxecto establece canles que permitan fortalecer a posición da empresa turística galega nunha contorna de gran

competitividade. O proxecto de lei reforza a dimensión social do Turismo que non se basea exclusivamente na súa capacidade para xerar emprego, senón

que tamén fai referencia ao seu importante papel como factor de reequilibrio territorial e de cohesión social, como instrumento vertebrador do territorio.

Neste sentido, o proxecto de lei procurará a diversificación e a desestacionalización da oferta turística, o impulso do Turismo como medio de

desenvolvemento dos valores propios da cultura e da identidade galegas e o impulso da profesionalización do sector. Así mesmo, pretende un

desenvolvemento sustentable e respectuoso cos recursos propios de Galicia.

PROXECTO DE LEI DO TURISMO DE GALICIA

Anuncio da campaña realizada en 2010 para adifusión da Central de Reservas. 

Foto: Per Rueda
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AS VIAXES DE
FAMILIARIZACIÓN
XERARON MÁIS DE DOUS
MILLÓNS DE EUROS

A páxina web de TURGALICIA permite visualizar este importante

patrimonio cultural localizado por toda a Comunidade

A Secretaría Xeral para o Turismo a través da páxina web de TURGALICIA,

www. turgalicia.es, vén de poñer en marcha unha nova iniciativa que permite

visitar virtualmente os principais mosteiros galegos. Trátase de visitas

fotográficas en 360 graos que posibilitan desenvolver auténticas tours turísticas

para visualizar e apreciar os recursos e detalles arquitectónicos dos mosteiros

da Comunidade galega. A visita realízase a través de imaxes inmersivas e

esféricas, o que permite ao visitante internarse en todas as estancias do mosteiro:

capelas, claustros, refectorios... A través da web de TURGALICIA, o visitante

poderá elixir un mosteiro e interactuar. Poderá moverse en calquera dirección,

facer achegamentos, xiros ou pararse nos detalles e enfocalos. O movemento

automático, a visión a pantalla completa e o son ambiente son outras das

características que sorprenderán ao internauta.

A inclusión deste servizo virtual obedece á estratexia de implantación da nova marca turística Galicia, gárdasme o segredo?, na que se aposta por achegar aos

potenciais visitantes un marco de experiencias que faga máis atractiva a presentación da oferta turística galega.

OS MOSTEIROS GALEGOS ÁBRENSE
VIRTUALMENTE AOS VISITANTES

En 2010, TURGALICIA organizou 52 fam trips con

destino Galicia que contaron con máis de 500

participantes de todo o mundo

As viaxes de familiarización organizadas pola Consellería

de Cultura e Turismo, a través de TURGALICIA, e

destinadas a xornalistas internacionais (press trips) su -

puxeron un valor económico acumulado de 2.134.225,97

euros en termos publicitarios como resultado da

publicación en 2010 de artigos e reportaxes en prensa

escrita, emisión de programas radiofónicos ou de televisión

relacionados con Galicia. Concretamente, o valor eco -

nómico dos artigos publicados en prensa escrita inter -

nacional motivado por viaxes organizadas por

TURGALICIA en 2010 foi de 632.000 euros. O pasado

ano realizáronse 52 viaxes de familiarización o que supón

un 30% máis que en 2009. Destas accións, 32 foron viaxes

de prensa, 16 para operadores turísticos e outras catro

englóbanse en viaxes de protocolo. Estas accións contaron

con 576 persoas, un 130% máis que en 2009 cando 251

persoas se achegaron a Galicia nunha destas viaxes.

Así, realizáronse viaxes de familiarización con

participantes de Alemaña (6 viaxes), Austria (1), Bélxica

(2), España (8), Francia (3), Italia (3), Polonia (2),

Portugal (3), Reino Unido (6), República Checa (1),

Suecia (2), Suíza (1), China (1), Australia (1), Singapur

(1), Estados Unidos (4) e Arxentina (1). Ademais,

realizouse outra viaxe con participantes de varias

nacionalidades.

O BONO IACOBUS CUBRE XA 
AS SETE VÍAS PRINCIPAIS 
DO CAMIÑO DE SANTIAGO 

A Consellería de Cultura e Turismo, a través de TURGALICIA, vén de poñer en marcha o programa Bono

Iacobus nos camiños de Santiago, Inglés, desde A Coruña a Compostela, e Primitivo, desde A Fonsagrada

á capital galega. Deste xeito, Cultura e Turismo completa o proxecto de cubrir as sete principais vías

xacobeas con este produto turístico, a través do que se posibilita a realización do Camiño de Santiago

nos seus tramos galegos, gozando de aloxamento e parte da manutención en establecementos de Turismo

Rural de Galicia. Así, as rutas que

contempla o Bono Iacobus son os camiños

Francés, o do Sueste, o Portugués, o do

Norte, o de Fisterra-Muxía; e agora o

Inglés e o Primitivo. Coa incorporación

destas dúas últimas rutas, un total de 40

establecementos rurais galegos están

asociados a este produto turístico que xa

xerou dende a súa posta en marcha unha

cifra de negocio próxima aos 500.000

euros, a través de 8.033 pernoitas nas

casas de Turismo Rural incluídas no

programa.

O Bono Iacobus está dispoñible na

páxina web do Turismo de Galicia

www.turgalicia.es que, coa incor po -

ración destas novas rutas, mellora a súa

presentación de xeito que os tramos e

fitos destes camiños atópanse per -

fectamente xeolocalizados, para que o

peregrino teña a mellor e máis completa

información dos lugares que percorre.

Para poder acceder ás rutas xeolo -

calizadas o usuario pode descargar as

coordenadas.

Turismo Rural

Turismo Cultural

Fam Trips

Mosteiro de Oseira. Foto: Jacobo Remuñán.
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O Rosal,
xardín do Baixo Miño

TEXTO:ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: PELU VIDAL

O discorrer do último tramo do pai dos ríos galegos salva tranquilamente
unha pequena pendente para desembocar no océano formando un largo e
fermoso esteiro. Estamos no Baixo Miño, unha comarca de suaves
temperaturas e escasas choivas, que propicia paisaxes tan fermosas coma
as do Rosal, terra de Albariño na que visitar conxuntos etnográficos tan
fermosos coma os Muíños de Folón e Picón.
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Espectacular panorámica da
desembocadura do Miño desde o

miradoiro de Niño do Curvo. 
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Aquí o discorrer do último tramo do pai dos ríos galegos salva

tranquilamente unha pequena pendente para de sembocar no

océano formando un largo e fermoso esteiro que podemos

observar desde, practicamente, calquera dos moitos montes

que protexen a comarca. No Rosal ascendemos a serra de

Argallo ata chegarmos ao miradoiro Niño do Corvo onde

contemplaremos unha impresionante vista do esteiro, da

localidade portuguesa Vila Nova de Cerveira e, ao fondo, do

monte sagrado de Santa Tegra (A Garda). A cota do

miradoiro Niño do Corvo –chamado así por unha pequena

espelunca furada polo vento na serra– apenas supera os 300

metros, pero a súa situación privilexiada fai deste

promontorio un lugar incomparable e, ao dicir dos veciños,

“un dos máis bonitos de Galicia”. Ata chegar a el, os

primeiros tramos transcorren entre viñedos, moitos

pertencentes á pequena e acolledora adega Lagar de

Fornelos, cuxos responsables nos mostran o miradoiro. E a

12 Turismo de Galicia Agosto - Novembro

N
o extremo suroccidental da Comunidade,

alí onde Galicia lle dá a benvida a Portugal,

localízase O Rosal, un municipio marcado

pola desembocadura do río Miño, fronteira

natural co país veciño, e a profunda

influencia do océano Atlántico. As suaves temperaturas das

que goza propician unha paisaxe case tropical onde os

viñedos se mesturan cunha chea de flores, radiantes nesta

época do ano, xunto a outras plantacións tan vizosas coma

os kiwis ou os mirabeis.

Estamos en terra de Albariño e, de feito, O Rosal, ademais

de lle dar nome ao val que ocupa, tamén designa o

territorio máis meridional das cinco subzonas que com -

poñen a Denominación de Orixe Rías Baixas (O Salnés,

Ribeira do Ulla, Soutomaior e Condado de Tea), en canto

que xunto a Tui, Tomiño, A Garda e Oia conforma a comarca

do Baixo Miño.

Praza do Calvario
do Rosal 
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medida que o perfil se vai elevando, as viñas dan paso a

bosques de piñeiros que nos acompañan ata o curuto, onde

poderemos gozar desta sensacional panorámica.

Senda de pescadores Río Miño-Tamuxe

Cambiamos a serra de Argallo polo monte da Groba, onde

nace o río Tamuxe, principal canle fluvial do Rosal que

constitúe un itinerario natural, a Senda’’ de pescadores Río

Miño-Tamuxe, de algo máis de 7 quilómetros de lonxitude.

Percorréndoos coñeceremos o Espazo Natural do Baixo

Miño, declarado Rede Natura 2000 e que foi homologado

pola Federación Galega de Montañismo como ruta de

sendeirismo de baixa dificultade ou Pequeno Percorrido

Galego (PR-G 112).

Partimos de Eiras, un sorprendente marco de vexetación

poboado por sobreiras, carpaza e piñeiros e, seguindo o

curso do río, percorremos os ecosistemas asociados ao

esteiro: bosques de ribeira, canas e xuncos que conservan

comunidades naturais que nos acompañan ata finalizarmos

a nosa ruta. De enorme riqueza piscícola, deixamos atrás

dous peiraos nos que agardan amarradas as tradicionais

gamelas e continuamos o carreiro pola marxe do río Tamuxe

ata a súa desembocadura. É hora de facermos unha pequena

parada na área recreativa e de baño onde se localiza o

centenario Muíño das Aceñas, hoxe Aula de Natureza. Con

zona de xogos infantís, pistas deportivas e parque

biosaudable, a área recreativa anda polos 15.000 metros

cadrados; neles destaca un bosque autóctono de carballos e

castiñeiros.

Muíños de Folón e Picón

Con forzas renovadas, dirixímonos ao epicentro da nosa

viaxe: o conxunto histórico-etnográfico dos Muíños de Folón

e Picón, unha das maiores concentracións de Europa deste

13

Muíño das Aceñas, hoxe
Aula de Natureza. 
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A disposición en fervenza
dos Muíños de Folón e
Picón é única no mundo.
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tipo de edificacións nun percorrido natural que escala postos

entre os máis fermosos de Galicia.

Declarados Ben de Interese Cultural, distinguidos con

premios coma o de Agader ao embelecemento do medio

rural ou a homologación da súa ruta de sendeirismo pola

Federación Galega de Montañismo como Pequeno Percorrido

Galego (PR-G 94), este enclave rosalés é lugar de

referencia que o Concello mostra mediante visitas guiadas.

O conxunto está formado por 67 muíños  hidráulicos

datados nos séculos XVII-XVIII e levantados polos veciños

nunha ruta que suma 3 quilómetros e medio que se poden

percorrer en preto de hora e media. No primeiro muíño de

Folón, o das Laxes, e se a forza da auga o permite, faise

unha demostración de moenda para ver a conversión de

millo en fariña.

Collemos folgos e principiamos a nosa ruta ascendendo pola

vertente dos 36 muíños de Folón, que consta de tres

sectores. O sector inferior (muíños 1-9), o medio (10-15) e

o sector superior (muíños 16-36). Este último sector, de 22

muíños, resulta único no mundo, tanto pola súa disposición

como polo seu impacto visual, situados un tras doutro en

forma de escaleira ou fervenza para aproveitar o paso de

auga e aumentar a súa forza motriz.

Conforme gañamos altitude, tanto no traxecto da senda

coma nos propios muíños, observamos multitude de

gravados inscritos: iniciais, apelidos, nomes, elementos

cruciformes… que, polo que nos aseguran, eran eficaces

contra o mal de ollo. De cuberta dunha auga e planta

rectangular, na ruta hai tres tipos de muíños: os de maquía

(a porción que lle correspondía ao muiñeiro en troques de

moer o gran), os pertencentes a unha familia e os de

herdeiros, ou de varias familias emparentadas.

Seguimos o noso paseo polas tradicións populares na -

mentres pozas e cachoeiras nos saen ao paso, nunha

topografía de costas e pendentes que facilitan que a auga

se precipite con forza.

Xanela sobre o Miño 

Subir todos os muíños de Folón ten recompensa: outra

espectacular panorámica. Desde Chan da Cereixeira

podemos contemplar a desembocadura do río Miño, o Val

Agosto - Novembro    Turismo de Galicia
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Exterior da adega Santiago
Ruíz, fundada en 1860.

Viñedos de Adegas Terras Gauda
que lanzou o primeiro viño coa
variedade de uva Caíño branco. 
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do Rosal, Santa Tegra e Portugal. Desde o alto, empe que -

necidos pola distancia, os muíños, encadeados os uns aos

outros para se adaptaren ao terreo, case semellan

colmeas. Máis de tres séculos despois da súa construción,

a súa disposición en fila rigorosa para aproveitar a forza da

auga segue a asombrar ao visitante a quen lle custa

imaxinar o duro que debía de resultar traballar nunha

orografía tan pendente.

E se subimos por Folón, para o descenso optamos por Picón

e os seus 31 muíños, aínda que antes observamos unha

pedra con catro buracos. Trátase do Nivel, fundamental para

evitar as vellas liortas entre os veciños de Martín e Picón ao

distribuír equitativamente a auga.

Nesta ladeira imos tropezando con pías para o penso,

armelas para suxeitar as bestas e pousadoiros, xa que algúns

muíños de Picón teñen tamén unha corte para os animais. E

derredor destes muíños, o Camiño dos Frades ou Camiño do

Carro, percorrido polas rodeiras que as rodas deses carros

foron marcando na congostra co pasar dos anos.

Lugar de visita inescusable, unha boa data para facelo é o

11 de novembro, día no que discorre por esta vía a

tradicional festa-romaría de San Martiño, que parte da

Praza do Calvario do Rosal para chegar á capela de Campo

do Couto, próxima aos muíños. Todo o itinerario, que une

arquitectura popular, natureza e historia dos nosos

antepasados, está perfectamente sinalizado.

Festa do Cabaqueiro

Outra boa data para visitar O Rosal é, de certo, o 12 de

outubro, cando se celebra na Praza do Calvario a Festa

dos Cabaqueiros, en homenaxe aos telleiros rosaleses e

do Baixo Miño, considerados herdeiros dos ceramistas

romanos que ocuparon os castros da comarca. Antes da

popularización do viño, o traballo de telleiro era a principal

ocupación dos baixomiñotos. A elaboración das tellas e

ladrillos (cabacas e toupos) facíase a man (a joucha) por

cuadrillas de, polo menos, cinco persoas que traballaban

por toda a Península Ibérica e América do Sur. A cele bra -

ción faise coincidir coa festividade do Pilar por ser a data

en que os telleiros terminaban a temporada e tornaban á

casa.
Un tractor traballa os viñedos

de Terras Gauda. 

Viñedos e interior
da adega Lagar

de Fornelos. 
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Cada ano os cabaqueiros realizan demostracións en directo

e lémbrase a jalleira, a xerga, recollida en diferentes

publicacións, que utilizaban entre eles; unha linguaxe de seu

que lles permitía non seren entendidos por persoas alleas. 

Aínda así, é no mes de xullo cando se celebra unha das

festas máis populares da vila: a Feira do Viño do Rosal, na

que as adegas do municipio e da Denominación de Orixe

Rías Baixas se dan cita na Praza do Calvario xunto a outros

establecementos gastronómicos, se mostran produtos

típicos e se realizan demostracións de diferentes manifes -

tacións artísticas.

O viño do Rosal

Porque no Rosal, ante todo, se de algo se fala é de viño. O

val e as abas dos seus montes son idóneos para o cultivo

da vide. Os viños brancos da subzona do Rosal pertencen á

Denominación de Orixe Rías Baixas e están considerados

de entre os mellores do mundo, unha afirmación aboada

polos prestixiosos premios concedidos ás bodegas rosa -

lesas. Grazas á influencia do océano Atlántico e do río Miño,

a zona goza dunha verdadeiro microclima con máis horas

de sol e menor pluviometría que calquera outra zona de

Galicia e que dá orixe a dous tipos de caldos: Albariño,

elaborado con uva albariño, de aroma afroitado, envolvente

e sensual; e O Rosal, que se obtén da mestura das uvas de

Albariño, Loureiro e Caíño branco, de excelente finura e

personalidade.

A implantación e difusión do viño do Rosal débeselles aos

monxes cistercienses do Mosteiro de Oia; no entanto, sería

Santiago Ruíz o primeiro embaixador dos viños de Rías

Baixas, dando a coñecer o seu viño por toda a xeografía

española tras seguir a tradición comezada polo seu avó

materno que fundou a bodega en 1860 converténdose nun

dos primeiros en elaborar e etiquetar viños en Galicia. A

adega, enclavada nunha edificación do século XVII,

enmárcase nunha paisaxe idílica, rodeada por vellas viñas

emparradas tradicionalmente, laranxeiras e milleiros de

flores.

Santiago Ruíz, visionario da súa época, tivo claro o potencial

desta e doutras variedades de Rías Baixas para situar os

viños do Rosal entre os mellores do mundo. �

18 Turismo de Galicia Agosto - Novembro
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A Denominación de Orixe Rías Baixas esténdese por cinco

subzonas das Rías Baixas: O Rosal, O Salnés, Ribeira do Ulla,

Soutomaior e Condado de Tea. Estes territorios teñen en

común un rico patrimonio vinícola que produce viños de

excelente calidade, pero ao mesmo tempo cada un ofrece

personalidades diferentes que se ven reflectidas en diferentes

paisaxes e numerosos recursos histórico-artísticos.

O Rosal está dominado pola soberbia desembocadura do

Miño no océano Atlántico creando un escenario idílico que

garda todo o misterio da fronteira con Portugal e que ten

como máximo expoñente o conxunto prehistórico do monte

de Santa Tegra (A Garda). Os viños da D.O. Rías Baixas

caracterízanse por estar elaborados con uvas autóctonas,

principalmente brancas, tendo como gran protagonista a

variedade Albariño, que acapara aproximadamente o 95%

da produción. Outras variedades preferentes son Loureira

branca ou Marqués, Caíño branco e Treixadura, para as

brancas, e Caíño tinto, Espadeiro, Loureira tinta e Sousón,

no caso das tintas. A personalidade única das súas variedades

e viños son consecuencia das peculiaridades do seu

territorio, o seu clima, as súas xentes e a súa cultura. Unha

terra chea de matices que o visitante pode descubrir

percorrendo a Ruta do Viño Rías Baixas, unha das primeiras

Rutas do Viño de España.

www.rutadelvinoriasbaixas.com

Denominación de Orixe
Rías Baixas

Os Muíños de Folón e Picón,
unha das maiores

concentracións de Europa
deste tipo de edificacións. 
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Campo Lameiro,
berce ancestral dos

petróglifos de Galicia
TEXTO:ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: HÉCTOR SANTOS-DÍEZ

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo
Lameiro é unha ambiciosa infraestrutura cultural
chamada a converterse nun referente internacional na
xestión integral da arte rupestre, promovendo
actuacións relacionadas coa conservación, investigación
e presentación ao público dos petróglifos de Galicia.
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Centro de Interpretación
proxectado por rvr arquitectos. 
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O Centro funciona como a
metáfora dun petróglifo: un
penedo que emerxe dun terreo.
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A
arte rupestre constitúe unha das mani -

festacións más relevantes da creación

humana. Nela almacénase a memoria

social de grupos humanos pretéritos e,

reconstruíndo o sentido que a ordena,

podemos introducirnos no eido da ideoloxía, do universo dos

símbolos ou da visión que estas comunidades tiñan de si

mesmas e das súas relacións coa natureza.

En Galicia, as primeiras formacións sociais labregas

legáronnos unha extraordinaria mostra da súa acción social

que quedou gravada sobre os duros soportes graníticos

espallados pola nosa terra. Creados no pasado coa finalidade

de almacenar, transmitir e recuperar información relativa ao

mundo social e natural, os petróglifos son hoxe portadores

dun sentido diferente. Mostrándolles aprecio e consideración,

conver témolos en monumentos, en elementos patrimoniais

que debemos salvagardar e transmitirlles ás xeracións

futuras.

Neste contexto abre as súas portas o Parque Arqueolóxico

da Arte Rupestre de Campo Lameiro, situado entre as pa -

rroquias de Paredes e Praderrei (Pontevedra) e desenvolvido

ao abeiro do programa da Rede Galega do Patrimonio

Arqueolóxico (RGPA), unha ambiciosa infraestrutura cultural

chamada a converterse nun referente internacional na

xestión integral da arte rupestre, que promove e desenvolve

actuacións relacionadas coa conservación, investigación e

presentación ao público dos petróglifos de Galicia.

O Centro de Interpretación apenas se albisca entre o mesto

arboredo que arrodea o Parque Arqueolóxico. Tras a última

curva da estrada que o une coa localidade de Campo Lameiro

(Pontevedra), emerxe por primeira vez o edificio, aínda como

fragmentos dun muro de granito semienterrado no terreo.

Cando por fin aparece, podemos ver un equipamento

completamente cuberto por laxas de granito que, colocadas

solapadamente, crean sombras na fachada que cambian ao

longo do día e contrastan cos anacos de ceo que reflicten os

cristais dos escasos ocos. Orientado de leste a oeste, as

sombras proxéctanse sobre o edificio de maneira que,

conforme avanzan as horas, parece mudar de pel; unha pel

de laxas de granito cunha disposición que lembra as escamas

dun peixe prehistórico, o celacanto.

23

O interior do edificio nega
a visión do exterior. 

Acceso á exposición permanente.
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Carreiros acondicionados
enlazan as distintas
estacións rupestres. 
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“A forma do edificio responde á idea de que, á medida que

vas ao seu encontro, non se faga presente ata case chegar

a el. Nese momento pódelo ver, traspasar, e en canto te

afastas, vai perdendo presenza. O mesmo que sucede cos

petróglifos”, apuntan desde rvr arquitectos, gañadores por

unanimidade do Concurso Internacional de Ideas para a

realización desta infraestrutura, concurso que recibiu unha

trintena de propostas.

O Centro de Interpretación funciona como a metáfora dun

petróglifo, un penedo que emerxe do terreo e que, unha vez

visto, serve para orientar a circulación e o tránsito a través

da topografía local. Atopámonos ante un gran volume de

3.500 metros cadrados, articulado a través dun gran pórtico

cuberto exterior que serve ao visitante para se resgardar da

choiva e o sol e acceder, a un tempo, á área exterior.

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro

é a suma de dous recursos complementarios. Por unha banda,

o Centro de Interpretación e Documentación, concibido como

centro de referencia para a investigación e conservación dos

petróglifos galegos, mais tamén como un espazo para o lecer

intelixente. O segundo recurso é unha extraordinaria paisaxe

cultural, de case 22 hectáreas de extensión, na que é posible

observar un conxunto extraor dinario de petróglifos no

contexto ambiental que lles dá sentido.

“Unha das ideas fundamentais do proxecto descansaba en

que o Centro de Interpretación actuase como un espazo

previo ao Parque Arqueolóxico, que as súas salas servisen

como preparación emocional para a visita, poñendo ao

visitante en disposición de entender o mundo dos homes que

nos deixaron o seu testemuño a través dos gravados

realizados nas penas destes montes”, explican os  arqui -

tectos. Deste xeito, o extraordinario edificio prepara ao

visitante para o percorrido polo xacemento, non só a través

dos contidos do programa museístico senón a través do

propio espazo que interactúa co público facendo que, en

certos momentos, as percepcións auditivas e táctiles primen

sobre as visuais, de forma que o seu poder evocador fusiona

aspectos vivenciais cos propiamente culturais e lúdicos.

O interior do edificio nega a visión do exterior. O visitante

que percorre as salas de exposición ten como única

referencia do exterior os sons que lle chegan desde os ocos

Agosto - Novembro    Turismo de Galicia
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Vista traseira do Centro
de Interpretación. 
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abertos no teito: o zunido da chuvia ou do vento nas árbores,

o eco dos sons que atravesan o val, o monótono zunzún dos

insectos no verán, os sons ocasionais dos paxaros… Todo un

abano de sensacións que achega ao público a ese mundo

misterioso e descoñecido habitado polos nosos devanceiros

prehistóricos.

A proposta arquitectónica para o Centro de Interpretación e

Documentación concibe un edificio compacto, configurado a

partir dun volume principal alongado, que voa sobre o camiño

de acceso ao parque. Construído en dous pisos e de 3.500

metros cadrados, o centro dedica o primeiro ao espazo expo -

sitivo –estable e temporal– e incorpora tamén a tenda e a

cafetería. O segundo piso, ademais das dependencias vincu -

ladas á administración, conta con espazos dedicados á inves -

tigación e documentación dos petróglifos de Galicia –biblioteca,

arquivo, laboratorio, salas de guías e investigadores– e con

ámbitos funcionais máis específicos, como aulas e seminario.

O proxecto expositivo concibido para o Centro de Inter -

pretación e Documentación ten a súa orixe no desexo de

executar un equipamento expositivo moderno, intelec -

tualmente suxestivo e visualmente atractivo. A idea é xerar

un discurso explicativo no que o rigor científico conviva coa

orixinalidade e a espectacularidade, no que os pensamentos

e emocións flúan de maneira didáctica e lúdica a través do

emprego de diferentes niveis de lectura e de diferentes

soportes expositivos.

O cervo, icona natural e sobrenatural representada en infi -

nidade de petróglifos, é o protagonista da marca do Parque

Arqueolóxico mediante a esquematización dun gran cervo

macho, cos seus cornos e puntas, que se representa durante

toda a exposición que se articula guiada por este señor do

bosque, que recibe o visitante, que o acolle e lle vai desve -

lando todos os seus segredos.

“As salas son como grandes covas nas que as únicas

referencias do exterior son os estreitos anacos de ceo que se

enxergan nos teitos, e os remusmús que a través deles nos

chegan dos montes próximos”, precisan os arquitectos.

Extraordinaria paisaxe

Galicia conta cun dos más importantes conxuntos de arte

rupestre ao aire libre de Europa. A principal concentración
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Reprodución dun poboado
da Idade de Bronce. 

Réplica do Labirinto
de Mogor. 

Os carreiros, principais e secundarios,
suman máis de tres quilómetros. 
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de gravados rupestres dáse, precisamente, no territorio que

atravesa o río Lérez ao seu paso polos municipios de Campo

Lameiro e Cotobade. Aquí acumúlanse varios milleiros de

deseños de diferentes tipos. Os xeométricos son os más

comúns e integran un heteroxéneo elenco de motivos, entre

os que destacan, pola súa recorrencia, as cazoletas, as

combinacións circulares, as espirais ou os labirintos. Estes

deseños encóntranse acompañados a miúdo por outros de

carácter máis figurativo, zoomorfos, representacións de

armas e antropomorfos. Ocasionalmente, estas figuras

asócianse artellando composicións máis complexas nas que

se poden adiviñar escenas de equitación, caza e guerra.

A disposición do Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de

Campo Lameiro remítenos no Centro de Interpretación e

Documentación a unha factoría de coñecementos: espazo

vinculado á produción de coñecemento experto, intercambio

de experiencias, preservación da memoria, transmisión de

coñecementos…; namentres que no exterior accedemos a un

espazo destinado á aprendizaxe participativa.

Así, o Parque conta con preto de 22 hectáreas de terreos, de

titularidade da Xunta de Galicia, anexos ao Centro de

Interpretación e Documentación, que nos permiten gozar

dunha extraordinaria paisaxe cultural na que os petróglifos

son a parte máis sobranceira. Máis de oitenta paneis con

gravados rupestres, agrupados nun considerable número de

estacións –sobre os que se levan realizado desde o 2003

actuacións arqueolóxicas que inclúen prospección, esca -

vación e reprodución–, permítennos contemplar os motivos

e escenas máis salientables dos petróglifos galegos e,

asemade, comprender os seus patróns de distribución

espacial e a súa vinculación a determinados puntos clave da

paisaxe. O val medio do Río Lérez (Campo Lameiro e

Cotobade) é unha zona rica neste tipo de patrimonio tocante

á cantidade, calidade e variedade dos motivos, e as dimen -

sións e complexidade dos paneis.

O paseo pola área arqueolóxica realízase a partir dunha rede

de vieiros acondicionados, debidamente sinalizados, que

enlazan as distintas estacións rupestres, e compleméntase

coa existencia de diversos elementos de consumo amable e

coa visita á recreación dunha aldea da Idade do Bronce, un

espazo máis vivencial que se orienta á comprensión dos
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No Parque Arqueolóxico poden
visitarse máis de oitenta paneis
con gravados rupestres. 
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procesos e actividades vinculados á vida cotiá dos nosos

devanceiros. 

O terreo que ocupa o Parque Arqueolóxico configúrase como

unha extraordinaria área de reserva arqueolóxica. Para lle

devolver a esta unha aparencia próxima á que debeu de ter

no pasado leváronse a cabo diversos traballos ambientais,

guiados sempre polo criterio de mínima intervención. Así, ao

carballo e ás especies que usualmente o acompañan

déuselles un papel preponderante, suprimindo radicalmente

o eucalipto e reducindo notoriamente os pés de piñeiro.

Ao longo dos carreiros principais e secundarios, que suman

un total de tres quilómetros, diversas reproducións, xunto

aos petróglifos orixinais, acompañan o paseo: réplicas

dalgúns dos motivos máis característicos que servirán para

a realización de obradoiros con escolares; a reprodución do

labirinto de Mogor para que o público chegue a comprender

a dificultade conceptual que entraña a elaboración dun

labirinto; ou, como xa indicamos e seguindo parámetros

bioconstructivos, a reprodución do poboado da Idade de

Bronce no que se realizarán actividades destinadas ao

público escolar.

O Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro reúne na súa

concepción unha oferta transversal que enlaza o turismo cultural

e o de natureza poñendo en valor elementos dunha arquitectura

tradicional que xa non existen xunto a aspectos de enorme valor

ambiental dos que se pode gozar nas zonas de descanso

habilitadas mediante visitas guiadas, percorridos nocturnos… de

maneira que este equipamento, máis alá dun punto de chegada,

se converta en punto de partida para desenvolver iniciativas e

facelo rendible científica, cultural e socialmente.

A execución do Centro e o acondicionamento da área

arqueolóxica foi financiada pola Consellería de Cultura e

Turismo e polo Ministerio de Fomento con cargo ao 1%

cultural. A montaxe expositiva e os restantes investimentos

foron realizados pola Consellería de Cultura e Turismo. O

investimento alcanzou os 10,6 millóns de euros, dos que a

Xunta de Galicia proporcionou 7,2, o 68 % do total.

Camiños de Arte Rupestre

O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro,

as áreas arqueolóxicas pontevedresas da Caeira (Poio) e

Tourón (Ponte Caldelas) e os petróglifos de Mogor (Marín)
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Poboado da Idade de Bronce
na exposición permanente.
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forman parte do proxecto Camiños de Arte Rupestre, xunto

a outras cen áreas europeas de grande interese científico,

cultural e artístico. Na contorna do parque é posible visitar

outros conxuntos rupestres que foron acondicionados para

facilitarlle o acceso ao público: Campo de Matabois, Outeiro

do Pan Trigo, Rotea de Mendo e Chan da Lagoa, en Campo

Lameiro; así coma o de  Fentáns no concello de Cotobade.

Ademais, pódense visitar xacementos doutras épocas, como

o castro de Penalba, e unha interesante arquitectura civil e

relixiosa nas localidades inmediatas.

Recoñecido polo Consello Europeo como Itinerario Cultural

Europeo, todos estes bens conformarán unha gran rede aberta

para o coñecemento da sociedade europea e mundial. Esta

rede permitirá, ademais, desenvolver actividades conxuntas

de investigación científica, formación de expertos, conser -

vación, difusión sociocultural e turismo sustentable. No seu

conxunto ofrece ata 120 grandes destinos arqueolóxicos e

rupestres de grande interese científico, cultural, artístico e

arqueolóxico, todos eles abertos ao coñecemento e uso da

sociedade europea e mundial; destinos que actualmente

suman máis dun millón de visitantes ao ano. �

Patrimonio arqueolóxico 
O Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro

nace cunha serie de obxectivos que se concretan en desen -

volver mecanismos para a súa conservación e protección;

deseñar estratexias para a súa rendibilidade social; xerar un

instrumento axeitado para a súa divulgación; desenvolver

estratexias para o seu rexistro e investigación a partir da

creación de infraestruturas de documentación e investigación;

e, finalmente, convertelo nun recurso patrimonial que incida

no desenvolvemento sustentable do territorio.

O Parque de Campo Lameiro atópase dentro da Rede Galega

de Patrimonio Arqueolóxico (RGPA) creada pola Consellería

de Cultura e Turismo co fin de promover o patrimonio

arqueolóxico galego. A rede contará con catro Parques

Arqueolóxicos e Centros de Interpretación: o da Arte

Rupestre de Campo Lameiro (Pontevedra), o da Cultura

Castrexa de San Cibrao de Las en San Amaro/Punxín

(Ourense), o do Mundo Romano de Lugo e o do Megalitismo

da Costa da Morte (A Coruña).
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Vídeo realizado para a
mostra permanente. 
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Xoán 
Manuel
Tubio,
luthier do 
obradoiro Xaneco
TEXTO: REVISTA TURGALICIA � FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN
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En Xaneco, o seu obradoiro en Outeiro de Rei, o luthier Xoán Manuel Tubio modela con
esmero instrumentos de percusión tradicional e zanfonas buscando as notas máis
afinadas. Con ese fin, combina técnicas artesanais e innovación, equiparando bombos,
tamborís ou zanfonas á consideración que gozan outros instrumentos. Antes ca artesán,
Xoán Manuel Tubio foi instrumentista de percusión e esa faceta como músico tradicional,
sumada ao coñecemento do oficio de carpinteiro legado polo seu pai, foi a que fixo posible
que realizase o seu primeiro tamboril. “Os instrumentos que manexaba non tiñan a
suficiente calidade de son, así que hai uns vinte anos comecei a investigar e realicei os
primeiros tamborís e bombos”, relata. Pouco despois habíase interesar pola zanfona,
complementando o estudo de instrumentos antigos coas técnicas de luthería coa finalidade
de lograr un instrumento musical bo de manexar e de afinar e de contribuír á
popularización deste instrumento, que xa aparece esculpido en pedra no Pórtico da Gloria
da Catedral compostelá.
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No seu obradoiro, en Outeiro de Rei.
Desde hai un ano, Montserrat Tubio

traballa co seu irmán en Xaneco. 
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En Xaneco realízanse
artesanalmente instrumentos de
percusión tradicional e zanfonas. 
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A zanfona xa aparece esculpida
en pedra no Pórtico da Gloria
da Catedral compostelá. 
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Antes que artesán, Xoán
Manuel Tubio foi

instrumentista de percusión. 
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A Coruña,
cidade de mar, 

de sal e de area
TEXTO: ÁNGELA CUQUEJO � FOTOGRAFÍAS: RAMÓN VAAMONDE

É A Coruña unha cidade nomeadamente atlántica e
pescadora, carácter que lle vén dado pola súa situación
nunha pequena península que se interna no océano e
no seo dun ancho golfo. Historia e innovación, oferta
cultural e de lecer, gastronomía atlántica e, ante todo,
o mar que perfila o seu contorno.

Praia de Riazor.
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S
eis fantásticos areais urbanos permiten na

Coruña gozar do Atlántico. Os que presentan

a situación máis céntrica son os urbanos de

Riazor, Orzán e Matadero, ao pé do Paseo

Marítimo e a un paso da Praza de Pontevedra.

Praias extensas, concorridas e dotadas de todos os

servizos, como aboa a bandeira azul que abanea en todos

os areais coruñeses. Máis de dous quilómetros de praias

que, ao longo do Paseo Marítimo, nos conducen ata a Torre

de Hércules, o flamante faro máis antigo do mundo aínda

en funcio namento; aos seus pés atopamos a tranquila e

agarimada praia das Lapas. Guiados polo mar, chegamos

ao barrio de Adormideras, onde se localiza a praia de San

Amaro, apreciada polo público familiar, e xa, saíndo da

cidade e próxima ao barrio dos Castros, a de Oza. E se no

verán os visitantes escollen as praias da Coruña para

practicaren calquera deporte náutico, durante o inverno

convértense en excepcionais miradoiros desde os que

vixiar o mar bravo que baña esta costa.

É A Coruña unha cidade nomeadamente atlántica e

pescadora, carácter que lle vén dado pola súa situación

nunha pequena península que se interna no océano e no

seo dun amplo golfo, o denominado polos romanos Portus

Magnum Artabrorum. Historia e innovación, oferta cultural

e de lecer, gastronomía atlántica e, ante todo, o mar que

perfila o seu contorno.

Esta urbe compite en beleza coa capital de Galicia, aínda

que compite tamén, precisamente, por esta capitalidade

que Santiago de Compostela lle arrebatou en 1982 e que a

cidade herculina ostentara durante máis de catro séculos.

Arte na rúa

A nosa ruta toma como referencia o Paseo Marítimo, o

máis longo de Europa cos seus máis de trece quilómetros

que, abrazando a cidade, parten do Castelo de Santo

Antón ata o Portiño e que, seguindo a liña do porto, nos

achegan a praias, calas e cantís; a paisaxes coma o

Parque Escultórico da Torre de Hércules, un museo ao

aire libre nun contorno lendario, e que tamén se poden

percorrer utilizando o xeitoso tranvía turístico de

principios do século pasado.
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Parque escultórico da
Torre de Hércules. 
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Praia de Riazor.
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En 1901 nace a compañía de Tranvías da Coruña. Tres anos

máis tarde un tranvía tirado por mulas inaugura o servizo

realizando o traxecto entre Porta Real e a Estación de

Ferrocarril, mais será en 1913 cando se troquen os vehículos

de tracción animal polos tranvías eléctricos. No entanto, co

andar do tempo, o trolebús irá substituíndo os tranvías, que

realizarán os seus últimos percorridos no ano 1962 ata que

en 1997, coa construción do Paseo Marítimo, se recupera o

tranvía como transporte turístico.

Uns atractivos farois de inspiración modernista ocupan parte

do Paseo Marítimo e serven de soporte a 1.200 esmaltes

asinados por Julia Ares. Cada farol está pintado dunha

intensa cor vermella con catro esmaltes alusivos á historia

coruñesa e ao lugar no que se erguen, de xeito que os

situados nos arredores do faro romano se relacionan con

este, mentres que nos situados fronte á Escola de Belas

Artes os debuxos alegóricos versan sobre Picasso, alumno

da devandita escola.

Ruta Picasso

Porque Picasso pasou catro anos na Coruña desde os 9 aos 13

anos de idade. En agosto de 1891, Pablo Ruiz Picasso mudouse

coa súa familia á Coruña, onde o seu pai había de exercer

como profesor na Escola de Belas Artes (Edificio Eusebio da

Guarda) instalándose no segundo piso da casa n.º 14 da rúa

Payo Gómez, aberta hoxe ao público como Casa Museo

Municipal que conserva e recrea esa atmosfera de vivenda de

fin de século típica da cidade. Nela o visitante pode observar

como vivían e onde pintaban tanto el coma o seu pai.

Foron importantes anos de formación e estudos na Escola de

Belas Artes, onde había de perfeccionar a súa extraordinaria

habilidade como debuxante. Foi tamén na Coruña onde se

iniciou como pintor e realizou a súa primeira exposición

nunha antiga parauguería da rúa Real. Picasso sempre

lembrou A Coruña como a cidade da súa nenez, chea de bos

recordos, aínda que aquí tamén se tivo que sobrepoñer á

morte da súa irmá Conchita, enterrada no Cemiterio de

Santo Amaro. A súa desaparición tivo un forte impacto na

sensibilidade do novo artista que o levará a comezar un

acelerado proceso de maduración que se reflectirá a partir

daquela nos seus traballos.

A compañía Tranvías da
Coruña naceu en 1901. 

O paseo marítimo da
Coruña suma máis de

trece quilómetros. 
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Durante a súa estadía na cidade, Picasso mantivo unha

intensa relación cos lugares máis representativos da Coruña

coma a Torre de Hércules, a Praia de Riazor ou o Instituto

Eusebio da Guarda, lugar de xogos e de estudos no que se

matriculou con 10 anos. Un ano máis tarde, e no mesmo

edificio, principiaría a súa formación na Escola de Belas

Artes coa firme idea de se converter en artista. Aquí, entre

outros traballos, levou a cabo o denominado Álbum de La

Coruña e pintou escenas costumistas da cidade coma El

décimo de lotería ou o Caballero saludando a una dama, e

mesmo chegou a crear en 1894 a revista La Coruña, onde

plasmou as típicas escenas da vida coruñesa nos Cantóns

ou na Rúa Real.

Consérvanse tamén pinturas que dan boa conta da súa

fascinación pola Praia de Riazor. Impresionado pola beleza

deste lugar, o mozo Picasso debuxaba nesta praia as

cambiantes paisaxes marítimas que a costa atlántica lle

propuña e o mundo dos mariñeiros coas súas barcas varadas,

os aparellos e o mar tantas veces embravecido.

A Torre de Hércules foi outro dos lugares que frecuentaba e

fonte de inspiración para o artista, que había incluír

posteriormente en moitos debuxos e óleos o faro que el

imaxinaba como unha Torre de Caramelo. E na Coruña

coñecería tamén unha persoa fundamental na súa carreira:

Isidoro Brocos. O escultor, que foi mestre de Picasso, sería

quen lle mostraría un novo horizonte, a vangarda artística

de París.

Cidade de cristal

Moi preto da casa de Picasso, xa na Praza de Lugo, cómpre

que nos demoremos nalgúns dos mellores exemplos de

arquitectura modernista espallados por toda a cidade e que

visitemos o renovado Mercado Municipal xa que, nunha

cidade coñecida pola calidade da súa materia prima

autóctona, non é de estrañar que existan fantásticos

mercados, tradicionais ou rehabilitados –coma o que nos

ocupa– onde adquirir os mellores produtos gastronómicos.

Tampouco podemos marchar da Coruña sen percorrer a

Avenida da Mariña, onde se atopa un dos maiores conxuntos

acristalados do mundo e unha das imaxes máis

emblemáticas da cidade. O arquitecto Juan de Ciorraga
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Praia das Lapas, custodiada
pola Torre de Hercules. 

Praia de San Amaro, no
barrio de Adormideras. 
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deseñou na segunda metade do século XIX o modelo de

soportal que imita un paseo cuberto á beira do mar que

daquela chegaba á parte traseira das edificacións. Os muros

das portas aínda conservan as argolas metálicas para

amarrar os navíos. Estes portais adoitaban ter a anchura dun

remo, tamaño óptimo para abeirar os barcos os días de

temporal. Antigas vivendas de pescadores, as galerías

formaban unha cámara térmica que protexía a fachada da

choiva e permitía relacionar visualmente o interior co

exterior, posibilitaba a ventilación, gardaba a calor no inverno

e refrescaba as pezas no verán.

Co tempo, este conxunto de galerías traseiras deveu o

símbolo da capital de provincia. Algunhas vivendas teñen

máis de 25 metros de galería continua; outras están

ornamentadas con vidros polícromos, e entre algúns dos seus

coñecidos moradores encontrábase a Condesa de Fenosa.

As galerías e a súa acristalada escenografía convértense en

espello que recolle os reflexos da luz do día desde a

mañanciña ata a caída da tarde, o que deu lugar a que a

cidade sexa tamén coñecida como a Cidade de cristal.

Desde A Mariña debémonos achegar á Cidade Vella para

coñecer algunhas das prazas máis representativas da urbe,

coma a de Azcárraga ou a praciña das Bárbaras; edificios

coma o Palacio Cornide ou a sede da Real Academia Galega,

antiga mansión familiar da escritora coruñesa Emilia Pardo

Bazán. Igrexas como a Colexiata de Santa María do Campo,

de estilo románico oxival; Santiago; San Francisco; o

Convento das Bárbaras e o de Santo Domingo son auténticas

obras de arte que conviven con tendas de anticuarios,

tabernas, restaurantes e algúns dos locais máis populares

da noite coruñesa. O xardín de San Carlos, onde descansa Sir

John Moore, devólvenos ao mar co seu fantástico miradoiro

sobre a badía coruñesa que permite albiscar o Castelo de

Santo Antón e actual museo arqueolóxico.

Na lonxa

E neste percorrido polo mar, non podemos esquecer o porto

da Coruña, un dos máis importantes de Europa. Os peixes e

mariscos máis frescos das rías galegas, valorados en toda

España, chegan a diario á lonxa coruñesa ao raiar o día e

mariñeiros e mariscadores protagonizan a poxa: voces e

contrasinais, caixas, cheiro a sal, peixe e marisco. Hai que

conseguir o mellor prezo.

E antes de abandonar A Coruña, buscando obter a

panorámica máis fabulosa da cidade, debemos subir ao

Monte de San Pedro co seu ascensor panorámico e pasear

polo seu parque con espectaculares vistas sobre o Atlántico.

O que foi un antigo punto defensivo é hoxe o mellor

miradoiro da cidade herculina desde o que enxergar o ir e

vir dos barcos guiados polo faro milenario. �
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Desde o Paseo Marítimo

Recomendamos coñecer a cidade tomando como referente o Paseo Marítimo, o máis longo de Europa con máis de trece quilómetros de percorrido desde o Castelo

de Santo Antón ata o Portiño, envolvendo a cidade. Ten carril bici, tranvía, estrada e calzada peonil. Partindo de Santo Antón atopamos a dársena deportiva con

amarradoiras e servizos náuticos; a Torre de Control; os Xardíns da Maestranza; a S. D. Hípica; a praia de San Amaro e o parque escultórico da Torre de Hércules,

o monumento máis visitado da Coruña coa praia das Lapas aos seus pés. Deixamos atrás o faro para internarnos na badía coruñesa rodeada de praias –Matadero,

Orzán e Riazor (1.400 metros de praias no centro da cidade)– que coincide coa zona de copas e de terrazas con vistas ao mar. Aproveitamos para visitar os museos

científicos Domus e o Aquarium Finisterrae.

Desviámonos cara á Praza de Pontevedra e zona Ensanche, que nace como resultado da prosperidade económica e das inquietudes culturais da burguesía local

enriquecida polo comercio con ultramar. Desta época son as casas modernistas que podemos ver na Praza de Lugo, Praza de Pontevedra, rúas Padre Feijoo,

Picavia, Betanzos, Ferrol e avenida de Sánchez Bregua e Linares Rivas. Sería imperdoable non nos acercar ao Palacio da Ópera coa súa impresionante fervenza

e ao Parque de Santa Margarida, onde visitar a Casa das Ciencias co Planetario.

Retomamos o Paseo Marítimo e chegamos ao Estadio de Riazor. Pequenas calas e cantís percorren a costa e, deixando atrás o Obelisco Millenium, chegamos ao

ascensor panorámico que sobe ao Monte de San Pedro e aos seus xardíns, estanques, un labirinto ou as inmensas baterías que defendían a cidade.

Rematamos o noso itinerario no parque de Bens, exemplo de recuperación ambiental, e chegamos ao Portiño, pequeno porto mariñeiro con encanto onde as

postas de sol congregan aos coruñeses á tardiña.

A emblemática Praza de María
Pita na que se localiza o Concello
e a estatua que honra á heroína. 
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Ascensor panorámico
no Monte de San Pedro. 

Ave Fénix, mostra de arquitectura
modernista na Praza da Mina.

Casa Museo de Picasso.
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A avenida da Mariña logrou que
A Coruña sexa coñecida como a

Cidade de cristal. 
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Turismo Ornitolóxico 
Descubrindo Os Ancares

TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: PER RUEDA

A riqueza avifaunística galega propiciou a creación dun novo
recurso turístico: o Turismo Ornitolóxico de Galicia, que
define os 61 enclaves máis significativos da Comunidade
para a observación de aves e entre os que se atopan os
Montes de Cervantes (Os Ancares), unha comarca de
complexa orografía e cotas de altitude diferenciadas que
favorecen unha gran biodiversidade que se traduce nunha
avifauna moi variada.
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Ponte Vella na Pobra de Navia
(Navia de Suarna, Lugo). 

Nos Ancares aínda se conservan
alvarizas destinadas a protexer
as colmeas do apetito dos osos.
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Á
gaivota chorona os casteláns bautizárona

como gaviota reidora. Vichelocrego é unha

ave de cores douradas cun nome que nos

fala tamén do seu vistoso aspecto. Cada

identidade lingüística reflicte a idiosin -

crasia dos seus habitantes na interpretación que estes

realizan do mundo das aves. Coñecendo o seu alfabeto,

poderémolas ler e, nesa lectura, comprender tamén os

ecosistemas que habitan.

Fronteira natural con León e Asturias, é ese carácter limítrofe

unha das características que explica a variedade paisaxística

dos Ancares (Lugo). Territorio singular e diferenciado, con

fondos vales e cumios que alcanzan os 2.000 metros de

altitude, a vida nestes Montes de Cervantes transcorre

vinculada inseparablemente á complexa e frondosa superficie

que a define. Atopámonos nunha comarca que une diferentes

ecosistemas, condicionados pola orografía e polas distintas

cotas de altitude que propician unha gran biodiversidade que

se traduce nunha avifauna tamén moi variada.

Ao longo das súas case 13.000 hectáreas, unha infinita rede

de sendeiros atravesa áreas boscosas ben conservadas,

outras abertas e de monte baixo, altas serras, canóns e

engrobas e, en cada unha destas paisaxes obsérvase unha

gran riqueza de aves forestais: o úbalo (Carduelis spinus), o

verderolo serrano (Serinus citrinella) e o cruzabico común

(Loxia curvirostra); o picafollas ibérico (Phylloscopus

ibericus), o picafollas de Bonelli (P. bonelli), o bufo pequeno

(Asio otus), o gabeador azul (Sitta europaea), a arcea

(Scolopax rusticola) e mais a rapina cincenta (Circus

pygargus) habitan os bosques; e no alto das serras podemos

observar tamén a gatafornela (Circus cyaneus), a aguia albela

(Circaetus gallicus) ou os voitres (Gyps fulvus).

No inverno grandes áreas dos Áncares permanecen cubertas

pola neve, namentres que coa chegada da primavera as

augas do desxeo flúen desde os cumes ata as zonas baixas

dando nacemento a numerosos regatos e pequenos cadoiros.

É nesta época, e ata o final do verán, cando a montaña

alcanza todo o seu esplendor. Esperando a chegada do

outono, o manto vexetal vai adquirindo tons avermellados

que, coa chegada do inverno, serán substituídos, unha vez

máis, polo branco.
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Enclaves máis significativos

Galicia, situada nunha das áreas máis occidentais de Europa,

posúe unha posición estratéxica para o avistamento de aves.

Dacabalo entre dúas rexións bioxeográficas, a eurosiberiana

e a mediterránea, a Comunidade galega conta cunha

orografía moi variada. Áreas montañosas con grandes

bosques e matogueiras, canóns e vales fluviais, zonas

húmidas diversas e paisaxes agropastorís, así como máis de

1.300 quilómetros de costa, forman un mosaico de hábitats

singulares que permiten observar gran número de especies

diferentes de aves.

Esta riqueza avifaunística propiciou a creación dun novo

recurso turístico: o Turismo Ornitolóxico de Galicia, posto en

marcha pola Secretaría Xeral para o Turismo a través de

TURGALICIA.

Turismo Ornitolóxico de Galicia definiu os 61 enclaves máis

significativos da Comunidade para a observación de aves

agrupados en seis categorías: zonas húmidas interiores,

litoral e mar aberto, áreas agrosilvopastorís, contornos

urbanos, canóns e vales fluviais e áreas montañosas, de

modo que se localizan multitude de espazos naturais

protexidos entre os que destacan un Parque Nacional, seis

Parques Naturais, catorce Zonas de Especial Protección para

as Aves e cinco Zonas Húmidas, declarados todos de

importancia internacional polo Convenio de Ramsar.

Ademais, TURGALICIA escolleu os dez mellores lugares de

Galicia para o avistamento de aves. Son: o Complexo Ons-

Grove; a Ría de Ortigueira e Cariño; Estaca de Bares e Ría do

Barqueiro; A Limia; Oímbra, Monterrei e Verín; Serra da

Enciña da Lastra; Costa da Morte; Zonas Húmidas da Terra

Chá; a Ribeira Sacra sur (Canón do Sil) e, por suposto, os

Montes de Cervantes (Os Ancares).

Territorio de contrastes

Precisamente nestes Montes de Cervantes as fortes

pendentes e unha riqueza forestal sen igual debuxan unha

paisaxe salpicada por infinidade de pequenos núcleos de

poboación, máis concentrados na zonas montañosas e máis

extensos conforme se suaviza a orografía; próximos todos

eles ás áreas de aproveitamento agrícola e de silvicultura.
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Para contemplar os voos das
aves é imprescindible a
utilización de prismáticos.
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Nestas montañas do noroeste peninsular ten lugar o

encontro do mundo mediterráneo e o mundo atlántico. Nos

Ancares atópase o límite entre estas dúas rexións

xeográficas, a eurosiberiana e a mediterránea. Cada unha

delas está caracterizada por un conxunto de especies e de

comunidades vexetais que a distinguen das rexións contiguas

polas particularidades climáticas, xeográficas e históricas que

a definen, sendo Os Ancares fronteira entre unha e outra

rexión. Esta identidade raiana outórgalle ao territorio una

gran biodiversidade, ao englobar especies que están no seu

límite de distribución e que son moi raras no resto de Galicia.

Sorprende este territorio non polas súas grandes alturas,

senón polos seus fortes desniveis. Nuns poucos quilómetros,

pódese subir desde os 300 metros do leito do río Navia, ao

norte do municipio de Navia de Suarna, ata os 1.935 metros

sobre o nivel do mar do pico Mustallar, o máis alto da parte

galega dos Ancares. Nestes máis de 1.600 metros de

desnivel a orografía tórnase complexa e forma unha intricada

rede hidrolóxica que drena o Navia, en canto que a natureza

dos materiais xeológicos e a variedade de formacións

xeomorfolóxicas, con formacións de orixe glaciar e de orixe

fluvial, non fan senón incrementar a heteroxeneidade do

mosaico ecolóxico da comarca.

Carballos, lobos e pitas do monte

Predominan os bosques de carballos, algúns deles

centenarios; tamén os castiñeiros, teixos, freixos, bidueiros,

abeleiras, piñeiros ou acivros; e, nos vales, amieiros,

salgueiros e chopos. O número de cervos descendeu de

forma notable, así coma o dos rebezos; en cambio,

obsérvase un bo número de corzos, lobos e raposos. Tamén

se poden atopar outros mamíferos como xenetas, gatos

monteses, lontras, porcos bravos, fuíñas e talvez os

derradeiros exemplares galegos de martas.

Pero se algo é imprescindible nun lugar coma Os Ancares

son os prismáticos para contemplar os voos maxestosos de

aguias, falcóns, azores, gabiáns... e, cun chisco de sorte, na

terra, as evolucións dalgunha pita de monte, especie

protexida coñecida pola súa peculiar forma de

apareamento.
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Nos Ancares atópase o límite entre
dúas rexións xeográficas, a

eurosiberiana e a mediterránea.
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Pica patinegra montesa (Anthus spinoletta),
especie moi característica nos cumios. 
Foto: X. Vázquez Pumariño.

Lavandeira branca (Motacilla alba).
Foto: X. Vázquez Pumariño.

Azulenta común (Prunella modularis).
Foto: X. Vázquez Pumariño.

Escribenta riscada (Emberiza cia).
Foto: X. Vázquez Pumariño.
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Falcón pequeno (Falco subbuteo).
Foto: X. Vázquez Pumariño.

Os Ancares son plurais coma a súa diversidade e máxicos

por natureza. As poboacións humanas que se souberon

establecer neste difícil territorio tamén o modelaron,

conservando o legado do seu patrimonio, como é o caso das

pallozas, tan comúns en Piornedo, e aínda, algunhas delas,

abertas ao visitante. Encerradas baixo o teito de palla que

lles dá nome, estas peculiares vivendas permítennos

achegarnos a toda unha forma de vida ancestral. Situada a

1.300 metros de altitude, moi preto do límite con León e do

vello porto que comunicaba Galicia con Castela, Piornedo,

que goza da consideración de Conxunto Histórico-Artístico,

non é a única aldea na que quedan pallozas, pero si a máis

famosa. As pallozas son cabanas prerromanas habitadas por

seres humanos e animais que, ata hai apenas trinta anos,

conservaban as súas funcións. O que hoxe demos en chamar

bioconstrución é o criterio que as rexe. De estrutura circular

ou oval, tiñan a gran virtude de aproveitar ao máximo a calor

para afrontar as temperaturas baixo cero da montaña. Nin

sequera se lles habilitaba cheminea, porque se consideraba

benéfico o fume da lareira que, en todo caso, se ía filtrando

pola cuberta vexetal.

Desde Piornedo podemos coñecer as aldeas leonesas de

Suarbol e Balouta, que conservan tamén pallozas, e despois,

atravesando o canón do río Balouta, saír a Rao e a Navia de

Suarna, onde percorreremos a súa ponte medieval ao pé do

que foi o castelo dos Altamira.

En función da estación que escollamos para visitar Os

Ancares atoparemos unhas ou outras aves; os seus cantos

han irnos acompañando, e aqueles co oído adestrado

poderán interpretalos. A súa chegada ou partida marca o

calendario, falándonos de cada estación; a súa morfoloxía

adáptase a cada un dos hábitats nos que viven e as formas

dos seus peteiros mesmo nos indican cal é o seu principal

alimento. Como o ser humano, son especies sociais, con

comportamentos que non poucas veces recordan aos nosos

e que forman parte do acervo cultural e o inconsciente

colectivo da humanidade.

E unha curiosidade: preto de Doiras atopamos a aldea de

Vilarello da Igrexa, onde algúns estudosos sitúan a orixe da

familia de Miguel de Cervantes que, no capítulo 39 de Don

Quijote de la Mancha, que se considera autobiográfico, di: “Nun

lugar das montañas de León tivo principio a miña liñaxe…”. �

REVISTA TURGALICIA nº 20 ORNITOLOGICO 48_59 galego:Maquetación 1  15/7/11  13:56  Página 55



56 Turismo de Galicia Agosto - Novembro

Itinerarios en coche:

Ruta longa: Circular desde Becerreá (170 km). 

Partindo da vila de Becerreá saímos en dirección a Ancares (estrada Lu-722).

Ao chegar a Liber continuamos deica Doiras. De aí subimos a Degrada e

proseguimos ata Piornedo. Unha vez aquí podemos entrar en Ancares de León

por Suarbol e Balouta e regresar á provincia de Lugo polo val de Rao, desde

onde chegaremos a Navia de Suarna e emprederemos o regreso. Circúlase por

todo tipo de ambientes montanos, desde áreas de monte baixo a grandes

bosques, pasteiros, etc. Convén ir parando a cada pouco e é posible realizar

este itinerario en máis dun día. Pódense observar diferentes aves rapaces,

coma Circus pygargus, Circus cyaneus, Pernis apivorus, etc., así coma aves

forestais nas áreas boscosas, e rupícolas en zonas de penedía coma o val de

Rao. É ideal para realizar na primavera e a finais de verán.

Ruta curta: De Liber a Degrada por Doiras e San Román (55 km)

Igualmente, moi interesante na primavera e finais de verán. Partimos de Liber na

estrada Lu-722 e continuamos en dirección a Navia de Suarna; un chisco máis

adiante desviámonos en dirección a San Román de Cervantes; dende alí

chegaremos a Degrada e de aí cara a Doiras e regreso a Liber por Pontes de Gatín.

Desde Doiras podemos subir ata o porto do Portelo. Podemos observar aves

rapaces tales coma Circus pygargus, Circaetus gallicus, etc.

Itinerarios a pé ou en bici:

Degrada- Tres Bispos 

Dificultade: Media

Duración: 5 h.

Datos básicos: No inverno e outono pode ser complicado por culpa dos

cambios de tempo. Atención á neve no inverno. Itinerario de interese para a

observación de aves de monte baixo e forestais. Parte do Albergue de Ancares

(máis arriba de Degrada) e discorre por unha pista cómoda ata a base do pico

Tres Bispos (1798 m.) ao que é posible acceder con facilidade. Lugar axeitado

para a observación de Perdix perdix e rapaces coma Circus cyaneus.

Piornedo-Mustallar

Dificultade: Media

Duración: 5 h.

Datos básicos: Itinerario de dificultade media ou alta; cómpre unha certa

condición física para emprendelo no seu conxunto. Partindo da igrexa de

Piornedo continuamos polo carreiro que nos leva ao val do río da Veiga

Cimeira e de alí ao Mustallar, de 1.935 metros de altitude. Podemos observar

especies de monte baixo e de montaña como Perdix perdix ou Pyrrhocorax

pyrrhocorax.

Turismo Ornitolóxico nos Ancares

Pallozas en
Piornedo (Lugo).
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A través do sitio web www.turgalicia.es pódese acceder a toda a información desta nova iniciativa turística que nace co obxectivo de desestacionalizar o Turismo

galego, á vez que lle ofrece ao viaxeiro un incentivo máis para coñecer Galicia. O sitio web fai unha descrición detallada dos 61 enclaves privilexiados de Galicia

onde observar aves e propón itinerarios para percorrelos tanto en coche coma a pé ou en bicicleta. Ademais, tamén especifica cal é a mellor época para visitar

esa zona e dá diversas recomendacións en función da zona que se queira visitar.

Turismo Ornitolóxico de Galicia propón a observación de aves silvestres no seu ambiente natural, o que supón un uso sustentable dos recursos naturais e lles

permite aos visitantes achegárense á natureza e ás paisaxes desde un punto de vista singular, próximo e privilexiado. Non se debe molestar en ningún momento

as aves nin alterar os seus ecosistemas, respectando sobre todo as súas áreas de cría. O silencio e a discreción son imprescindibles e é conveniente achegarse ás

zonas de avistamento empregando os camiños existentes para evitar degradar estes espazos naturais tan sensibles.

Para desenvolver no territorio actividades de observación de aves, as Casas de Turismo Rural de Galicia son o complemento perfecto, xa que están distribuídas

por toda Galicia permitíndolle ao visitante achegarse comodamente aos lugares de interese para o avistamento de aves. Turismo Ornitolóxico de Galicia vincúlase

ao Turismo Rural de Galicia mediante unha ligazón no seu sitio web á Central de Reservas, que conta con máis de 600 aloxamentos rurais repartidos por todo

o territorio da Comunidade.

Turismo sustentable en aloxamentos rurais de Galicia

Sorprende este territorio non polas
súas grandes alturas, senón polos

seus fortes desniveis. 
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Voitre común (Gyps fulvus), pouco
habitual nos Ancares, sobrevoa Rao.

Os Ancares son plurais como a súa
diversidade e máxicos por natureza.
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A veces, cuando pienso en qué se ocupará mi mente cuando llegue la muerte (…) 
mi imaginación viaja a una de aquellas fotografías de nuestras excursiones a Andarramos (…)

Viajes con mi padre (Luisa Castro, 2003)

Un banco de Foz, a súa vila natal,
inspirou o primeiro relato da
poeta e novelista Luisa Castro.
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U
nha poderosa ringleira de montes separa A

Mariña Lucense do resto de Galicia: o Xistral,

a Serra da Carba, Cordal de Neda, a serra

de Lourenzá ou a de Cadeira son respon -

sables –en parte– do proverbial illamento

que, en tempos de comunicacións máis complexas,

caracterizou esta zona e orixinou unha “maneira diferente de

sentir, de falar, de vivir…”, como di Luisa Castro (Foz, 1966).

Viaxamos a Foz, unha das capitais máis significativas da

Mariña, guiados pola escritora e por unha tenue bruma que,

desde que alcanzamos a ría focense, teima en acom -

pañarnos. “Foz, sen este clima, sería outro lugar; ese

horizonte borroso que provoca a bruma é parte da súa

beleza”, conta a escritora que, tras máis de quince anos

vivindo en Barcelona, Nova York ou Madrid, se instalou en

Santiago de Compostela “quen sabe por canto tempo”. E

aínda que Foz sempre viaxou canda ela, sempre o estrañou

tamén: “é o meu paraíso particular, o meu refuxio, o meu

lugar de formación, o que alimenta a miña obra e o que

quero compartir cos meus fillos”. Aí e todo, matiza: “non

regresei porque, en realidade, non teño a sensación de que

chegase a marchar. Esta é a miña paisaxe mental”.

Foz é mar e montaña, cheiro a salitre e memoria de xentes

curtidas por mil mares. Foz é natureza, esa que o ladrillo non

puido dobregar aínda, malia que arrasou, en cambio, moitas

das antigas construcións, trocando vivendas unifamiliares

por inmobles de varios pisos.

Algunas cosas han cambiado pero otras no. El olor
del mar allí arriba, en el acantilado, sigue siendo
embriagador y penetrante, y siempre me devuelve el

recuerdo de aquellos días de felicidad intensa (…)
Viajes con mi padre (Luisa Castro, 2003)
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E baixo 
a bruma:Foz

TEXTO: ANA RAMOS � FOTOGRAFÍAS: RAMÓN VAAMONDE

Viaxamos a Foz, unha das capitais máis significativas da Mariña Lucense, guiados
pola escritora Luisa Castro e por unha tenue bruma que perfila un horizonte borroso
que serve de marco a unha contorna natural excepcional, magníficos areais e
tesouros arquitectónicos coma a Basílica de San Martiño de Mondoñedo.
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Escenario da súa nenez e adolescencia, en Foz sentiu Luisa

Castro que tiña que escribir, e foi un banco mirando ao porto,

no parque onde pasaba os días, o que inspirou a súa primeira

narración. “O banco ía contando a historia das persoas que

sentaban alí, como sentía que se ía facendo vello e que sería

substituído, como aconteceu finalmente”. Ese primeiro relato

escrito con apenas 12 anos foi premiado polos Libreiros de

Galicia con 5.000 pesetas da época, unha fortuna, que debía

investir en libros. “Así comecei a miña biblioteca persoal e

descubrín os grandes clásicos da literatura galega: Rosalía,

Cunqueiro, Fole, Celso Emilio Ferreiro, Castelao…”. Ao

seguinte ano, volveu recibir este galardón, que auguraba

quizais todos os premios que había recibir despois.

Paseamos polo porto que, en tempos, foi un dos máis

importantes da península, aínda que hoxe perda importancia

a prol de Burela. O pai da escritora e moita da súa familia foi

xente de mar e a Luisa Castro gústalle percorrelo. Ademais,

este era “o lugar de encontro da miña adolescencia, que

coincide coa época dourada de Foz”. 

La fortaleza del marinero, del trabajador del mar,
es más la del ángel que la del lobo. (…) El
periplo exótico sólo forma parte del imaginario
aventurero, pero la verdadera aventura es la del

desarraigo y la soledad. 
Viajes con mi padre (Luisa Castro, 2003)

Ría de Foz

Á ría de Foz, unha pequena pincelada mariña debuxada na

chaira costeira, os interminables areais que a beirean

convértena nun recanto excepcional. Formada pola

desembocadura do río Masma e cercada polas praias da

Rapadoira e de Altar (Barreiros), conta coa presenza de

xuncais de marisma e áreas de carriceiras de gran riqueza

ecolóxica e paisaxística. Proba disto é que está integrada na

Rede galega de espazos protexidos e declarada como Zona

de Especial Protección dos Valores Naturais e incluída na

Rede Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria,

ademais de ser Zona de Especial Protección para as Aves.
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Porto de Foz. 
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O Paseo de Malates permítenos gozar desta ría e continuar

ata o río Masma; aínda que tamén podemos contemplar a

súa confluencia co mar sobre o Paseo de Laredo. Este último

separa a praia da Rapadoira da ría e fai honra á relación dos

focenses coa localidade asturiana, contraída tempos atrás

grazas á pesca. Ademais, os que son de Foz, ao galego

propio dos lugares de mar, suman matices sonoros propios

dos asturianos que lle confiren aínda máis musicalidade á

súa fala.

A praia da Rapadoira é se cadra a más emblemática, aínda

que o municipio de Foz suma nove areais con grandes

beneficios para a saúde grazas ao seu iodo en máis de 25

quilómetros de litoral: praias urbanas, outras máis illadas e

tranquilas, de augas calmas ou mar aberto, con rochas e area

ou para público naturista.

Na Rapadoira, localizada no núcleo urbano, cada ano ondea

a bandeira azul —que esta temporada locen tamén as praias

de Arealonga, Areoura, As Polas-Nois, Os Xuncos, Peizás e

Llas– e, aínda que cos anos un espigón modificou o seu perfil,

Luisa aínda lembra cando o areal era continuo. 

“Desde A Rapadoira, cando baixaba a marea, chegabamos

nadando ata San Cosme, na beira contraria. Tirabámonos

desde o faro deste areal inmenso”, asegura. Un paseo,

cheíño de merendeiros, únea coa praia de Llas, de cerca

dun quilómetro de lonxitude, máis afastada do núcleo

urbano. 

“Esta é a miña praia de nena, a dos meus recordos, á que

viña coa miña familia e á que sempre regreso”. Aquí existe

un castro enterrado coñecido coma O Cu do Castro –ao final

da praia, situada no barrio de Marzán, onde creceu a

escritora– no que foi atopado o Torques de Marzán que hoxe

garda o Museo Provincial de Lugo. 

Y recorrimos muchas veces el prado de Andarramos,
ahora colonizado por alguna urbanización de

adosados, y el caminito que une las playas de Llas y
Rapadoira, que antes era de tierra y que se

prolongaba alfombrado de flores fucsia y en cuyos
socavones se escondían los enamorados.

Viaxes co meu pai (Luisa Castro, 2003)
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Praia da Rapadoira.
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Foz e o seu mar son alimento
literario de moitas das obras
da escritora.
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Castro de Fazouro

Seguimos esta particular ruta pola memoria da escritora que

nos conduce á praia de Arealonga, na parroquia de Nois. Con

case un quilómetro de extensión está situada nun fermoso

recuncho, custodiada polos cantís de Mosteiro e Punta do

Mógaro e, no outro extremo, polo Castro de Fazouro.

O de Fazouro é un dos exemplos de castros marítimos que

existen en Galicia, xunto a Baroña (Porto do Son, A Coruña)

ou o de Tegra (A Guarda, Pontevedra). Situado na Punta do

Castro, nunha pequena península á beiriña do mar, ten unha

superficie duns 700 metros cadrados, aínda que se estima

que o mar erosionou, polo menos, unha vintena de metros.

Na parte estreita da península posúe un foso que o illaba

completamente por terra, e os seus muros, coma en moitas

construcións da zona, están feitos de lousa.

Aínda que a súa datación alcanza os 2.600 anos, o Castro de

Fazouro chegou ata a época da romanización. Téñense

atopado muíños de man e pequenas laxas de lousa. Poste -

riormente a estas primeiras escavacións, sofre un período de

degradación que vai finalizar en 1988, cando se activa un

plan de recuperación e conservación deste patri monio

arqueolóxico.

Foz ten toda a beleza da Galicia de mar, mais tamén a das

verdes paisaxes de interior. Na parroquia de San Martiño,

dirixímonos á Basílica de San Martiño de Mondoñedo.

Séculos de historia contemplan as pedras de San Martiño,

que foi sé episcopal (entre 870 e 1112) ata que a reina

Urraca traslada a sé a Vallibria, actual Mondoñedo, vila que

tamén adoptou o seu nome da antiga sede de San Martiño.

Polas súas estancias pasearon figuras coma as de San

Rosendo; e tamén foi lugar de recollemento para agostiños

e franciscanos, centro cultural, hospital para peregrinos... 

Allea ao transcorrer dos anos, parece que foi construída para

sustentarse eternamente. Atopámonos ante a catedral máis

antiga que aínda se conserva en Galicia e en España. Aínda

que se acharon vestixios do século VI, a construción do

templo actual está datada entre os séculos IX e XII,

circunscribíndose dentro do románico galego máis primitivo,

malia apreciárense claras influencias asturiana, lombarda,

visigótica e sueva. Declarada Monumento Artístico Nacional,

anexo á igrexa podemos visitar o Museo Parroquial onde se

gardan o anel, o báculo e o sarcófago do Bispo Santo, un

bispo que, di a lenda, fixo brotar a fonte de Zapata, próxima

á Basílica.

A bruma, antes amable, ameaza con converterse en choiva,

o que nos decide a emprender o noso regreso.

Para Luisa Castro “escribir parécese a navegar. Ás veces

penso que escollín o meu oficio por iso. Comparte a

liberdade, a soidade e o sacrificio que esixe o traballo no

mar”. E aínda que o seu universo xira arredor de Foz,

realmente o literario non sabe de fronteiras. �

Siempre serás nuestra. Aunque te dé por volar y
largarte para siempre, como la hija de don Severo,
siempre serás de aquí. No te olvides, no te olvides.

Viajes con mi padre (Luisa Castro, 2003)
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Castro de Fazouro.
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Luisa Castro, de nena, usaba
o faro da Rapadoira como
particular trampolín. 
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Ruta Pardo de Cela

Aínda que son moitas as lendas sobre o Mariscal Pardo de Cela, o nobre Pardo de Cela Aguiar e Ribadeneyra naceu no século XV en Castro de Ouro, no

municipio de Alfoz, moi próximo ao de Foz.

Tras as Revoltas Irmandiñas e as guerras co veciño Portugal, o Reino de Galicia viuse envolto noutra loita. Namentres parte dos nobres galegos defendían a

lexitimidade de Xoana a Beltranexa e o Rei Afonso de Portugal, os casteláns proclamaban raíña a Isabel a Católica. O Reino de Castela emprendeu unha cruzada

contra os seus principais competidores, sendo o Mariscal Pardo de Cela o único que se mantivo fiel ao Reino de Galicia. Deste xeito, resistiu durante varios anos

namentres a nobreza galega caía nas mans do Reino de Castela, ata que foi enganado por un dos seus vasalos, quen, aproveitando unha ausencia do mariscal,

abriulles ás tropas inimigas as portas do castelo. Pardo de Cela é atrapado e decapitado en Mondoñedo o 17 de decembro de 1483.

Nesta Ruta do Mariscal Pardo de Cela, de grande interese histórico e paisaxístico, podemos percorrer, ao longo de 70 quilómetros, a azarosa vida do Mariscal

nos municipios de Foz, O Valadouro, Alfoz e Mondoñedo.

Comezamos o noso percorrido na Basílica de San Martiño de Mondoñedo e, desde alí, dirixímonos a O Valadouro, fermoso val polo que descende o río Ouro

que, en tempos, debeu conter este metal precioso.

Verdes paisaxes, cabalos salvaxes e frondosos bosques acompáñannos ata a parroquia de Santa Cecilia onde, a unha altitude de 429 metros, se atopan os restos

da fortaleza A Frouxeira. Nesta fortaleza gorecíase o mariscal Pedro Pardo de Cela, xa que a súa situación estratéxica facía dela un bastión natural practicamente

inexpugnable. Aquí viviu boa parte da súa vida e aquí foi capturado. A fortaleza é protagonista de numerosas lendas, como a que fala da existencia dun túnel

entre a fortaleza e a torre que se encontra en Alfoz. Tamén se conta que só un cabalo pode atopar un tesouro aquí enterrado, pero do que non hai dúbida é de

que desde A Frouxeira podemos gozar dunha espectacular panorámica do Valadouro.

Para completar a ruta debémonos achegar á fermosa e veciña vila de Mondoñedo, declarada Conxunto Histórico-Artístico, de admirable legado histórico e cultural;

na súa praza foi decapitado o Mariscal Pardo de Cela.

Basílica de San Martiño
de Mondoñedo.
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Hotel Marco
Habitar o museo

TEXTO: MARÍA PORTO � FOTOGRAFÍAS: MARCO/ENRIQUE TOURIÑO

O Museo de Arte Contemporánea de Vigo inaugura o Hotel
MARCO, do artista Michael Lin e rvr arquitectos, un proxecto
artístico innovador que transforma o Espazo Anexo nun cuarto
de hotel destinado a comisarios, artistas e a todos aqueles que
queiran gozar da experiencia de habitar unha obra de arte.
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U
n libro non está rematado ata que o primeiro

lector non percorre, ávido de emocións, cada

unha das súas páxinas; a función non

comeza ata que os espectadores non van

tomando asento á espera de coñecer o

resultado da contenda que se dirimirá no escenario, e unha

obra de arte… cando a dá por finalizada o seu creador?

O MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, inicia un

novo período coa inauguración do Hotel MARCO, do artista

Michael Lin e rvr arquitectos, un proxecto innovador que

transforma o Espazo Anexo –unha construción independente

do edificio principal do MARCO situada na praza peonil

posterior– nun cuarto de hotel con distintos usos que toma

como punto de partida a propia estrutura do Anexo, as súas

connotacións, e ese frutífero diálogo entre espazo público e

privado que sempre mantivo.

Desde o 2004, data na que foi inaugurado, o Espazo Anexo

ten acollido unha manchea de exposicións e proxectos, os

máis deles propostas individuais, pensadas especificamente

para este espazo, e que en moitos casos estaban intima -

mente relacionadas coas súas características peculiares, coa

súa situación fronteiriza e de transición entre a rúa e o

espazo expositivo, xogando coa dualidade interior-exterior

que é propia deste lugar.

“Este proxecto detense en moitos aspectos e un prioritario

son os límites: os límites do espazo, os límites da arte, os

límites do museo… O Hotel MARCO é un proxecto artístico no

que se camiña por esa débil fronteira entre o público e o

privado”, reflexiona Iñaki Martínez Antelo, director do Museo

e comisario desta proposta.

Esta idea foi tamén o punto de partida para rvr arquitectos.

“O noso proxecto debía crear, nun lugar tan próximo ao

público, un espazo privado; con toda a intimidade que un

cuarto de hotel require. A proposta arquitectónica pretendía

ofrecerlles aos hóspedes todo o que precisan e que,

normalmente, non atopan na súa propia casa. Practicamente

démoslle ao artista un lenzo sobre o que traballar; un soporte

que el había de completar”, apunta José Valladares, que con

Alberto Redondo e Marcial Rodríguez conforma este estudio

radicado en Santiago de Compostela. “Tratábase de crear un

espazo dentro doutro, precisamente para que este novo
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Entrada de luz natural
cara ao ceo de Vigo.

Pasaxe de acceso ao cuarto.

REVISTA TURGALICIA nº 20 MARCO 68-75 galego:Maquetación 1  15/7/11  13:53  Página 70



espazo funcionase de forma autónoma. A relación co espazo

público, a rúa, realízase a través dun pequeno túnel de

entrada que, nuns segundos, te aparta da mesma; e a través

das entradas de luz”, continúa o arquitecto.

Michael Lin é recoñecido internacionalmente polas súas

monumentais instalacións de murais pintados, realizados

sobre paredes, teitos, pisos… que representan a grande

escala os coloridos estampados de motivos florais taiwaneses

que el concibe como unha forma diferente de experimentar

co espazo mediante a pintura, e de ver a arte como un

evento social. Habitualmente utiliza o espazo público ou

privado como medio onde “a obra se converte en parte do

espazo, máis ca un obxecto neste”, afirma. A pintura das

súas instalacións transforma a percepción do lugar onde se

instala, desafiando a autonomía das formas de arte e

provocando situacións de participación directa co espectador;

unha idea que trasladou á súa concepción do Hotel MARCO.

En palabras de Lin, “neste proxecto o meu interese reside na

creación dun espazo transaccional, un espazo in-between

que está conectado e/ou separado do espazo privado do

cuarto de hotel e do espazo público da rúa. A pintura que

cobre as paredes exteriores do cuarto, unha apropiación de

estampados téxtiles tradicionais de Taiwán, utilízase aquí
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para tornar a dureza da caixa arquitectónica nunha lene

membrana táctil que sinala decontado o cuarto de hotel como

un obxecto separado do espazo expositivo e que actúa sobre

ese espazo coas súas cores e a súa aparencia foránea. Este

espazo in-between, que é accesible ao público desde a rúa,

dálle a benvida e engaiola ao viandante, convidándoo a

entrar nesta transacción e/ou non-transacción de arte e/ou

non-arte”.

Un museo habitable

A estética relacional –ideada polo teórico francés Nicolas

Bourriaud para denominar un tipo de instalacións nas que a

experiencia entre as persoas, a obra e a realidade conviven

e definen o significado– facilita a lectura deste espazo como

peza de arte, e compréndese a partir dos traballos de moitos.

Así, o proxecto Hotel MARCO enténdese como lugar de

intercambio social e como unha sorte de “práctica artística

que toma como punto teórico e práctico o todo das relacións

humanas e o seu contexto social”, segundo Bourriaud.

“A idea do proxecto xorde da oportunidade de reformar un

lugar xa existente e de dotar o museo dun espazo habitable

concibido como proxecto artístico para poder invitar a

comisarios, artistas e investigadores a coñeceren o noso

Interior do cuarto. 
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O proxecto de Michael Lin e
rvr arquitectos estará aberto
ata outubro de 2013.
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Frédéric Matagne, asistente do artista. Ademais, unha serie

de empresas colaboran poñendo os seus produtos á

disposición dos clientes e usuarios do Hotel MARCO ao longo

de toda a duración do proxecto.

“Un traxe á medida”

O cuarto do Hotel MARCO non se concibe como unha parte

do edificio do Museo, senón máis ben como un pequeno

edificio dentro doutro máis grande, como un cuarto dentro

doutro cuarto. “O seu interior é como un traxe á medida; á

medida de quen o vai a habitar durante un tempo curto,

pero que buscará o acougo e a comodidade dun bo pano.

Cara á rúa, esa membrana é representación pura; as súas

paredes exteriores pertencen xa á cidade e preséntanse a

ela a través do traballo de Lin”, explican os arquitectos. A

separación física entre a rúa e o cuarto é de apenas uns

centímetros de taboleiro e illamento, abondo para conferirlle

ao espazo interior a autonomía necesaria para facelo habi -

table e lograr a independencia visual, acústica e climática

do espazo da rúa.

“Hai no habitar dun cuarto de hotel a contradición de tentar

sentirnos coma na casa á vez que buscamos que se nos

ofreza o que nos falta na nosa vivenda ou non temos tempo

O Hotel MARCO
acondicionou un
pequeno xardín. 

contexto dentro dun programa de residencias”, explica Iñaki

Martínez Antelo. Ademais, calquera persoa interesada poderá

utilizalo como cuarto de hotel –tras reserva e pagamento de

tarifa– e gozar da experiencia de albergarse dentro dun

espazo expositivo pensado como obra de arte e situado á vez

dentro e fóra das instalacións do Museo.

“O público é o que sempre debe terminar a obra de arte coa

súa ollada. Hotel MARCO supón levar esta premisa ás

máximas consecuencias, xa que está concibido para que,

más alá desa ollada, o visitante quede a durmir e se recree

na obra de arte/cuarto do hotel”, explica o director do

MARCO. Por iso, para Martínez, ao falar dun museo “non se

pode falar de rendibilidade económica, senón doutro tipo de

resultados más difíciles de cuantificar”.

Michael Lin foi o primeiro en habitar a “súa” obra; xornalistas

e traballadores do MARCO gozaron tamén do “luxo sinxelo”

da proposta e, entre as primeiras reservas de particulares,

unha parella de Vigo que quixo celebrar no Hotel MARCO o

seu primeiro aniversario.

Tras a convocatoria de prácticas por parte da Fundación

MARCO, o proxecto Hotel MARCO contou coa colaboración no

proceso de produción de oito estudantes da Facultade de

Belas Artes da Universidade de Vigo e coa coordinación de
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Esta proposta fai dialogar o
espazo público e privado.
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Michael Lin
A obra de Michael Lin (Toquio, 1964) sitúase dentro do marco da práctica

relacional, que define os valores estéticos como relacións sociais e onde a

comunicación, a interacción e a experiencia vital do público dentro do espazo

conforma a base do proxecto artístico. Lin reafírmase no seu papel de activador

social ao descontextualizar a súa obra e integrala na esfera da realidade

inmediata, deseñando interiores, mobiliario, cuncas de café ou unha pista de

tenis. As súas exposicións más recentes inclúen: 2ª Bienal de Moscova (2007),

Schaurausch-O.K.Centrum, Linz, Austria (2007); Spaces Within, 21st Century

Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Xapón (2006); The Contemporary

Museum, Honolulu, Hawaii (2005); Bienal de Lyon (2005); PS1 Contemporary

Art Center, Nova York (2004). Actualmente vive entre París e Shanghai. 

rvr arquitectos
Estudio radicado en Santiago de Compostela desde o 2002 e formado polos

arquitectos Alberto Redondo Porto (Vilagarcía de Arousa, 1964), José Valladares

Durán (A Estrada, 1966) e Marcial Rodríguez Rodríguez (Valladolid, 1965). Son

autores, entre outros, do Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo

Lameiro (Pontevedra); adecuación da contorna do Faro de Fisterra (premio

COAG 2009 en espazos exteriores); rehabilitación da ala sur do Convento de

San Domingos de Bonaval (Santiago de Compostela); plan especial de protección

do Castro de Baroña, Porto do Son. Os seus traballos foron seleccionados para

o 6º Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba; IV Premio de Arquitectura Enor e

X Bienal de Arquitectura Española. http://www.rvr-arquitectos.es.

Hotel MARCO contou coa
colaboración de oito
estudantes de Belas Artes
da Universidade de Vigo.

de gozar: horas de sono nunha cama grande e cómoda,

sabas ás que se lles pasou o ferro, unha butaca confortable,

un baño amplo, toallas suaves... todo aquilo que fai que o

corpo se senta ben. A nosa proposta insiste en que todas

esas accións sexan posibles, en crear unha estancia onde se

poida vivir esa experiencia de luxo sinxelo, de benestar”,

recalcan desde rvr arquitectos.

Desde as caras exteriores do cuarto proxéctanse, coma

canóns cara a fóra, a pasaxe de acceso dos hóspedes

–atravesala supón uns segundos de fronteira entre o

exterior da rúa e o interior do cuarto– e dúas entradas de

luz natural: unha que pon en relación a estancia cun frag -

mento acoutado do pequeno xardín próximo que se acon -

dicionou para o proxecto, e outra que acerca a luz do ceo

de Vigo á zona de aseo, mirando cara ao reloxo que remata

a fachada do MARCO “como metáfora do paso do tempo e

do destino histórico do edificio”, aseguran. Un edificio, o do

MARCO, tan presente na memoria colectiva dos vigueses.

De feito, situado en plena zona comercial da cidade, na

céntrica e peonil rúa do Príncipe, o Museo de Arte Contem -

poránea de Vigo ocupa o espazo do que foi o antigo cárcere

e xulgados de Vigo (1880), hoxe Museo, tamén HOTEL e,

ante todo, contedor dalgunhas das pro postas artísticas

contemporáneas máis interesantes que recalan e se

producen en Galicia. �
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citas

I ENCONTRO DE ARTISTAS 

NOVOS CIDADE DA CULTURA

Unha nova proposta musical terá lugar en

Santiago de Compostela os vindeiros 9 e 10 de

setembro. Trátase do festival Rock in Way

Estrella Galicia que permitirá que bandas

galegas cun enorme futuro compartan cartel

con artistas consagrados. O festival terá como

cabezas de cartel a The Offspring, os britá -

nicos Toy Dolls ou os franceses Rinôçerôse,

xunto aos arxentinos Las Pelotas e grandes

nomes do panorama nacional como

Delorean, Söber, Tote King ou Muchachito

Bombo Infierno. Entre as bandas galegas

destacan Triángulo de Amor Bizarro, The

Blows, Niño y Pistola, Dirty Socks ou Igloo.

Nesta primeira edición, o festival contará

con dous escenarios, o Escenario Principal

e o Escenario de Galicia.

Para premiar a aqueles que decidan facer o

Camiño de Santiago e asistir a
 Rock in Way

Estrella Galicia, haberá unha rebaixa do

10% no prezo do abono para os peregrinos

que acaden a compostela nos últimos 30 días

antes de mercar o abono. 

Ademais, Rock in Way Estrella Galicia, non será

só un evento musical, senón que haberá

actividades relacionadas co audiovisual, con cursos

ou representacións que irán anunciándose na web

do festival. O aforo limitarase a 23.000 persoas,

ademais das outras mil que poderán acceder a

través do sorteo de Gadis entre os seus clientes.

Ademais do cámping gratuíto, o festival ofrece outras

posibilidades de aloxamento a un prezo vantaxoso para

aqueles que queiran durmir no propio Monte do Gozo.

Rock in Way Estrella Galicia fusiona dous conceptos en

aparencia dispares: rock e Camiño, a música como parte

do Camiño cara a Santiago, e Santiago como peregrinaxe

musical dentro do propio Camiño.

Máis información: www.rockinway.com.

DIÁLOGO CONSTRUTIVO SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEA 

A Cidade da Cultura de Galicia ábrelles as súas portas aos creadores mozos nacionais e

internacionais para manter un diálogo construtivo sobre a arte contemporánea. O complexo

cultural convértese en escenario de intercambio e reflexión sobre aspectos esenciais da

creación artística e aspectos más concretos relacionados coa construción dunha obra e a

súa proxección no mundo real. Ademais, dentro do programa realízase o Foro Aberto, onde

trinta creadores terán a oportunidade de expor os seus proxectos artísticos. Cada xornada

celebraranse tamén conferencias con recoñecidos actores da arte contemporánea, para o

enriquecemento dos novos creadores. Nesta primeira edición participan destacados axentes

culturais como o prestixioso historiador de arte Rafael Doctor Roncero e Ignacio Santos

Cidrás, director de Acción Cultural da Cidade da Cultura; Miguel von Haffe, director do

Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC); David Barro, comisario independente e

director da editorial Dardo-ds; e Iñaki Martínez Antelo, director do Museo de Arte

Contemporánea de Vigo (MARCO).

ROCK IN WAY, NOVA PROPOSTA MUSICAL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Monte do Gozo. Días 9 e 10 de setembro. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Cidade da Cultura de Galicia. Do 5 ao 9 de setembro. 

MÚSICA E CAMIÑO DE SANTIAGO

Foto: Manuel G. Vicente

The Offspring
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O Centro Dramático Galego (CDG) estrea o seu primeiro espectáculo musical de gran

formato, A ópera dos tres reás, que sube ás táboas da man de Quico Cadaval na dirección

escénica; Diego García Rodríguez na musical, e con Luis Tosar no papel protagonista.

Tanto o seu extenso elenco, con vinte artistas en escena interpretando en directo música

e cancións, como a ampla xira que desenvolverá fóra de Galicia, sitúan esta versión

galega do clásico de Bertolt Brecht e Kurt Weill entre as meirandes producións levadas

a cabo polo CDG. César Goldi, Alba Messa, Víctor Mosqueira, Mónica de Nut, Marcos

Orsi, Marta Pazos, Fran Pérez Narf, Muriel Sánchez, Begoña Santalices e Sergio

Zearreta forman parte do destacado

elenco de actores-cantantes desta

esixente e vertixinosa posta en escena.

Xunto con eles, unha banda de oito

músicos executará en directo a partitura

deste clásico do século XX. A ópera dos

tres reás que xa visitou Santiago de

Compostela, Ferrol, Pontevedra e

Madrid, recala agora en Las Palmas de

Gran Canaria (11 e 12 de agosto),

Salamanca (2 e 3 de setembro),

Pamplona (6 e 7 de setembro),

Zaragoza (do 9 ao 10 de setembro), A

Coruña (16 e 17 de setembro),

Ourense (23 e 24 de setembro), Vigo

(27 e 28 de setembro) e Narón (30 de

setembro e 1 de outubro).

A LENDARIA LEE MILLER 

A exposición Legendary Lee Miller, unha extensa montaxe coas

mellores imaxes da fotógrafa norteamericana, chega por vez

primeira a España despois dun longo percorrido internacional. Ao

longo dos seus setenta anos de vida, Miller destacou como fotógrafa

en campos tan dispares como a moda ou como correspondente de

guerra. Seus son algúns dos retratos máis importantes de grandes

artistas do seu século como Picasso, Ernst, Man Ray e Tàpies, entre

outros, ou algunhas das imaxes máis impactantes da II Guerra

Mundial. Lee Miller impregnou o seu traballo da influencia

surrealista que lle veu dada pola relación que mantivo con Man Ray

e o círculo de artistas no que se movía: Duchamps, Picasso,

Magritte, Cocteau e o que sería o seu home, Roland Penrose. Das reportaxes de moda, pasou a

correspondente de guerra para a revista Vogue, converténdose en pioneira do fotoxornalismo.

TESTEMUÑA PRIVILEXIADA 

DO SÉCULO XX

CENTRO DRAMÁTICO GALEGO

A
p

u
n

ta
m

en
to

s

A CORUÑA, Fundación Caixa Galicia. Ata o 11 de setembro. 

A ÓPERA DOS TRES REÁS, GRANDE ESPECTÁCULO MUSICAL

MÁIS INFORMACIÓN: www.aoperadostresreas.info. Ata outubro. 

© Lee Miller Archives, England 2011. 
All rights reserved. www.leemiller.co.uk

AGOSTO

Festa do Pemento
Herbón, Padrón (A Coruña).

Día 1

Feira do Bonito
Burela (Lugo).

Día 1

Romaría Vikinga
Catoira (Pontevedra).

Día 2

Festa da Santa Cruz
Ribadeo (Lugo).

Día 2

Mostra da Olería de Buño. 
Malpica de Bergantiños 

(A Coruña).
Do 7 ao 16

Maruxaina
Cervo (Lugo).

Día 8

Festa do Polbo
O Carballiño (Ourense).

Día 9

Festas Padroeiras 
de San Lourenzo

Foz (Lugo).
Día 10

San Roque
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Día 16

Danzas Ancestrais de San Roque
Hío, Cangas (Pontevedra).

Día 16

Festa da empanada
Bandeira, Silleda (Pontevedra).

Día 20 ao 23

Folión de Carros
Chantada (Lugo).

Día 22

Queimada Popular
Cervo (Lugo).

Día 22

Romaría do Naseiro
Viveiro (Lugo).

Do 22 ao 25

Festa da Istoria
Ribadavia (Ourense).

Do 27 ao 29

SETEMBRO

Festa das Fachas de Castelo
Taboada (Lugo).

Día 7
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Danzas Ancestrais
Darbo, Cangas (Pontevedra).
Día 8

Romaría da Franqueira
A Cañiza (Pontevedra)
Día 8

Romaría de Nosa Señora dos Milagres
A Laracha (A Coruña).
Día 8

Romaría de Nosa Señora da Barca
Muxía (A Coruña).
Do 11 ao 14

Virxe de Guadalupe
Rianxo (A Coruña).
Día 13

Romaría da Saínza
Rairiz de Veiga (Ourense).
Do 18 ao 20

Xesús Nazareno. 
Procesión das Mortallas
A Pobra do Caramiñal (A Coruña).
Día 20

OUTUBRO

Festa das fabas
Vilanova de Lourenzá (Lugo).
Días 1 e 2

As San Lucas
Mondoñedo (Lugo)
Día 18

Festa do Mel
O Valadouro (Lugo).
Día 8

Festa de San Simón
Vilanova de Arousa (Pontevedra).
Día 28

NOVEMBRO

Festa da Castaña e do Cogomelo
Riós (Ourense).
Días 5 e 6

Magostos
Ourense.
Días 5 e 6

DECEMBRO

Festa da carne richada
Forcarei (Pontevedra).
Día 4

Feira do capón
Vilalba (Lugo).
Día 18

PERCORRIDO
ANTOLÓXICO

HOMENAXE A

NEIRA VILAS

RICARD TERRÉ, OBRAS MAESTRAS

QUERIDO BALBINO. CINCUENTA ANOS
DE MEMORIAS DUN NENO LABREGO

Exposición retrospectiva sobre o traballo do fotógrafo Ricard Terré (Sant Boi

de Llobregat, 1928 – Vigo, 2009), cun percorrido antolóxico formado por 121

fotografías. A mostra supón unha relectura da obra deste catalán instalado en

Vigo desde 1959 ata a súa morte que abandonou a fotografía durante case tres

décadas antes de proseguir, con mirada inmutable, unha obra que comezara nos

cincuenta e que hoxe se redescubre asombrosamente moderna, unha das máis

modernas da fotografía española. Terré utiliza a fotografía para expandir a súa

mirada irónica, o seu sentido do humor e obter un retrato da súa contorna no que

se explica a si mesmo a condición

humana cunha mirada de impecable

elegancia, empatía e calidade senti -

mental. A súa personalísima técnica,

caracterizada por encadres arriscados,

os contrastes acentuados e a procura

da proximidade cos modelos, con -

vérteo nun ensaísta da fotografía

cunha mirada subxectiva en busca da

alma máis aló do rostro ou da crenza

máis aló do rito.

Tras visitar A Coruña, Pontevedra e Lugo, e ata

decembro, a exposición Querido Balbino. Cincuenta anos

de Memorias dun neno labrego, chega a Verín, Vigo e

Santiago de Compostela. Con esta mostra, a Xunta de

Galicia quere render homenaxe e divulgar a un escritor tan

identificado coa nosa terra e cuxa importancia nas letras

galegas é sumamente recoñecida. A mostra articúlase a partir

de dous eixos: a traxectoria vital de Neira Vilas a partir de

fotografías, documentos e correspondencia; e a seguida polo

propio libro e o seu protagonista. Querido Balbino presenta tamén

dez obras pictóricas de autores galegos, inspiradas no protagonista

de Memorias dun neno labrego. A exposición conta cun catálogo

explicativo e exhibe ademais un documento único: a Carta a Balbino

que dirixe Xosé Neira Vilás ao seu fillo literario.

VERÍN, VIGO E SANTIAGO DE COMPOSTELA. Ata decembro.

citas

VIGO. Fundación Barrié. Ata o 30 de outubro. 

Feria de Lalín, Pontevedra, 1961 

© Ricard Terré.

Balbino, por Xaquín Marín.

Foto: Per Rueda.
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