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

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



| OS SERÁNS DO TAC |
O Taller Atlántico Contemporáneo presenta a segunda edición dos Seráns do TAC na Cida-
de da Cultura de Galicia. Mantendo o formato humor-música-gastronomía, o TAC preten-
de consolidar este proxecto na programación cultural da Cidade da Cultura de Santiago de 
Compostela, coa idea de desenvolver, nun curto espazo de tempo, unha actividade que sitúe 
esta cidade, esta institución e este ensemble na escea da música contemporánea.

Cada concerto estará presentado por importantes personalidades do mundo do teatro 
como Carlos Blanco, Quico Cadaval ou Julián Hernández cun pequeno monólogo que es-
tablece pontes entre o humor e a música. Tras o concerto, cinco importantes restaurantes 
(Abastos 2.0, Pepe Solla, Eirado da Leña, Culler de Pau e Yayo Dacosta) ofreceranlles aos 
asistentes unha tapa de cociña contemporánea a partir de produtos da nosa xeografía, que 
favorecerá un momento de conversa así como de goce dos espazos que ofrece a Cidade da 
Cultura.

Os Seráns do TAC é unha idea que implica a participación dunha boa parte do tecido cul-
tural da nosa comunidade: estreas de obras de compositores galegos; actuación de solistas 
e intérpretes que desenvolven a súa actividade en Galicia; invitación a artistas internacio-
nais para dirixir ou tocar obras dos nosos compositores e así ofrecerlles unha importante 
proxección exterior; colaboración con artistas doutros eidos (teatro, audiovisual, danza); 
colaboración con profesionais de mundos alleos á música (nova cociña e moda).



| ElENCO |

| TAllER ATlÁNTICO CONTEmpORÁNEO (TAC) |

Dirección:

Diego García Rodríguez 

O Taller Atlántico Contemporáneo (TAC) é un grupo de músicos estable, de formación aberta, que ten como director artístico a Diego 
García Rodríguez. O TAC iniciou a súa andadura en marzo de 2010 na Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela coa obra de 
Mauricio Kagel Eine Brise, para 111 ciclistas facendo música. Quixo reivindicar dende un principio, por un lado a cercanía que a música 
contemporánea pode ter para calquera tipo de público, e por outro a posibilidade de facer concertos introducindo novos elementos.
En xuño do mesmo ano colocou un piano de cola no faro de Fisterra para interpetar íntegramente a obra de Satie Vexations, 18 horas 
de piano ininterrumpidas. Nesta ocasión contouse coa colaboración de 27 pianistas.

Paralelamente a este tipo de repertorio, abordou no CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) un ciclo de seis concertos adica-
dos á música de compositores galegos escritos para diversas formación de ensemble.

Xa en 2011 continúa no CGAC cun ciclo de tres concertos que trata de achegar ao público unha pequena mostra do repertorio que se 
fixo fóra das nosas fronteiras dende mediados do século XX até a actualidade, con obras de Crumb, Schnittke e Berio. 

Ao longo de 2011 organizaron na Cidade da Cultura de Galicia o ciclo Os Seráns do TAC que incluían música contemporánea, humor 
e gastronomía.

Intérpretes:

Luis Soto, Frauta
David Villa, óboe
Saúl Canosa, clarinete
Álex Salgueiro, fagot
Alfredo Varela, trompa
Ramón Llatser, trompeta
Iago Ríos, trombón
Nicasio Gradaille, piano
J. Vicente Faus, percusións
James Dahlgren, violín
Michal Ryczel, violín
Nazaret Canosa, violín
Nicolay Velikov, violín

Ioana Ciobotaru, viola
Álvaro Marful, violonchelo
Carlos Méndez, contrabaixo
Alfonso Morán, contrabaixo

Solistas invitados:

Álex Salgueiro, fagot
Carmen Gurriarán, soprano
J. Miquel Ramón, barítono

Director invitado:

Paul Daniel



| pROGRAmA TAC |

A CONTRACORRENTE
Luns 21 de maio. 20.00 h. 

Director: Diego García Rodríguez
presentador: Carlos Blanco
Restaurante: Abastos 2.0 (Santiago de Compostela)

PROGRAMA:

Edgard Varèse (1883-1965):
Octandre

Mauricio Kagel (1931-2008): 
Dix Marches pour rater la Victoire 

Alfred Schnitke (1934-1998): 
Serenade 

Michael Daugherty (1954): 
Dead Elvis 
Fagot: Álex Salgueiro

O TAC quere abrir este 2º ciclo de Seráns cun concerto de au-
tores que seguiron camiños moi persoais, difíciles de encadrar 
nas distintas correntes musicais xurdidas no transcurso das 
súas vidas e que deixaron unha gran pegada coa súa música, 
ademais de tratarse de obras cun compoñente performántico 
moi importante, non só para escoitar, senón tamén para ver.

Entre elas, o TAC asume o reto da interpretación dunha das 
obras claves na creación musical de E. Varèse, Octandre, dunha 
modernidade radical aínda nos nosos días, pasando pola ironía 
e a crítica de Kagel e Schnittke ou da integración da linguaxe do 
“rock” na creación contemporánea de Daugherty que, ademais, 
traerá sorpresa.

EN TORNO A SChOENBERG
Luns 11 de xuño. 20.00 h.   

Director: Diego García Rodríguez
presentador: Julián hernández
Restaurante: Pepe Solla (San Salvador de poio, pontevedra)

PROGRAMA:

Arnold Schoenberg (1874-1951): 
Pierrot Lunaire 
(tres veces sete poemas de pierrot lunaire, de Albert Giraud). 
Soprano: Carmen Gurriarán

Gustav Mahler (1860-1911): 
Lieder eines fahrenden Gesellen 
(cacnións dun compañeiro de viaxe). 
Barítono: Josep miquel Ramón

A figura de Arnold Schönberg dende dúas perspectivas. O 
Schönberg compositor visto a través dunha obra inspirada no 
mundo do cabaré berlinés e o Schönberg transcritor visto polo 
arranxo que fixo deste ciclo de cancións para voz e orquestra de 
Gustav Mahler. A voz será protagonista.

Cando celebramos os cen anos dunha obra cumio da creación 
do século XX (Pierrot Lunaire), parécenos oportuno levala ao 
atril para comprobar que aínda hoxe non deixa indiferente a 
ninguén. Combinado cos Lieder eines fahrenden Gesellen este 
Serán transportaranos aos primeiros anos do século XX,  nos 
que se forxaron algunhas das revolucións musicais máis impor-
tantes da historia da música.



| pROGRAmA TAC |

CARTA BlANCA                      
A PAul DANIEl
Luns 29 de outubro. 20.00 h. 

Director: Paul Daniel
presentador: Quico Cadaval
Restaurante: Eirado da leña (pontevedra)

PROGRAMA:

Eduardo Soutullo
(Obra de estrea)

harrison Birtwistle (1934)
Secret Theatre

O TAC ten o pracer de recibir como director invitado a Paul 
Daniel, nun programa con música do seu compatriota Harri-
son Birtwistle, un dos compositores clave no actual panorama 
musical contemporáneo. 

Secret Theatre é unha peza fundamental no repertorio para 
grande ensemble, que supón todo un reto para os intérpretes, 
que deben interactuar entre eles creando un misterioso ritual 
musical.

Neste mesmo programa Paul Daniel interpretará a estrea ab-
soluta dunha peza do compositor galego Eduardo Soutullo, re-
sultado dun encargo do TAC.

COMPOSITORAS       
ACTuAIS
Domingo 25 de novembro. 12:00 h.   

Concerto en colaboración con 
“Implicadas no Desenvolvemento”
Director: Diego García Rodríguez
presentador: Implicadas no Desenvolvemento
Restaurante: Culler de Pau (O Grove)

PROGRAMA:

Kaija Saariaho (1952): 
NoaNoa, pour flûte et électronique 

Isabel Mundry (1963): 
D’où venons nous - Que sommes nous - Où allons nous 

Gloria Rodríguez Gil (1972): 
Obra a estrear 
Tenor: José Antonio Campo
Vídeo e texto: Avelina Rodríguez Gil

Raquel García Tomás (1984):  
Obra a estrear
Video: paula Ustarroz e Sonia pons (New Division)

Implicadas no Desenvolvemento (www.implicadas.com) é 
unha  ONG galega fundada en 1998 para contribuír a cambiar 
o mundo dende o enfoque de xénero e dende Galicia. O TAC 
(www.tac.gl) naceu en 2010 para contribuír a cambiar a escena 
da música contemporánea tamén dende Galicia. 

Nesta colaboración o TAC presenta unha panorámica da crea-
ción feminina actual, con obras dunha compositora finlandesa, 
unha alemá, unha catalá e unha galega (nestes dous últimos ca-
sos as dúas obras son estreas absolutas), nas que o compoñente 
audiovisual e sensorial desenvolven un papel central. 



| pROGRAmA TAC |

SERÁN CAGE
Luns 16 de decembro. 20.00 h.  

Concerto para celebrar os 100 anos 
do necemento de John Cage

Director: Diego García Rodríguez
presentador: Diego García/Nicasio Gradaille
Restaurante: Yayo Daporta (Cambados)

Este ano 2012 cúmprense 100 anos do nacemento, o 5 de setembro de 1912, do compositor norteamericano John Cage, unha das 
figuras máis importantes e influentes na cultura do século XX e, posiblemente tamén, unha das figuras menos comprendidas. O TAC 
quere pechar este segundo ciclo de Seráns cun gran circo musical galego na CDC. 

O Musicircus é un evento multidisciplinar de actuacións independentes de xeito simultáneo, presentado normalmente en espazos 
non habituais de concertos. Cage quixo plasmar en música as súas ideas sobre a anarquía. O Musicircus é unha obra anti-autoritaria, 
ata tal medida que non escribiu partitura. Non está nada prescrito sobre que participantes poden tomar parte, nin sobre a duración, 
nin coordinación ni a dirección. Non hai un centro (evento) dominante. No Musicircus non hai xerarquías. É unha invitación sen 
directrices: músicos de calquera ámbito son convidados a ocupar un certo espazo durante un certo tempo. O público terá a oportuni-
dade de situar a súa atención ben nun evento individual ou ben na globalidade (ou en calquera punto intermedio). O primeiro Musi-
circus foi organizado polo propio Cage en 1967 na Universidade de Illinois, nun espazo dedicado á exposición de gando. Dende entón 
foi utilizada en moitas ocasións para celebrar concertos restrospectivos da súa música. O TAC quere abrir unha convocatoria a través 
de internet para invitar a todos os músicos interesados a participar e facer unha festa musical na Cidade da Cultura.



| pRESENTADORES |

Carlos Blanco 

Nacido en Vilagarcía de Arousa, Carlos Blanco é un dos artistas galegos máis polifa-
céticos, con máis de vinte e cinco anos de traxectoria profesional dedicada ao teatro, 
cine, televisión e radio. Ademais de autor e director teatral, é un dos actores galegos 
de televisión máis coñecidos, e presentou e colaborou en múltiples programas da 
TVG como “Sitio Distinto” ou “Somos unha potenzia”. Durante tres anos foi parte 
do elenco protagonista da serie de televisión “Mareas vivas” e a súa estrea no mundo 
das longametraxes veu da man de Antón Reixa na película “O lapis do carpinteiro” 
e de Patricia Ferreira en “O alquimista impaciente”.

Quico Cadaval 

Nacido en Ribeira, é actor, director e adaptador teatral e un dos impulsores do mo-
vemento de contacontos xurdido en Galicia na década dos 90. Comezou na inter-
pretación teatral a finais dos setenta no Centro Dramático Galego, para, a mediados 
dos oitenta, fundar a súa propia compañía, ‘O Moucho Clerc’. Traballou en diferen-
tes producións da RTVG, así como en curtas e longametraxes. Continúa a traba-
llar no audiovisual como actor e como guionista. Foi profesor de interpretación de 
‘Operaçao Triunfo’ (Portugal, 2003). Ao longo da súa traxectoria recibiu diferentes 
premios polo seu traballo no teatro.

Julián hernández

Cantante, fundador e líder do grupo Siniestro Total. Aínda que nacido en Madrid, 
pasou a súa infancia en Vigo, onde comeza a súa afección polo rock and roll, relacio-
nándose nos anos 80 con poetas e intelectuais do movemento ‘Rompente’, entre os 
que destacan Antón Reixa e Manolo Romón. Ademais desta banda, Julián Hernán-
dez participa noutras formacións como Def Con Dos ou Transportes Hernández y 
Sanjurjo, no que forma dúo xunto ao acordeonista Rómulo Sanjurjo, integrante dos 
Diplomáticos de Monte Alto. Na actualidade compaxina as súas actividades musi-
cais co seu traballo como escritor e colaborador e columnista en diversos xornais.

Implicadas no Desenvolvemento

ONG galega apartidaria e aconfesional, fundada en 1998 para contribuír a cambiar 
o mundo dende o enfoque de xénero e dende Galicia. Implicadas basea o seu traba-
llo na procura da igualdade de xénero como base para o desenvolvemento humano 
perdurable. Implicadas entende a loita contra a pobreza como un exercicio de res-
ponsabilidade da cidadanía do Norte e a busca de espazos para que a cidadanía do 
Sur, e en concreto as mulleres, poidan tomar decisións sobre as súas vidas. Obxec-
tivos que promove a través da sensibilización mediante colaboracións co mundo da 
cultura, con asociacións feministas e grazas á súa base de voluntariado. 



| COCIÑEIROS |

Eirado da leña

Produto, produto e produto. Esa é a base de todo en Eirado da leña, idea que comezou hai oito anos como un proxecto de tres amigos 
(Marta, Rober e Iñaki) no que o obxectivo principal sempre foi o de non montar o comedor dun restaurante, senón montar, nun res-
taurante, o comedor dunha casa. Un comedor acolledor no que o comensal se sinta cómodo e a gusto. O restaurante está situado nunha 
casa antiga no centro histórico de Pontevedra, concretamente na Praza da Leña, fronte á entrada principal do antigo Museo Provincial.

Abastos 2.0

Neotendeiros, chiringuito de asfalto, taberna reinventada… A estas alturas, ao proxecto de Abastos 2.0 xa lle adxudicaron múltiples 
etiquetas, mais, que é realmente? Non é un bar nin un café nin un restaurante ao uso, senón un espazo gastronómico. Un mesado que 
funciona como pase divide unha cociña do século XXI, a modo de escaparate, dun pequeno espazo concibido para o goce e o lecer da 
gastronomía do mercado de abastos. Unha barra que se converte nun mostrador, andeis cheos de referencias das adegas galegas, pun-
tos de apoio funcionais, luces e focos orientados para crear unha sensación de ambiente teatral… Deseño, tradición e produto nun local 
que data de 1873.

Pepe Solla

A solidez acadada en tan pouco tempo por Pepe Solla na cociña só é explicable por dúas razóns: porque o leva no sangue e porque, 
cada ano, foi buscando o perfeccionismo ao se internar en tempos de madureza persoal. E porque resultou que ademais do interese 
pola progresión da cociña galega, herdada do tipismo de seus pais, o descendente que empezou como sumiller tiña unha man (e unha 
cabeza) para a comida ben combinada e ben feita, reservada unicamente para os escollidos. Ofrécelle ao comensal acabados maxistrais 
pero tamén espazos xenerosos, tanto no comedor minimalista e elegante, coma na sala de estar, confortablemente no aperitivo ou na 
sobremesa. 

Culler de Pau

Dez mesas nun edificio vangardista e moi minimalista que combina un luminoso branco, a madeira e o cristal, a través de enormes 
fiestras que se abren á boca da ría de Arousa, permitindo distinguir os illotes de Noro e Vionta, Ribeira e a orixinal perspectiva da serra 
do Barbanza que ofrece O Grove. Cos fogóns a cargo de Javier Olleros, pertence a unha familia de tradición hostaleira no Grove, Culler 
de Pau serve un menú contemporáneo cunha cociña de sinxelas raíces galegas pero con influencia de todas as cociñas polas que ten 
pasado: dende Madrid a Lisboa ou Toquio. Un traballo cheo de referencias a unha boa parte da nova cociña que se realiza en Galicia 
pero cun selo propio. 

Yayo Daporta

A afección culinaria de Yayo Daporta vén de moi atrás, xa que a súa familia ten unha arraigada tradición no cultivo do marisco na ría 
de Arousa. Isto levouno a formarse na escola de hostalería de Compostela. Despois de traballar uns anos na empresa familiar, tivo a 
oportunidade de formar parte de ‘Casa Solla’, onde coñeceu a cociña profesional e forxou un especial interese pola restauración. Estas 
inquietudes levárono a traballar por outras cociñas do territorio nacional, ata que chegou a Madrid onde, da man do chef Carlos Posa-
das, aprendeu a tratar os produtos de calidade cunha coidada perfección técnica. Dende o 26 de maio de 2005 dirixe en Cambados os 
fogóns do restaurante Yayo Daporta.



As seguintes empresas, institucións e persoas decidiron participar e apoiar activamente a Cidade da Cultura de Galicia, demostrando 
o seu firme compromiso con Galicia e coa cultura.

Todas as empresas, institucións e persoas que conforman o Padroado da Fundación Gaiás comparten cos responsables e os xestores 
da Cidade da Cultura de Galicia a idea de apostaren decididamente pola cultura en Galicia, tanto polo seu valor como eixe de cohe-
sión social, como pola súa capacidade para fomentar o progreso sostible da sociedade galega.



Gabinete de Comunicación da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
981 545400 / 545443
gabinete.prensa@edu.xunta.es


