
Do 21 de maio ao 26 de xullo
Museo Centro Gaiás

MÚSICA QUE 
EMOCIONA



GAIÁS   
cIdAde dA 
culturA 
A Cidade da Cultura preséntase como un  punto de co-
nexión de Galicia con resto do mundo e un motor para 
impulsar proxectos culturais innovadores. Construída no 
cumio do Gaiás, un dos montes que rodean Santiago de 
Compostela, o arquitecto norteamericano Peter Eisenman 
deseñou esta “cidade” que semella xurdir da terra para 
erixirse como unha icona da Galicia contemporánea, dialo-
gando coa Compostela milenaria, Patrimonio da Humani-
dade e destino do Camiño de Santiago. 

Este novo espazo, destinado á creatividade e ao coñecemen-
to,  acolle catro institucións culturais:  

Museo Centro Gaiás. A súa beleza e  flexibilidade  
convérteno no espazo perfecto para acoller exposicións de 
gran dimensión, eventos culturais internacionais e espectá-
culos de artes escénicas.  

BiBlioteCa e arquivo de GaliCia. Preservan a me-
moria bibliográfica e documental da comunidade e actúan 
como cabeceiras da rede pública de bibliotecas e arquivos. 

Centro de eMprendeMento Creativo. Acolle 
a Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC), que 
impulsa o tecido empresarial no sector cultural, e o espazo 
de coworking “Emprende Cultura Gaiás”.

Centro de innovaCión Cultural (CinC). Sede da 
Fundación Cidade da Cultura e da Axencia para a Moder-
nización Tecnolóxica de Galicia, que aglutina os servizos 
tecnolóxicos da Administración galega. 



O Museo Centro Gaiás convertarse durante cinco noites 
nun escenario aberto á fusión, ritmos suxerentes, voces 
poderosas e cálidas e sons únicos baixo unha premisa: 
ofrecerlles aos espectadores música que emociona. Será 
a través do ciclo Pel de galiña, cinco actuacións que van 
directas á pel, que trascenden de estilos e xéneros, música 
que podería definirse coas emocións que transmite.

Noa & Solis String Quartet, Silvia Pérez Cruz & Javier 
Colina Trío, Gabriela Montero, Uxía e Gregory Porter 
serán os responsables de subir ao escenario e ofrecer 
cinco concertos pensados para saborear sen présas, para 
deixarse levar con cada acorde, con cada nota. Un cartel 
marcado pola diversidade de estilos pero unidos por un 
denominador común: facer do Museo Centro Gaiás un 
lugar onde gozar da música cos cinco sentidos.

PROGRAMA

21 de maio: 
Noa & Solis String Quartet

8 de xuño: 
Silvia Pérez Cruz & Javier Colina Trío

21 de xuño: 
Gabriela Montero

12 de xullo: 
Uxía

26 de xullo: 
Gregory Porter
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NOA & SOLIS 
STRING QUARTET
21 de maio

Cancións iemenís con sabor napolitano nunha deliciosa 
homenaxe á cultura mediterránea.  A voz inigualable 
de Noa envolverá o Museo Centro Gaiás en compañía 
do cuarteto de cordas napolitano Solis String Quartet 
que estrearán o ciclo Pel de galiña cun repertorio no que 
novas composicións se combinarán cos grandes temas da 
artista israelí.

Posuidora dunha voz única, Noa (Tel-Aviv, 1969) soubo 
combinar as súas raíces iemeníes con influencias dos 
cantautores dos 60 como Paul Simon, Joni Mitchell ou 
Leonard Cohen. Un son que se convertiría en único coa 
incorporación de Gil Dor, compañeiro e colaborador ao 
longo da súa carreira, que aportaría os seus antecedentes 
musicais no campo do jazz, a música clásica e o rock. 
Cunha carreira brillante e internacionalmente recoñe-
cida, Noa comezou en 2003 a colaborar con Solis String 

Quartet, dando lugar a un espectáculo no que a inédita 
fusión de instrumentos e estilos amosa o mellor de Noa, 
sacando á luz a súa gran variedade de rexistros.
O canto de Noa enriquécese cunha nova paleta de cores 
e sentimentos e as súas cancións, arranxadas para corda 
por Gil Dor e o Solis String Quartet, soan vibrantes e 
emocionantes: sons napolitanos cun toque israelí que 
constitúe unha viaxe marabillosa polo Mediterráneo.

FICHA ARTÍSTICA
Noa: voz, percursión.
Gil Dor: guitarras.
Solis String Quartet:
Luigi De Maio: violín
Gerardo Morrone: viola
Vincenzo Di Donna: violín
Antonio Di Francia: chelo

GAIÁS
cIdAde dA
culturA

Pel de Galiña, 
Música que 
emociona



SILVIA PÉREZ CRUZ & 
JAVIER COLINA TRÍO
8 de xuño

Unha voz luminosa, cálida, delicada e versátil que com-
bina a improvisación do jazz, a forza e o ritmo do flamen-
co, os melismas do fado e a proximidade da canción de 
taberna. Isto é Silvia Pérez Cruz, a gran rebelación do 
pasado 2012, gañadora dun Goya á mellor canción pola 
súa saeta na película Blancanieves e que co seu primeiro 
disco en solitario, 11 de novembre, conseguiu que suspiren 
ao unísono crítica e público exquisito.

Silvia Pérez Cruz chegará ao Museo Centro Gaiás acom-
pañada de Javier Colina, un dos mellores e máis celebra-
dos contrabaixistas actuais, para presentar En la imagi-
nación, traballo no que revisan clásicos da música cubana 
seleccionados e arranxados polo músico navarro. Ao feliz 
encontro de ambos os dous talentos súmanse Albert Sanz 
ao piano e Marc Miralta á batería. 

Cancións con profundas raíces populares iluminadas 
cos ricos matices dunha voz única como a de Silvia Pérez 
Cruz crearán unha atmosfera única no Museo Centro 
Gaiás. Cunha sintonía excepcional entre a clásica for-
mación de trío jazzístico e unha poderosa e cálida voz, 
cancións como Debí llorar, Que dirías de mí o Mi mejor 
canción amósanse como verdadeiros e definitivos es-
tándares de jazz latino, que logran emocionar pola súa 
sinceridade e maxistral interpretación.

FICHA ARTÍSTICA
Silvia Pérez Cruz: voz
Javier Colina Trío
Javier Colina: contrabaixo
Marc Miralta: batería
Albert Sanz: piano
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GABRIELA MONTERO
21 de xuño

Un soplo de aire fresco no mundo da música clásica. Per-
sonalidade, virtuosismo e unhas improvisacións únicas 
son as señas de identidade polas que a pianista venezola-
na Gabriela Montero é aclamada en todo o planeta.
Entregada no escenario, cunha imaxinación inesgota-
ble e amante do risco ante as teclas, Gabriela Montero 
colecciona desde os cinco anos brillantes interpretacións 
do repertorio clásico de piano e cativa ao público cunha 
sorprendente habilidade para improvisar, compoñer e 
interpretar obras novas. Montero adoita dicir que conecta 
co seu público dunha forma moi única porque a impro-
visación é unha parte importante do que é. “É a maneira 
máis espontánea e natural que teño de expresarme” 
asegura unha artista que xa sexa en recital ou concerto, 
adoita convidar ao seu público a elixir obras nas que ela 
improvisa.

Gabriela Montero ofrecerá no Museo Centro Gaiás fres-
cura, imaxinación e improvisacións únicas, despregando 
a súa maxia ao piano baixo as notas de Solatino, o seu 
último disco inspirado en Venezuela e dedicado a obras 
de compositores latinoamericanos.

Con dous premios Echo Klassik e dúas nominacións aos 
Grammy, Gabriela Montero chega a Santiago de Com-
postela no mellor momento dunha carreira que a levou a 
actuar coas orquestras máis importantes a nivel mundial 
e que mesmo pasa pola composición dun poema para 
piano e orquestra titulado ExPatria.

FICHA ARTÍSTICA
Gabriela Montero: Piano
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UXÍA
12 de xullo

A voz do Atlántico está personificada nunha das artitas 
máis recoñecidas da nosa lingua: Uxía, que pisará o esce-
nario do Museo Centro Gaiás para regalarnos palabras 
e notas saídas desde o máis profundo e íntimo do seu ser. 
Cancións apegadas á música tradicional, cun tratamento 
innovador e persoal a cargo dunha Uxía máis contida e 
profunda ca nunca. 

Desde o seu debut con “Foliada de Marzo” en 1986 e 
tras máis de 25 anos de carreira artística, Uxía é hoxe un 
punto de encontro para as diferentes culturas e un xeito 
de comunicación entre pobos e xentes. 

Uxía pisará o 12 de xullo o escenario do Museo Centro 
Gaiás para delitarnos cunha relectura dos temas funda-
mentais do seu repertorio cun instrumento como prota-
gonista: a súa propia voz, o seu propio canto. Un directo 

íntimo no que recurrirá a unha constante da súa carreira, 
a súa paixón pola mestizaxe e a unión e voces, instrumen-
tos, ritmos e sons.

Para iso, Uxía contará no escenario cuns compañeiros de 
viaxe excepcionais: Sérgio Tannus –un dos máis comple-
tos artistas da colleita brasileira e un virtuoso en instru-
mentos de corda-, Xoán Porto Becerra –instrumentista 
de folk galego- e o percusionista brasileiro Paulo Silva. Un 
elenco de luxo ao que se sumará un convidado de excep-
ción: o fadista do Alentejo António Zambujo, dando pé a 
unha festa multicultural coa que deixarnos a alma e  a pel.

FICHA ARTÍSTICA
Músicos: Xoan Porto, Sergio Tannus, Paulo Silva
Voz: Uxía
Artista convidado: Antonio Zambujo
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GREGORY 
PORTER
26 de xullo

Gregory Porter está considerado unha das voces máis 
brillantes do jazz actual. Influenciado por una mestura 
da sensibilidade de Nat King Cole, a profundidade de Joe 
Williams e o soul de Donny Hathaway, Porter logra un 
son persoal que o fai único, cunha voz que se pode acari-
ñar, abrazar ou enfrontar.

Porter iniciou a súa carreira musical en pequenos clubs 
de San Diego e deuse a coñecer sobre escenarios de 
Broadway co musical Ain’t Nothing But the Blues para 
logo facer do mundo o seu fogar musical e lanzar a súa 
carreira no 2010 con Water, polo que conseguiría unha 
nominación aos Grammy na categoría de mellor álbum 
de jazz vogal, e ao que seguiría Be Good no 2012.

No Museo Centro Gaiás, Porter estará á fronte dun 

cuarteto formado polo saxofonista Yosuke Sato, Chip 
Crawford ao piano, Aaron James ao contrabaixo e 
Emanuel Harrold á batería para ofrecer un estilo e unha 
visión do mundo propia a través de temas dunha enorme 
intensidade emocional. Como moitos dos cantautores de 
décadas pasadas, hai que escoitalo despacio, sen présas e 
aberto a unha poderosa voz e gusto á hora de interpretar 
composicións cheas de compromiso social cunha mestu-
ra perfecta de jazz e soul.

FICHA ARTÍSTICA
Gregory Porter: Voz
Chip Crawford: Piano
Emanuel Harrold: Batería
Aaron James: Baixo
Yohsuke Satoh: Saxo
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Info práctica

LUGAR E HORA:
Museo Centro Gaiás 
21:00 horas

PROGRAMA:
21 de maio: Noa & Solis String Quartet
8 de xuño: Silvia Pérez Cruz
21 de xuño: Gabriela Montero
12 de xullo: Uxía
26 de xullo: Gregory Porter

PREzOS:
Xeral:   10 euros na Zona B. 
   12 euros na Zona A.

Billeteira:  12 euros na Zona B.
        14 euros na Zona A.

Pack3: Coa compra do Pack3, os espectadores    
  poderán gozar dun 30% aproximado de    
  desconto sobre o prezo inicial. Só posible   
  coa compra anticipada no tlf. 902 504 500   
  e consumible nun único concerto.

  Zona B:  21 euros.
  Zona A: 27 euros. 

PUnTOS dE vEndA: 
Punto On da Cidade da Cultura de Galicia

www.servinova.com 
(As entradas que se adquiran na billeteira online de  
Servinova terán o custo indicado + gastos de xestión)

Zona A

Zona B
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PAtrONOS FuNdAcIÓN GAIÁS

As seguintes empresas, institucións e persoas decidiron 
participar e apoiar activamente a Cidade da Cultura de 
Galicia, demostrando o seu firme compromiso con Gali-
cia e coa cultura.
Todas as empresas, institucións e persoas que conforman 
o Padroado da Fundación Gaiás comparten cos respon-

sables 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 cohesión social, como 
pola súa capacidade para fomentar o progreso sostible da 
sociedade galega.
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