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A calidade creativa, o labor constante en prol 
do desenvolvemento da cultura, a capacidade 
de tender pontes con outros pobos e linguas, 
a experimentación con novos formatos, a 
proxección internacional da produción cultural 
son os valores recollidos no recoñecemento 
anual que a Xunta de Galicia convoca cada ano a 
través dos Premios da Cultura Galega.

Un xurado conformado por representantes das 
principais institucións culturais e profesionais 
independentes é o encargado de decidir as 
persoas ou entidades galardoadas en cada unha 
das oito modalidades: Letras, Artes Plásticas, 
Artes Escénicas, Música, Audiovisual, Lingua, 
Patrimonio Cultural e Proxección Exterior. Un 
recoñecemento colectivo á creatividade, ao 
traballo e á calidade da cultura galega de hoxe. 
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XOSÉ NEIRA VILAS, ademais de ser un dos autores máis 
lidos da literatura galega, é, sen dúbida, un dos narradores que 
mellor describiu a dureza da vida campesiña e o sentimento do 
emigrante galego.

Asentado desde 1949 na Arxentina, relacionouse con exiliados 
como Luís Seoane e Rafael Dieste. As súas inquedanzas 
intelectuais levárono por actividades diversas, a publicación 
de artigos en revistas e xornais, a participación no Congreso 
da Emigración Galega (1996), a fundación da Editorial Follas 
Novas con Anisia Miranda, escritora cubana filla de galegos coa 
que casou en 1957.

Instalado en Cuba desde 1961, dirixiu alí a sección galega do 
Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias 
de Cuba, onde desenvolveu un labor de estudo e compilación 
das obras dos emigrantes galegos.

Radicado en Galicia desde 1992, onda Anisia (ata o seu 
pasamento en 2009), hoxe preside a fundación que leva o seu 
nome. É membro numerario da Real Academia Galega e Doutor 
Honoris Causa polas universidades da Coruña e da Habana. 
Foi distinguido co Premio da Crítica Española (novela) e da 
Crítica Galega (ensaio), coa Medalla Castelao, co Premio Otero 
Pedrayo e co Premio Ramón Piñeiro, entre outros. Con varios 
dos seus libros traducidos a diversos idiomas, Neira Vilas é un 
referente fundamental para as letras e para o desenvolvemento 
da cultura de Galicia. 

PREMIO CULTURA 
GALEGA DE LETRAS
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A GALERÍA TRINTA nace en Santiago 
en outono de 1985 no nº 30 da rúa 
Nova como continuidade do proxecto 
inicial de 1982, co nome Galería 
Hidea. Dedicada a promover a arte 
contemporánea desde os seus inicios, 
polo seu espazo pasaron os artistas 
da xeración Atlántica, como Leiro, 
Freixanes, Menchu Lamas, Quintana 
Martelo, Mantecón, Correa Corredoira, 
Antón Patiño e outros como Silverio 
Rivas, Antonio Murado, Manolo Paz, 
Berta Cáccamo, Vari Caramés ou 
nacionais e internacionais como Carlos 
Pazos, Juan Hidalgo, Esther Ferrer, 
Eva Lootz e Chema Madoz, entre 
moitos outros.

A galería participou asiduamente 
desde 1986 na feira internacional de 
Arco, que lle concedeu o premio á 
mellor galería española na edición 
de 1995. Tamén tivo presenza 
noutras feiras de arte nacionais e 
internacionais como Art Chicago, Art 
Miami ou LimaPhoto.

PREMIO CULTURA GALEGA 
DE ARTES PLÁSTICAS

Dirixida na súa primeira etapa por un 
grupo de artistas e coleccionistas 
fundadores, entre o ano 1985 e 1992 
asumiu a dirección, xa como Galería 
Trinta, Manuel Allué, a quen sucedeu 
Asunta Rodríguez, actual propietaria 
e directora ata o pasado mes de 
setembro, no que pasou a desempeñar 
este cargo Chus Villar.

A súa presenza en Galicia é unha porta 
aberta ao mercado da arte para moitos 
creadores e unha plataforma de 
difusión da arte galega fóra das nosas 
fronteiras.
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CÁNDIDO PAZÓ, nacido en San 
Paio de Navia (Vigo) en 1960, foi 
o benxamín das xentes de teatro 
que xurdiu ou que se deu a coñecer 
arredor das históricas Mostras de 
Ribadavia. 

Conta cunha sólida traxectoria como 
director, autor ou actor teatral, con 
numerosas pezas representadas e 
publicadas: O Melro Branco (Premio 
Xeración Nós de Teatro Infantil 1989), 
Commedia, un xoguete para Goldoni 
(Premio Compostela 93 e Premio da 
Crítica do País Valenciano 1994), Nano 
(Premio María Casares 1999), O bululú 
do linier (Premio María Casares 2000), 
Ñiqui-Ñaque (Premio Max 2002), 
Bicos con lingua  (Premio María 
Casares 2004), García (Premio María 
Casares 2005), Emigrados (Premio 
Max 2008), A piragua (Premio María 
Casares 2008) ou As do peixe (Premio 
María Casares 2014) son algunhas 
delas.

PREMIO CULTURA GALEGA 
DE ARTES ESCÉNICAS

Traballa tamén no campo da narración 
oral escénica (contos e monólogos), 
cunha presenza constante en 
programacións e festivais de 
Europa, África e América Latina. Na 
actualidade centra o seu labor teatral 
na experimentación da combinación da 
oralidade e a teatralidade, na procura 
dun espectáculo híbrido, seguindo 
o camiño dos vellos xograres da 
palabra. Memoria das Memorias dun 
neno labrego, adaptación escénica 
do célebre libro de Neira Vilas, é o 
principal froito nese campo.

Este mesmo ano recibiu o Premio de 
Honra da Mostra Internacional de 
Ribadavia 2014 (Premio Roberto Vidal 
Bolaño) pola súa traxectoria. 
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PREMIO CULTURA 
GALEGA DE MÚSICA

O FESTIVAL ORTIGUEIRA naceu como certame musical 
e folclórico no ano 1978, da man da Escola de Gaitas de 
Ortigueira, tomando como fonte de inspiración as relacións 
culturais entre os pobos europeos de pasado celta.

Desde os seus inicios converteuse na festa de referencia do 
folk, unha esencia festiva que perdurou nestas tres décadas de 
vida nas que pasou por distintos momentos e se foi abrindo, 
cada vez máis, ás músicas de raíz de todo o mundo. 

Co cambio de século, o certame musical, organizado polo 
Concello de Ortigueira, reinventouse e multiplicou a súa 
repercusión mediática e mais o seu volume de público, 
ata conseguir no 2005 a declaración de Interese Turístico 
Internacional.

O festival deulles cabida durante toda a súa traxectoria aos 
músicos galegos e mesmo foi berce de formacións hoxe en día 
emblemáticas do noso folk. Ano tras ano, bandas consagradas 
e emerxentes comparten cartel en Ortigueira, que segue a ser 
un dos principais escaparates para a música galega.

Arredor do núcleo central dos concertos desenvólvese, 
ademais, unha variada oferta de manifestacións artísticas 
(danza, fotografía, artesanía etc.) que enriquecen a proposta 
cultural do festival.
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A ASOCIACIÓN GALEGA DE 
PRODUTORAS INDEPENDENTES 
(AGAPI) é a asociación empresarial 
precursora do sector audiovisual 
galego. Agrupa produtoras de cine, 
televisión, publicidade e servizos 
e leva contribuíndo activamente á 
consolidación e desenvolvemento da 
industria de Galicia desde o ano 1994. 
Neste 2014 cúmprense 20 anos da súa 
constitución.

AGAPI foi a pioneira en organizar 
uns premios galegos para o sector, 
os Premios AGAPI, que tiveron lugar 
cada ano entre 1996 e 2001 e que 
posteriormente, tras a constitución da 
Academia Galega do Audiovisual en 
2003, pasaron a denominarse Premios 
Mestre Mateo. Nese mesmo ano, 
AGAPI impulsou tamén a creación do 
Clúster Audiovisual Galego (CLAG).

Coa vista sempre posta na 
internacionalización, a asociación 
organizou por primeira vez a presenza 

PREMIO CULTURA GALEGA 
DE AUDIOVISUAL

das produtoras galegas no MIPCOM 
de Cannes, no 2004. Nestes vinte 
anos foron numerosas as actividades 
e iniciativas levadas a cabo pola 
entidade. 

Agapi foi e segue a ser interlocutor 
activo ante as administracións e 
televisións galegas e estatais. Organiza 
con frecuencia seminarios e xornadas 
de formación especializada centradas 
en aspectos creativos, innovadores 
e tecnolóxicos; á súa vez elabora 
un anuario que serve como base a 
multitude de traballos de investigación. 
Tamén formou parte activa do proceso 
de elaboración da lei estatal do cine, 
de 2007.
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O profesor DAVID MACKENZIE, 
figura senlleira da Filoloxía Hispánica, é 
un axente fundamental na proxección 
internacional da lingua, literatura e 
cultura galegas. 

O seu incansable labor como difusor 
da cultura de Galicia no mundo 
anglófono comezou nos anos 80. 
En 1994, Mackenzie converteuse 
no primeiro catedrático de Estudos 
Galegos no mundo anglófono, na 
Universidade de Birmingham (Reino 
Unido), onde tamén creou o Seminario 
de Estudos Galegos. En 1997 fundou 
o Centro Irlandés de Estudos Galegos 
no University College Cork, en Irlanda, 
onde exerceu como catedrático de 
Lingua Española. É, desde 2001, 
membro correspondente da Real 
Academia Galega.

PREMIO CULTURA 
GALEGA DE LINGUA

No campo dos estudos medievais 
sobresae, entre a ducia de volumes 
destacados que publicou, o seu 
traballo sobre a Crónica de Santa 
María de Iria, á que lle dedicou a súa 
tese de doutoramento e na que segue 
a investigar. Así mesmo, destaca o seu 
labor na promoción de investigadores 
que traballan en estudos galegos nas 
dúas universidades. 

A achega de David Mackenzie á 
investigación do galego no mundo 
anglófono e o seu traballo de 
mecenado e impulso á tradución 
é inestimable no recoñecemento 
internacional do noso idioma.
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PREMIO CULTURA GALEGA 
DE PATRIMONIO CULTURAL

O GRUPO MARCELO MACÍAS constituíuse en 1941 para 
o estudo da arqueoloxía e a posta en valor do patrimonio 
cultural. Desenvolve un intenso labor de estudo, catalogación 
e difusión social dos distintos elementos da riqueza do 
patrimonio cultural, especialmente nos campos da antropoloxía, 
arqueoloxía, historia, arte etc. 

Ademais do seu imprescindible labor de apoio aos obxectivos 
do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, o Grupo 
Marcelo Macías, integrado polos principais especialistas na 
materia en Galicia, está a desenvolver unha tarefa encomiable 
de difusión social a través das súas publicacións e das novas 
tecnoloxías coas que achega unha extensa catalogación de 
bens. Tamén desenvolve programacións para divulgación 
e dinamización do patrimonio cultural que constitúen unha 
referencia nas prácticas neste ámbito.

O Grupo Marcelo Macías foi merecente en 1983 do Premio 
Otero Pedrayo. No ano 1991, como recoñecemento á súa 
traxectoria, foi admitido como membro na Confederación 
Española de Centros de Estudios Locales do Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC).
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O CENTRO PEN GALICIA é a sección 
galega do PEN Internacional composto 
por escritores e escritoras en lingua 
galega. Foi integrado no 53º congreso 
que se celebrou en Maastricht en 
maio de 1989 e foi o organizador, co 
apoio da Xunta de Galicia, do seu 60º 
congreso celebrado en Santiago de 
Compostela en 1993. 

Ademais de promover publicacións 
(a súa colección Arte de Trobar é un 
referente na edición do xénero poético 
en Galicia) e actividades de difusión 
da literatura galega e de diálogo coa 
literatura doutras culturas, o Centro 
Pen Galicia convoca os Premios 
Rosalía de Castro para autores en 
portugués, castelán, catalán e éuscaro.

O Centro Pen Galicia, cunha 
traxectoria de 25 anos de existencia, 
constitúe un referente da dinamización 

PREMIO CULTURA GALEGA 
DE PROXECCIÓN EXTERIOR

da literatura en Galicia e na difusión 
internacional dos autores galegos, así 
como no establecemento de pontes 
con outras literaturas.

Os eventos literarios que organiza 
periodicamente son puntos de 
encontro que permiten escoitar en 
Galicia as voces dos máis destacados 
escritores e escritoras internacionais e 
poñer en contacto os autores galegos 
coa literatura doutros ámbitos.



O recoñecemento para os premiados 
na presente edición materialízase 
nunha obra encargada ao pintor 
Antón Pulido. O artista propón 
unha serie de oito cadros titulada 
Kermesse, un tributo a todo o que ten 
de festivo a existencia, unha filosofía 
da vida pictórica ou a vida mesma. 
Cada cadro desta serie fai explícita 
a emocionalidade máis alá da ledicia, 
cun tratamento da liña e a cor como 
fundamentos dun xestualismo dirixido, 
que xera unha sinfonía de cores 
nunha cosmovisión na que pintura e 
vida son indisociables.

Kermesse, arte 
sobre lenzo para 
os premiados



O mar é un ir e vir fecundo de 
creatividade. Nas ondas desta beira do 
Atlántico aboian de novo esta noite as 
cantigas medievais cantadas na lingua 
de noso. 

Tal día coma hoxe, hai cen anos, o 
libreiro Vindel facía pública a súa 
extraordinaria descuberta: no interior 
da cuberta dun vello códice aparecían 
sete cantigas de amigo, asinadas por 
Martín Códax, acompañadas seis 
delas da súa correspondente notación 
musical.

Recuperábase, así, un anaco da 
memoria literaria e sonora da historia 

propostas 
esCÉniCas

cultural galega. E nacía, ao tempo, a 
semente para novas composicións de 
aire antigo. Nova i eterna escuma do 
mar maior, escribiu Cunqueiro.

Abre o acto a peza audiovisual Paisaxe 
e duración, autoría de Lois Patiño, 
gravada na costa de Fisterra.

Ai, ondas, que eu vin veer...

O CONXUNTO DE AUDIOVISUAIS 
PROXECTADOS DURANTE O ACTO SON DA 
AUTORÍA DE SR. PAUSE (ROI FERNÁNDEZ). 
JAVIER YBARRA JA! DESENVOLVEU O 
PROXECTO ESCENOGRÁFICO, NA TONA DO 
MAR. O DESEÑO GRÁFICO É CREACIÓN DE 
LE GRÁFICA. PRESENTA MARGA PAZOS.

Fotograma de Paisaxe e duración. Rocas, de Lois Patiño



A música que inicia este serán é 
un agasallo de luxo. Levada polo 
son do mar capturado por Patiño, 
Uxía preséntanos en primicia a 
súa homenaxe a Martín Códax e 
ao centenario da descuberta do 
Pergamiño Vindel. 

Para o peche solemne do acto, Uxía 
achéganos unha reinterpretación do 
himno galego de Pondal e Pascual 
Veiga, cos arranxos do guitarrista 
brasilego Sérgio Tannus, á viola caipira 
e á guitarra, e co acompañamento de 
Santi Cribeiro no acordeón. 

Ao piano, o compositor e intérprete 
Nani García, condúcenos da man do 
jazz a través das distintas modalidades 
dos premios. Xa no fin do serán, 
acompañado dos músicos Simón 
García (contrabaixo) e Miguel Cabana 
(caixón), que compoñen a formación 
actual de Nani García Trío, presentará 
unha versión do tema Esse est percipi 
(Ser é ser pecibido) pertencente 
ao seu traballo Renaissance, unha 
reflexión en clave positiva sobre a 
importancia de se reinventar día a día.

interVenCiÓns 
artÍstiCas

UxÍa nani GarCÍa trÍo



Un mar de palabras.
Palabras que forman e conforman.
Deforman a realidade.
Ai, capitán!
Palabras que confunden ao vento.
                      Que despiden.
Que desexan.
Sons no aire que conectan……………….dous corpos
que       se         afa s  t      a       n.

Meu amigo!

Mar nas palabras. Na dirección, Nuria 
Montero Gullón. Interveñen: Germán 
Álvarez Martínez, Jorge de Arcos 
Pozo, David Filgueira Carballo, Lucía 
López Golán, Simón Stassart Espiñeira 
e Tamara Urbano Barja.

Cae a noite e baixo o título Nocturno 
nº 1 o Conservatorio Profesional de 
Danza de Lugo preséntanos esta 
coreografía creada por Jesús Quiroga 
para este serán dos Premios da 
Cultura Galega, con música de Rubén 
Vizcaíno. 

Bailan: Raúl Ferreira Fernández, 
Miryam Roca Cruz, Julia Rodríguez 
Rodríguez, Paula Leonor Rodríguez 
e Beatriz Calistre Fernández. 
Acompáñaos ao piano, Isabel Méndez 
González.
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XUNTO COAS INTERVENCIÓNS DOS ARTISTAS 
CONSAGRADOS, OS PREMIOS DA CULTURA GALEGA 
ADOBÍANSE NESTA EDICIÓN COAS PROPOSTAS DOS 
ARTISTAS EMERXENTES EN FORMACIÓN.

alUmnado da esCola 
sUperior de arte 
dramátiCa (esad)

alUmnado do 
ConserVatorio profesional 
de danza de lUGo



mUseo 
Centro 
Gaiás

A súa beleza e flexibilidade fan 
do Museo Centro Gaiás o espazo 
idóneo para acoller exposicións de 
grandes dimensións, eventos culturais 
internacionais e espectáculos de artes 
escénicas.

Os seus catro andares compartiron 
ambiciosas mostras como Gallaecia 
Petrea, Orinoco. Viaxe a un mundo 
perdido e a recente Auga Doce con 
outras de menor dimensión pero 
de alto valor patrimonial e cultural 
como Códices. Xoias das catedrais 
galegas na Idade Media ou a actual 

Cinegalicia25, ademais de feiras 
internacionais como MICAtlántica, 
Womex’14 ou destacados eventos 
como o festival Galician Connection.

A espectacularidade da súa fachada, 
os case 43 metros de altura e os 
seus máis de 16.000 metros cadrados 
de superficie permítenlle ao Museo 
Centro Gaiás despregar unha 
oferta de actividades formativas 
e de divulgación que o converten 
nun centro activo e en continua 
renovación.



Santiago de Compostela, 
10 de decembro de 2014, 

centenario da descuberta do 
Pergamiño Vindel.

Ano das letras de 
Xosé María Díaz Castro
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PREMIO CULTURA GALEGA DE ARTES ESCÉNICAS CÁNDIDO PAZÓ

PREMIO CULTURA GALEGA DE MÚSICA FESTIVAL ORTIGUEIRA

PREMIO CULTURA GALEGA DE AUDIOVISUAL ASOCIACIÓN GALEGA DE PRODUTORAS INDEPENDENTES

PREMIO CULTURA GALEGA DE LINGUA DAVID MACKENZIE

PREMIO CULTURA GALEGA DE PATRIMONIO CULTURAL GRUPO MARCELO MACÍAS

PREMIO CULTURA GALEGA DE PROXECCIÓN EXTERIOR CENTRO PEN GALICIA


