A Xunta de Galicia vén convocando cada
ano os PREMIOS DA CULTURA GALEGA, un
recoñecemento ao labor creativo que entidades
e persoas están a desenvolver en Galicia nos
ámbitos das letras, das artes plásticas, das artes
escénicas, da música, do audiovisual, da lingua,
do patrimonio cultural e da proxección exterior
da nosa cultura. Un xurado conformado por
representantes das principais institucións
culturais e profesionais independentes decidiu
os galardoados e galardoadas deste ano. Hoxe,
fáiselles entrega do premio nun acto que quere
ser un aplauso colectivo á creatividade e ao
traballo ben feito.
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PREMIADOS 2015
Premio Cultura Galega de Letras: FINA CASALDERREY
Premio Cultura Galega de Artes Plásticas: MIGUELANXO PRADO
Premio Cultura Galega de Artes Escénicas: MARÍA BOUZAS
Premio Cultura Galega de Música: REAL CORO TOXOS E FROLES
Premio Cultura Galega de Audiovisual: IGNACIO VILAR
Premio Cultura Galega de Lingua: COORDINADORA GALEGA DE EQUIPOS
DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Premio Cultura Galega de Patrimonio Cultural: FEDERACIÓN GALEGA POLA
CULTURA MARÍTIMA E FLUVIAL-CULTURMAR

Premio Cultura Galega de Proxección Exterior: KATHLEEN NORA MARCH

MEMBROS DO XURADO 2015
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia
Consello da Cultura Galega
Universidade da Coruña
Real Academia Galega
Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario
Profesionais do ámbito cultural:
Rosa Cedrón (violonchelista e cantante)
Carmen Prieto (directora do Arquivo do Reino de Galicia)
Carlos Ares (guionista e presidente da Academia Galega do Audiovisual)
Asunta Rodríguez (galerista e Premio da Cultura Galega de Artes Plásticas 2014)

PREMIO CULTURA
GALEGA DE LETRAS

FINA
CASALDERREY
FINA CASALDERREY, nacida en Xeve
(Pontevedra), é unha das narradoras
máis lidas da literatura galega. Mestra
agora xubilada e membro numerario da
Real Academia Galega, o cerne da súa
produción encádrase na literatura infantil
e xuvenil, con máis de 50 títulos, sempre
en galego, cos que logrou o recoñecemento
dos lectores e da crítica. Os seus textos
están traducidos ao español, catalán,
vasco, valenciano, asturiano, aragonés,
portugués, brasileiro, bretón, coreano,
italiano, francés, inglés e chinés.

Boa parte da súa actividade profesional
dedicouna ao fomento da lectura no
ensino e á renovación da escola. A
etnografía, o teatro escolar, a investigación
gastronómica e, recentemente, o guión
cinematográfico, tamén forman parte do
seu percorrido creativo.

Recibiu numerosos galardóns entre os
que destacan o Premio Merlín 1991 por
Dúas bágoas por máquina, o Barco de
Vapor 1994 por O misterio dos fillos de Lúa
(tamén Premio Nacional de Literatura
Infantil e Xuvenil en 1996), ou o Premio
Edebé de Literatura Infantil por O
estanque dos parrulos pobres. No ámbito
xornalístico, obtivo os premios Puro
Cora e o Fernández del Riego. Pola súa
traxectoria, foi distinguida coa Medalla
Castelao en 2003. Foi incluída en distintas
ocasións na prestixiosa selección The
White Ravens e foi aspirante ao Premio
Astrid Lindgren e á lista Outstanding
Books (Oslo). É, ademais, membro da
Asociación de Escritores e Escritoras en
Lingua Galega, do Centro PEN Galicia e
Socia de Honra de Gálix.

PREMIO CULTURA
GALEGA DE ARTES
PLÁSTICAS

MIGUELANXO
PRADO
MIGUELANXO PRADO iniciou a finais
dos anos 70 a súa andaina no cómic.
Participou na fundación do fanzine Xofre
e axiña iniciou unha traxectoria crecente
de colaboracións coas cabeceiras máis
emblemáticas da época, como Creepy,
Comix Internacional e Zona84. En 1985
publicou Fragmentos da enciclopedia
délfica, o seu primeiro álbum en solitario,
ao que lle seguiría Stratos, en 1987. Para
o magazine El Jueves realizou a serie
Quotidiania delirante, recompilada
posteriormente en dous álbums e coa que
logrou o premio á mellor obra no Salón do
Cómic de Barcelona en 1989.

En 1990 publicou un dos seus álbums máis
celebrados, Trazo de xiz, con repercusión
internacional. Con guións alleos realizou
bandas deseñadas como Pedro e o lobo
ou a serie Manancial da noite. No ámbito
audiovisual, creou para a TVG o personaxe

do Xabarín e a serie Os vixilantes do
Camiño. En 1998 foi requirido pola
factoría americana Dreamworks para
a serie Men in black e entrou a dirixir
Viñetas desde o Atlántico, que se celebra
cada verán na Coruña.
Co novo século, colaborou no libro
colectivo The Sandman: Endless Nights co
famoso guionista Neil Gaiman, publicou
o álbum A mansión dos Pampín e realizou
unha fermosa longametraxe que ocupou
o seu traballo durante varios anos: De
profundis (2007).
Coa súa obra máis recente, Ardalén, unha
extensa novela gráfica, gañou en 2013 o
Premio Nacional de Cómic e o premio á
mellor obra española no Salón do Cómic
de Barcelona. Desde 2009, é membro da
Real Academia Galega de Belas Artes
Nosa Señora do Rosario.

PREMIO CULTURA
GALEGA DE ARTES
ESCÉNICAS

MARÍA
BOUZAS
MARÍA BOUZAS naceu en San Xoán de
Piñeiro, en Mugardos, pero ao pouco
tempo trasladouse coa familia a Suíza,
onde se criou. Formouse na Escola
Superior de Arte Dramática de Madrid.
O seu primeiro traballo como actriz
profesional chegoulle en 1987, para o
Centro Dramático Galego.

No teatro abordou todos os xéneros,
desde o drama ao cabaré. Con María
Pujalte fundou a Compañía de Marías.
Na súa traxectoria destacan as súas
interpretacións en obras como A casa dos
afogados, O incerto señor don Hamlet, Un
soño de verán, Saxo tenor, Se o vello Simbad
volvese ás illas, Noite de reis e Casting, a
comedia.
Coa creación da TVG converteuse en
actriz habitual das pantallas galegas, nas
series A familia Pita, Pratos combinados,

Terra de Miranda, ou mesmo como
presentadora do programa Tardes de
verán.
No cine, participou en películas como
Arde amor de Raúl Veiga, Branca Madison,
de Carlos Amil, Sei quen es, de Patricia
Ferreira, Heroína, de Gerardo Herrero,
Atlas de xeografía humana, de Azucena
Rodríguez, ou Retornos de Luis Avilés.
Por estes traballos recibiu numerosos
premios, como o Chano Piñeiro, o María
Casares ou o Mestre Mateo en distintas
edicións. Foi presidenta da Academia
Galega do Audiovisual e actualmente
desenvolve a súa carreira en Madrid, na
serie El secreto de Puente Viejo, cunha
excelente acollida internacional.

PREMIO CULTURA
GALEGA DE MÚSICA

REAL CORO
TOXOS E FROLES
O REAL CORO TOXOS E FROLES tivo as
súas orixes no seo da Orquestra Ferrolá
de Pulso e Púa Airiños d’a Miña Terra, no
contexto dunha xira por Cataluña en 1907.
En 1914 a agrupación comeza a darlle
forma ao nacemento dun coro galego na
cidade de Ferrol e en 1915 leva a cabo a
súa primeira actuación no Teatro Jofre de
Ferrol, baixo a dirección de Lorenzo Barja.

A primeira gravación en disco fíxose
en 1922. Corenta anos máis tarde, en
decembro de 1962, recolleron en catro
sinxelos obras populares e orfeónicas, e
na década dos 70 gravaron tres traballos
discográficos, aos que lle seguiron
desde o ano 2000 novas gravacións, con
colaboracións do grupo de cantareiras
Gradaílle e da Banda de Gaitas Terra de
Trasancos.

Desde 1928 ten o título de Real, outorgado
por Alfonso XIII. Foi recoñecido con
outras distincións como a Batuta de Ouro
do Orfeón Catalán e Barretina de Ouro
dos Coros Clavé de Barcelona, en 1934, a
Cruz do Mérito Naval, en 1941, a Medalla
de Prata da Cidade de Ferrol, en 1976, a
Medalla de Ouro de Galicia, en 2005, ou
a Medalla de Ouro Marcial del Adalid
da Real Academia Galega de Belas Artes
Nosa Señora do Rosario, en 2006.
O coro creou o Premio Manuel Lorenzo
Barxa, para recoñecer entidades ou
músicos destacados, e o Premio Literario
Letras de Bretaña, ademais das Medallas
do Reino de Merlín.

PREMIO CULTURA
GALEGA DE
AUDIOVISUAL

IGNACIO
VILAR
IGNACIO VILAR naceu en Petín de
Valdeorras, onde, a partir das historias
que sentiu de seus avós ao pé do lume,
alimentou a súa paixón por contar e
polo cinema. Aos 18 anos trasladouse
a Barcelona, onde fundou unha escola
de cine na universidade. En 1989 gañou
o Premio Carlos Velo polo guión Ollo
birollo. No regreso a Galicia, creou a
produtora Vía Láctea Filmes, coa que
realizou curtas, documentais e series
documentais para televisión, como
Polisóns (1999), A aldea. O antigo e o
novo (2000) ou a serie sobre pintores A
vangarda histórica galega (2001, 2002).

Foi na primeira década do presente
século cando deu o salto á longametraxe
e dirixiu os filmes Ilegal (2001), Un
bosque de música (2003), Pradolongo
(2007) e Vilamor (2011), cos que obtivo
numerosos galardóns internacionais

entre os que destaca o premio á mellor
fotografía e mellor banda sonora do
Festival Internacional de Cine de Nova
York en 2012 por Vilamor. Con A esmorga
(2014) alcanzou o maior apoio da crítica
e do público, que provocou que lograse
estrearse en distintas cidades de España e
bater o récord de carteleira de 12 semanas.
Con 16 nomeamentos nos premios Mestre
Mateo 2014, foi tamén candidata aos
premios Goya 2015 na categoría de mellor
guión adaptado.
Actualmente, o director ourensán atópase
gravando a súa nova longametraxe que
levará como título Sicixia. Aquela faísca
prendida na lareira familiar continúa a
alumear novas historias que teñen como
cerna Galicia.

PREMIO CULTURA
GALEGA DE LINGUA

COORDINADORA GALEGA DE
EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN E
DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA
A COORDINADORA GALEGA DE EQUIPOS
DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN
LINGÜÍSTICA foi creada en abril de 2009,

coa intención de coordinar actividades
e experiencias, así como para servir de
voz para as iniciativas e inquedanzas dos
equipos de dinamización da lingua galega
nos centros de ensino. Está integrada por
equipos de centros públicos, privados e
concertados, así como por profesionais
da ensinanza que teñen como principio
fundamental a promoción do galego.

A entidade vén defendendo o papel
da lingua galega como un ben común
que nos une, como parte do noso
patrimonio cultural e da nosa identidade.
As súas iniciativas están centradas,
principalmente, no sistema educativo,
como lugar de formación e de adquisición
da competencia lingüística e de uso da
lingua sen discriminación, entendendo

a promoción do galego no contexto
do desenvolvemento dunha Europa
plurilingüe.
Entre as actividades que realiza destacan
as campañas de creación e compilación
de recursos, as actividades formativas
periódicas para o profesorado, a edición de
publicacións dixitais e a organización de
xornadas e cursos.

PREMIO CULTURA
GALEGA DE
PATRIMONIO
CULTURAL

FEDERACIÓN GALEGA
POLA CULTURA MARÍTIMA E
FLUVIAL–CULTURMAR
A FEDERACIÓN GALEGA POLA CULTURA
MARÍTIMA E FLUVIAL-CULTURMAR

vén desenvolvendo, desde 1993, un
labor constante a prol da salvagarda do
patrimonio vinculado ao mar e aos ríos
de Galicia. Desde os seus inicios, dedicou
un importante traballo á recuperación de
embarcacións e tipoloxías tradicionais
e á realización de investigacións no
patrimonio costeiro e marítimo.
Nesta angueira altruísta e sen ánimo
de lucro, desenvolvida en conxunto ou
individualmente polo case medio cento
de asociacións federadas, salientan a
recuperación de máis de trescentas
embarcacións tradicionais de vinte
tipoloxías distintas, o fomento do
asociacionismo cultural polas vilas
costeiras e ribeirás, a edición das
revistas O Apupo e Ardentía, ademais
doutras publicacións monográficas, e

a organización de ducias de eventos e
xuntanzas arredor do patrimonio.
A súa actividade de difusión máis
destacada é a organización itinerante e
bienal do Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galicia, festa da cultura
marítima e fluvial, que xa celebrou a súa
duodécima edición e que é o referente
peninsular de encontro das embarcacións
tradicionais tanto galegas como
procedentes dos diversos portos europeos.
Con estas actividades, a federación tenta
achegarlle á cidadanía a inmensa riqueza
do noso patrimonio marítimo e fluvial
e lograr, por parte das administracións,
a protección, o recoñecemento e a
regulación destes bens patrimoniais,
compoñentes esenciais da nosa cultura.

PREMIO CULTURA
GALEGA DE
PROXECCIÓN
EXTERIOR

KATHLEEN
NORA
MARCH
KATHLEEN NORA MARCH, nacida en
Rochester, Nova York, foi catedrática
de Español da Universidade de Maine
ata a súa recente xubilación. Pioneira
na investigación da cultura galega e dos
estudos galegos no mundo universitario
dos Estados Unidos de Norteamérica, e
infatigable difusora e defensora da nosa
cultura no ámbito internacional, foi a
primeira presidenta (1985-1988) da actual
Asociación Internacional de Estudos
Galegos orixinariamente coñecida como
Galician Studies Association.

Precisamente na Universidade de Maine
organizou, en 1985, a First Galician
Studies Conference. Filóloga e hispanista,
na súa traxectoria investigadora combinou
sempre o interese pola literatura galega
cos estudos concretos sobre a produción
realizada por mulleres, como a súa

publicación de 1988 Festa da Palabra.
An anthology of contemporany Galician
women poets.
O seu interese pola obra de Rosalía de
Castro, da que é unha gran coñecedora,
levouna a traducir ao inglés La hija del
mar, Leiders e As literatas e a publicar, en
1991, a monografía De musa a literata: el
feminismo en la obra de Rosalía de Castro.
March ten traducido ao inglés obras
doutros autores destacados da cultura
galega como Cunqueiro, Pedrayo, Fole
ou Rodríguez Fer. Ten estudado tamén a
obra de Xohana Torres, Marica Campo,
Manuel Antonio, Luz Pozo ou Castelao,
xunto coa das viaxeiras anglosaxonas que
percorreron Galicia antes da Guerra Civil.

AS ARTES,
ESCULTURA
EN BRONCE
Os Premios da Cultura Galega 2015
recoñecen o labor das persoas e entidades
seleccionadas nesta edición coa obra
realizada polo escultor Ramón Conde
titulada As artes.
Nesta escultura o autor presenta o
conxunto das modalidades artísticas como
vehículos dos sentimentos, inquedanzas
e ideas. Materializadas en bronce coa
técnica de fundición á cera perdida,
cada peza escultórica representa, nun
tornado, a música, a pintura, a escultura,
o canto, a fotografía, a escritura, a danza,
a arquitectura, o teatro e, coroando a
pirámide, o cine, nunha espiral ascendente
na que se mesturan, levadas polo vento,
as letras do nome dos Premios da Cultura
Galega 2015. É, en palabras de Ramón
Conde, “o nacer dun novo tempo para
Galicia”.

NA ESPIRAL DA
CREATIVIDADE
O cosmos, a beleza das formas, a harmonía
nas artes. Nos procesos de creación
artística e cultural, a beleza transita entre
a orde e o caos, os mesmos principios que
rexen as leis do Universo e a propia orde
do coñecemento.

gravados nas pedras, as escaleiras de
Bonaval, o tríscele de Castromao, a
cerámica de Oleiros... A espiral percorre
o acto de entrega desta edición como
metáfora dunha natureza creativa en
movemento.

Seguindo esa proxección marcada polo
ritmo en espiral, o escenógrafo Diego
Valeiras proponnos unha envoltura para
esta entrega de premios arredor de tres
espirais configuradas con dúas materias
primas básicas, a madeira e o metal. O
metal simboliza a materia cósmica pura e
a madeira representa a unión do Universo
coas formas orgánicas da Terra e das nosas
manifestacións culturais: os labirintos

Os audiovisuais proxectados durante
o acto son da autoría de Sr. Pause, que
tamén desenvolveu as transicións das
modalidades coa actriz Laura Villaverde.
A peza de presentación da Feira do Libro
de Buenos Aires 2016 é unha produción
de Miramemira. O deseño gráfico dos
materiais producidos para esta edición é
creación de Le Gráfica. Conduce o acto
Luis Fraga.

INTERVENCIÓNS
ARTÍSTICAS

DE VACAS

XABIER DÍAZ E
ADUFEIRAS DE
SALITRE

CORO NOVO
DA ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALICIA

BALLET NORTE-CENTRO
COREOGRÁFICO
GALEGO

A Marela (Inés Salvado), a Morena
(Paula Romero) e a Pinta (Faia Díaz)
uníronse a unha cuarta, a Rubia
(Guillerme Fernández) para este novo
proxecto musical, De Vacas, cheo de
humor e de calidade artística. Hoxe
agasallan coas súas harmonías a cada un
dos premiados.

Un aturuxo para festexar. Iso é o novo
proxecto de Xabier Díaz coas Adufeiras
de Salitre, un xarabal de pandeiros
a repenicar a Xota DeLira nesta
celebración da cultura. Completan
a foliada Gutier Álvarez (zanfona) e
Javier Álvarez (acordeón diatónico).

Dirixido por Daniel García Artés, este
coro de preto de trinta rapaces e rapazas
de entre 13 e 21 anos forma parte do
proxecto educativo SonFuturo da
Orquestra Sinfónica de Galicia. Abren
este acto co Carpe Diem Hymnus, de
Daniel G. Artés.

BalletNorte, en coprodución co Centro
Coreográfico Galego, preséntanos un
extracto da súa nova montaxe, Atlántica,
unha proposta arredor da historia da
literatura galega. Coreografía: Juan M.
Hernández. Música: Ismael Berdei.
Audiovisual: Pixel Films. Bailan: Silvana
Sestelo, Julia Méndez, Ailen Ramos,
Paula Ripoll e Miguel A. Ponte.

MUSEO
CENTRO
GAIÁS
O Museo Centro Gaiás é un espazo
versátil, de máis de 16.000 m2, cunha
programación constante de artes
plásticas, artes escénicas e musicais.
Actualmente acolle a mostra José
Suárez, uns ollos vivos que pensan,
a maior exposición realizada ata o
momento sobre este fotógrafo de
Allariz, considerado un dos grandes
nomes da fotografía internacional do
século XX. Esta exposición colle o
testemuño de mostras de gran formato
anteriores, como Gallaecia Petrea,

Orinoco. Viaxe a un mundo perdido,
Auga Doce ou Camiño. A orixe, e
outras de menor dimensión pero de
alto valor cultural como Códices. Xoias
das catedrais galegas na Idade Media
ou Cinegalicia25. O museo tamén
vén albergando eventos de referencia
como o Womex’14, o festival Galician
Connection ou o gran foro sobre o
Camiño de Santiago FairWay 2015.

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
21 DE DECEMBRO DE 2015,
ANO DAS LETRAS DE XOSÉ
FILGUEIRA VALVERDE.
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