
A memoria sonora como 
ferramenta
 Música en Branco: Memoria da Agra do Orzán 
é unha intervención urbana que investiga, documenta, 
difunde e pon en valor a memoria musical e sonora deste 
barrio da Coruña, converténdoa nunha ferramenta para a 
participación e a innovación social. O proxecto, desenvolvido 
pola Concellería de Cultura da cidade herculina e baixo 
a dirección de Sinsalaudio, lévase a cabo no marco de 
Urbana-C, o Programa Integral de Rexeneración Urbana 
financiado pola Unión Europea e o Concello nesta área de 
gran densidade poboacional. Música en Branco explora o 
patrimonio inmaterial e subliña o valor comunicativo da 
música e a súa capacidade para xerar un tecido común.

Actividades
 Proponse un programa participativo de actividades 
que desprega, ao longo de varios meses, oito liñas de 
actuación paralelas dirixidas a públicos distintos e con 
aproximacións diversas.

1. Barriografías
 Un programa de radio itinerante conducido polo 
músico e comunicador Xurxo Souto, ex compoñente dos 
Diplomáticos de Monte Alto e veciño do barrio, ao que está 
ligado dende os seus primeiros pasos como intérprete hai xa 

dúas décadas. Os espazos, os protagonistas e os colectivos 
cos que se traballa son produto da investigación realizada na 
primeira fase de Música en Branco. Trátase de visibilizar e 
compartir, a través do formato tradicional da radio en aberto, 
con público, esas microhistorias musicais e sonoras do barrio. 
Cada un dos nove programas, entre 60 e 120 minutos nos que 
se combinan entrevistas con actuacións musicais e rexistro 
do ambiente, grávase ao vivo nun lugar diferente da Agra 
do Orzán e almacénase, ao alcance de calquera, no arquivo 
sonoro do proxecto. 

2, Paseos polo barrio
 Cristina Anllo, de Microprojets (yesican-tree.
blogspot.com), dirixe este proxecto de paisaxismo urbano. 
Trátase de deseñar de forma colectiva, con diferentes axentes 
do barrio e todo aquel que queira participar, catro rutas que 
atravesen o barrio a pé e que resolvan necesidades reais de 
mobilidade recuperando antigos camiños rurais e buscando 
modos de transitar pola cidade a través de leiras, vías estreitas 
e pasos á marxe das grandes vías. Unha vez definidas as 
rutas, sinalízanse con materiais efémeros e biodegradables, 
conéctanse coa memoria colectiva xeolocalizando historias 
e sons vinculados ao barrio que se poden escoitar mediante 
audioguías e percórrense finalmente en grupo. En cada xeira, 
un experto fornecerá os e as participantes de información 
arqueolóxica, biolóxica, xeomórfica ou agrícola, dependendo 
do caso, vinculada aos lugares polos que pasan. A actividade 
consta de dous obradoiros e catro rutas a pé. 

3. Contedor de feminismos
 Carme Nogueira, Anxela Caramés e Uqui Permui 
trasladan ao barrio o seu proxecto Contedor de Feminismos 
(www.contenedordefeminismos.org) a un arquivo móbil 
deseñado para o espazo público. Un proxecto que ten como 
obxectivo recuperar, documentar e mostrar as historias das 
mulleres, o feminismo e a liberación sexual, neste caso, 
vinculada á música e a memoria sonora da Agra do Orzán. 
Un dispositivo creado para recoller a información, amosala e 
difundila dunha maneira non xerárquica e co desexo de crear 
rede. O Contedor de Feminismos estará no espazo público do 
barrio da Agra recollendo información e máis tarde formará 
parte da exposición final do proxecto. 

4. NoTours
 Un proxecto do colectivo Escoitar.org que converte 
o barrio nun museo intelixente mediante o que denominan, 
nun xogo de palabras, “auralidade aumentada” (www.notours.
org). Recollendo os materiais sonoros producidos durante o 
desenvolvemento do proxecto –cancións, entrevistas, paisaxes 
sonoras– e a partir dun obradoiro aberto ao público no que 
se aprende a empregar a tecnoloxía, elabóranse audioguías 
xeolocalizando eses elementos no espazo físico do barrio, de 
maneira que calquera usuario cun dispositivo con capacidade 
GPS, como un teléfono móbil, pode percorrer o barrio e 
acceder á información incluída nesas rutas.

5. Convocatoria pública de 
microproxectos de intervención 
cultural
 Para colectivos, artistas, empresas ou operadores 
culturais locais ou do resto do territorio galego coa fin de 
desenvolver dúas ou tres actividades máis, como máximo, 
arredor do proxecto Música en Branco: Memoria da Agra 
do Orzán. Dotados con 2.000-3.000 euros cada un, como 
máximo, estes proxectos deben responder ás liñas definidas 
durante a primeira fase deste proceso, tal e como se explica 
nas bases da convocatoria. 

6. Intervención nas aulas
 Dúas liñas de actividades para implicar a 
comunidade educativa do barrio na investigación e posta en 
valor da memoria sonora e musical. En función da idade das 
alumnas e os alumnos que participan, propóñense tarefas 
distintas. Os máis cativos traballarán na representación 
plástica do son decorando parte das peanas que se empreguen 
na exposición final no Ágora. Os maiores continuarán coas 
súas familias a investigación iniciada na primeira fase de 
Música en Branco empregando os seus teléfonos móbiles. 

7. Mapa sonoro e musical do barrio
 O web www.musicaenbranco.org será a ferramenta 
aglutinadora de todas as actividades, funcionará como 
arquivo dos materiais producidos durante as dúas fases 
do proxecto e permitirá ademais dar continuidade ás 
microhistorias da música que foron aparecendo durante 
o proceso de entrevistas. Os locais de ensaio que hai ou 
desapareceron. Os discos que algunha vez saíron das rúas 
da Agra do Orzán. Os músicos de referencia, agora ou hai 
vinte anos. As bandas que naceron, tocaron e decidiron 
deixalo ao tempo que medraba a veciñanza. Todo iso quedará 
documentado no blog de Música en Branco, en distintos 
formatos e soportes, e situado nun mapa que o usuario pode 
navegar.

8. Exposición sonora. 
 Unha mostra arredor do son, a música e a memoria 
construída a partir de todo o recollido durante as fases de 
investigación e produción do proxecto Música en Branco: 
Memoria da Agra do Orzán. A montaxe, a partir de peanas 
modulares, xira arredor da materia prima de todo o proxecto: 
o son. Instalarase no centro Ágora ao longo do mes de 
outubro.

Máis información
Correo electrónico: musicaenbranco@gmail.com
Web: www.musicaenbranco.org
Twitter: www.twitter.com/musicaenbranco
Facebook: www.facebook.com/musicaenbranco
Arquivo gráfico: www.flickr.com/photos/musicaenbranco
Arquivo de vídeo: www.vimeo.com/musicaenbranco
Arquivo sonoro: www.musicaenbranco.ivoox.com
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