
Música en Branco racha este sábado a rutina da rúa Barcelona  
cun novo programa de radio ao vivo de Xurxo Souto

O reecontro da histórica banda Os Papaqueixos e a participación do músico Papa,  
do grupo senegalés Galu Teranga, protagonizarán a quinta Barriografía 

A primeira ruta dos Paseos polo Barrio desenvolverase este domingo entre o  
Ventorrillo e a praia de San Roque

VENRES, 7 DE XUÑO. Música en branco: memoria da Agra do Orzán desprázase este sábado á 
rúa Barcelona para celebrar súa quinta  Barriografía,  programa de radio itinerante dirixido polo 
músico Xurxo Souto. A cita será ás 11.00 horas e ao aire libre, á altura do número 27 desta rúa, 
agás no caso de que chova, que se desenvolverá a poucos metros deste punto, no interior do 
Mercado das Conchiñas. Nesta ocasión, a intervención radiofónica contará coa participación da 
desaparecida banda Os Papaqueixos. Os membros deste histórico grupo de rock reecontraranse e 
actuarán diante da veciñanza outra vez xuntos grazas a Música en Branco: memoria da Agra do  
Orzán, proxecto da Concellería de Cultura da Coruña cofinanciado polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa Urbana-C.

Nesta  Barriografía xogará un papel relevante a historia do rock galego da man dos Papaqueixos, 
mais tamén se furará na riqueza multicultural do barrio.  O músico Papa Meissa Fall, do grupo 
senegalés  Galu  Teranga,  tamén  participará  no  programa  para  representar  o  patrimonio 
sonoro desta  comunidade da Agra do Orzán. A memoria da veciñanza tamén terá espazo neo 
programa, grazas ao profesor de Historia Contemporánea da USC e veciño de sempre deste barrio 
Emilio Grandío, que conversará con Souto sobre a evolución da Agra nas últimas décadas.  

As Barriografías, unha das liñas de acción de Música en Branco: memoria da Agra do Orzán, son 
programas de radio itinerantes que teñen como obxectivo visibilizar e compartir, a través do 
formato tradicional radiofónico en directo, as microhistorias sonoras do barrio. Cada unha das 
nove  Barriografías –que combinan actuacións musicais, son ambiente e entrevistas– graváse con 
público e nun lugar diferente da Agra do Orzán. Nesta ocasión, a cita será na rúa de Barcelona, á 
altura do número 27, entre as 11.00 e as 12.30 horas. No caso de que chova, o programa realizarase 
no interior do Mercado das Conchiñas, moi preto do lugar previsto inicialmente. 

PRIMEIRA RUTA DE SENDEIRISMO URBANO
Este domingo celebrarase a primeira ruta de Paseos polo Barrio, iniciativa de sendeirismo urbano 
que se insire tamén dentro da programación do proxecto de Música en Branco. Paseos polo Barrio 
é un actividade de paisaxismo urbano dirixida por Cristina Anllo, do colectivo Microprojets, cuxo 
obxectivo é a creación colectiva, con diferentes axentes do barrio e todo aquel que queira participar, 
de  catro rutas que atravesen a zona a pé e  que resolvan necesidades reais  de mobilidade 
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recuperando  antigos  rurais  e  buscando  modos  diferentes  de  transitar  pola  cidade.  Despois  dun 
primeiro obradoiro colaborativo,  no que se deseñaron as rutas coa participación dunha vinte de 
persoas vencelladas á Agra, agora os diferentes percorridos desenvolveranse ao longo deste mes. 

A primeira camiñada celebrarase este domingo e partirá dende a entrada principal do Centro 
de Saúde do Ventorrillo ás 10.00 horas. O itinerario será duns 3,3 quilómetros, rematará na praia 
de Riazor  e  durará aproximadamente catro horas.  Recoméndase aos participantes  levar  calzado 
adecuado, protección solar e algunha bebida para se hidratar. 

A saída será puntual e os camiñantes estarán acompañados polo equipo de  Música en Branco:  
memoria  da  Agra  do  Orzán,  a  coordinadora  destes  paseos  polo  barrio,  Cristina  Anllo,  e  o 
especialista  convidado para interpretar dun xeito  novo a paisaxe,  o  biólogo César López, 
experto  en  macroalgas.  Ademais  de  camiñar,  ao  longo  do  traxecto  realizaranse  paradas  para 
escoitar e documentar as historias dos veciños e a información que o experto vaia dando sobre as 
especias da flora e da fauna da contorna. 

QUE É MÚSICA EN BRANCO?
Música en Branco: Memoria da Agra do Orzán é un proxecto de investigación, difusión e posta en 
valor da memoria sonora e musical deste barrio herculino. Esta iniciativa, proxecto da Concellaría 
de Cultura da Coruña cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no 
marco do programa Urbana-C, vén executándose dende o pasado mes de decembro nunha primeira 
etapa  de  investigación  e  agora  entra  na  súa  segunda  fase  de  acción  cunha  diversificada 
programación de actividades de participación cidadá e innovación social.

Música  en  Branco preséntase  como  unha  iniciativa  baseada  en  tres  piares  básicos (a 
investigación, a participación activa da veciñanza e a programación de actividades) e desenvolvida 
en dúas etapas diferenciadas A primeira delas, efectuada entre decembro de 2012 e marzo de 
2013, centrouse na recolleita de información sobre a contorna, a comunidade e a súa relación coa 
música a través da consulta  de fontes  documentais  e  bibliográficas  e  mais  a realización de 60 
entrevistas persoais. Na segunda etapa, a información recabada e analizada serviu de base para oito 
liñas de actuacións nos que se sustenta a programación que se levará a cabo  na Agra do Orzán
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