
O proxecto 'Música en Branco' promove a participación cidadá na Agra do 
Orzán cunha serie de intervencións ao redor da súa memoria sonora 

Esta iniciativa de investigación e difusión, desenvolvida polo Concello da Coruña, emprega a  
música como ferramenta de acción e análise social e cultural do barrio

Programas de radio ao vivo, obradoiros colectivos, rutas pola cidade, audioguías ou unha 
exposición constitúen a programación de actividades que se celebrarán nos próximos meses

LUNS, 20 DE MAIO.  O autobús da liña 7 do transporte urbano da Coruña e o Centro Ágora acolleron 
hoxe  a  presentación  de  Música  en  branco:  Memoria  da  Agra  do  Orzán,  un  proxecto  de 
investigación, difusión e posta en valor da memoria sonora e musical deste barrio herculino. 
Esta iniciativa, proxecto da Concellería 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. 

Así o explicaron na rolda de prensa do Centro Ágora a tenente de alcalde de Cultura, Ana 
Fernández; o coordinador do proxecto, Julio Gómez, e o músico Xurxo Souto, quen previamente 
realizou no autobús o primeiro dos nove programas radiofónicos que se levarán a cabo no barrio nos 
próximos meses baixo o nome de Barriografías. Ana Fernández destacou do proxecto que se trataba 
de establecer ‘‘un diálogo coa sociedade a través do son e da música’’. Como subliñou, o proxecto 
permitirá ‘coñecer exhaustivamente o barrio’ a través da súa memoria sonora.

Pola súa banda, Julio Gómez destacou o obxectivo de Música en Branco de ‘‘recuperar esa 
memoria  sonora  e  da  cidade’’,  a  través  dunha  serie  de  actividades  nacidas  no  proceso  de 
investigación  e  que  conta  como  elemento  principal,  ademais  da  música,  ‘‘a  participación  das 
persoas’’. En esencia, o coordinador destacou a ‘‘posta en valor dun pasado, pero que proxecte o 
futuro’’. Finalmente, Xurxo Souto falou dunha das oito liñas de actuación que se levarán a cabo 
nos próximos meses: os programas de radio. Titulados Barriografías, estes programas retrarán a 
imaxe e a historia sonora dun barrio ‘‘con 30.000 habitantes’’ que desenvolveu ao longo dos anos un 
gran ‘‘maremagnum sonoro’’. ‘‘As radiografías son experiencias inauditas, que transformarán 
un barrio da periferia nun centro de atención. Será o primeiro barrio radiografiado do mundo’’, 
proclamou Souto, quen pechou a súa intervención citando a Fernández Paz: ‘‘A cidade é un libro 
que  se  le  camiñando’’.  Xurxo  Souto  protagonizou  esta  primeira  Barriografía  xunto  a  Ángel 
Campos, memoria viva do barrio o músico Manuel Martín Mangüí. 

O PROXECTO
Música  en  branco  presentouse  como  unha  iniciativa  baseada  en  tres  piares  básicos (a 
investigación, a participación activa da veciñanza e a programación de actividades) e desenvolvida 
en dúas fases diferenciadas A primeira delas, efectuada entre decembro de 2012 e marzo de 2013, 
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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. 

A MUSICA E A AGRA DO ORZÁN
Música en branco emprega a memoria sonora e musical como ferramenta de actuación e de análise 
sociocultural do barrio. A música, como experiencia individual e colectiva, permite documentar 
a historia pública e privada das persoas, a súa identidade e a configuración dun colectivo como é 
a Agra do Orzán, cuxa veciñanza comparte espazos de convivencia e características sociais. De aí 
nace o interese ao redor da música por parte desta iniciativa.   

O proxecto centra a súa atención neste barrio no que habitan preto de 30.000 veciños e que, cos 
seus 688,9 habitantes por hectárea, é o máis denso da Coruña. Esta zona exerceu, dende os anos 
sesenta, como porta de entrada para os novos cidadáns que chegaron, primeiro do rural galego, e 
despois  do exterior,  principalmente de África  e  de América.  Trátase,  polo tanto,  dun  lugar de 
encontro que experimentou ao longo das últimas décadas un gran crecemento, en altura e en 
densidade, como tamén un deterioro urbanístico polas súas medras espontáneas e a especulación.

Durante  o proceso de  investigación,  recompilouse  información ao  respecto  de  cancións, 
anécdotas,  espazos  e  personaxes  vinculados  á  vida  musical  do  barrio.  Mais  tamén,  grazas  ás 
entrevistas  realizadas,  agromou  a  visión  da  veciñanza sobre  as  características,  positivas  e 
negativas, do barrio  como tamén a súa dimensión emotiva e de influencia.  Coa conxugación 
deses dous elementos, a memoria sonora e a percepción dos habitantes, constituíse unha sorte de 
mapa imaxinario, cuxos límites se superpoñen aos limites administrativos. Deste xeito, á hora 
de programar e situar as actividades, definiuse unha Agra do Orzán cuxa área de influencia se 
estende –ademais de Rolda de Outeiro, Avenida de Fisterra, Rolda de Nelle e O Peruleiro- até San 
Pedro de Visma, Os Mariñeiros, O Ventorrillo ou A Silva. 

AS LIÑAS DE ACTUACIÓN
Na presentación de Música en Branco detalláronse as diferentes actividades que se van desenvolver 
para executar as conclusións tiradas do proceso de investigación. A súa programación susténtase en 
oito liñas de actuacións paralelas dirixidas a públicos distintos e co obxectivo de dinamizar a 
participación cidadá no barrio. Todas elas culminarán nunha exposición no Ágora, que se celebrará 
en outubro, como gran peche do proxecto.  

1.BARRIOGRAFÍAS Trátase dun programa de radio itinerante conducido polo músico 
e comunicador Xurxo Souto. O seu obxectivo é visibilizar e compartir, a través de nove 
programas  nos  que  se  combinan  entrevistas  con  actuacións  musicais  e  rexistro  do 
ambiente, as microhistorias musicais e sonoras do barrio. O primeiro deles celebrouse 
hoxe mesmo no autobús urbano da Coruña e a súa próxima cita será este mércores entre 
ás 10 e as 13 horas no  CEIP San Pedro de Visma. Os seguintes programas:  Centro 
Cívico da Silva  (24 de maio),  Adega A Grade  (31 de maio),  Rúa Barcelona (8 de 
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xuño), Club de Chave dos Mariñeiros (14 de xuño),  Parque do Observatorio (22 de 
xuño), Katanga (29 de xuño) e no Ágora (en outubro).

2. PASEOS URBANOS. Cristina Anllo, do colectivo Microprojets, dirixe este proxecto 
de paisaxismo urbano. Trátase de deseñar de forma colectiva, con diferentes axentes do 
barrio,  catro  rutas  que  atravesen  a  zona  a  pé  e  que  resolvan  necesidades  reais  de 
mobilidade. As rutas definiranse nun obradoiro colaborativo o próximo 25 de maio no 
Ágora. Despois realizaranse as catro rutas:  O Ventorrillo-Riazor (9 de xuño),  Parque 
de Santa Margarita-O Portiño (16 de xuño), Estación do Tren-Monte de San Pedro 
(23 de xuño) e Meicende-Estadio do Deportivo (30 de xuño).

3. CONTEDOR DE FEMINISMOS. Carme Nogueira, Anxela Caramés e Uqui Permui 
trasladan á Agra do Orzán o seu proxecto de arquivo móbil  deseñado para o espazo 
público.  O  seu  obxectivo  é  recuperar,  documentar  e  mostrar  as  historias  das 
mulleres,  o  feminismo e  a  liberación sexual,  neste  caso,  vinculadas  á  música  e  á 
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 (o día 
28 de xuño) e máis tarde formará parte da exposición final do proxecto. 

4.  NOTOURS.  É un proxecto do colectivo Escoitar.org, que  converte o barrio nun 
museo  intelixente.  A  través  dos  materiais  sonoros  producidos  durante  o 
desenvolvemento do proxecto e a partir dun obradoiro aberto ao público elaboraranse 
unha serie de audioguías para percorrer a historia sonora do barrio. O préstamo de 
audioguías terá lugar no mes de outubro, coincidindo coa mostra.

5. MICROPROXECTOS DE INTERVENCIÓN MUSICAL. Música en branco lanzará 
o  30  de  maio  unha  convocatoria  pública para  a  presentacións  de  dúas  ou  tres 
actividades máis ao redor do proxecto. Dotadas con 2.000-3.000 euros cada unha, estas 
accións  deben  responder  ás  liñas  do  proxecto  que  serán  explicadas  nas  bases  da 
convocatoria. O desenvolvemento das mesmas celebrarase en outubro.

6. INTERVENCIÓN NAS AULAS. No mes de xuño, haberá dúas liñas para implicar a 
comunidade educativa  no proxecto. A primeira  destinarase  aos  máis  pequenos,  que 
colaborarán no deseño das  peanas  da exposición de outubro,  mentres  que os  maiores 
investigarán na memoria sonora das súas familias e do barrio, a través das súas propias 
gravacións, xerando así materiais sonoros que tamén formarán parte da exposición.

7.  MAPA SONORO E MUSICAL.  O web  www.musicaenbranco.org será a ferramenta 
que  aglutine  as  actividades  e  funcionará  como  un  arquivo  dos  materiais  producidos 
durante o proxecto. Será un espazo público na rede e en permanente construción.

8.  EXPOSICIÓN SONORA.  Esta mostra, que xirará ao redor da música e a memoria 
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construída a partir de todo o material recollido durante as dúas fases do proxecto, servirá 
como gran peche de Música en Branco. O Centro Ágora, ao longo do mes de outubro, 
acollerá esta última actividade.

No  dosier  de  prensa  que  se  adxunta  con  esta  nota,  afóndase  no  desenvolvemento  da 
programación e achégase información detallada de todo o proxecto Música en Branco. A memoria  
da Agra do Orzán. 
 

CONTACTO DE PRENSA

Alberto Ramos. 653782838

musicaenbranco@gmail.com
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