
 

 

 

 

 

XIII Curso de verán sobre dinamización lingüística 

#traballandoenlingua na música 

 

 

Presentación 

O Curso de Verán sobre Dinamización Lingüística «Traballando en lingua» chega á 

súa décimo terceira edición. Un encontro anual estabilizado no cal, nos doce anos 

anteriores, se fixeron análises, debates e reflexións sobre o estado da lingua e no 

cal tamén se formularon propostas prácticas para a mellora do proceso de 

normalización do galego, a traballar o discurso, os argumentos, as accións, a 

creatividade, a implicación, os métodos etc. 

  

E nesta XIII edición o traballo centrarase nun sector singularmente representativo 

para o futuro do idioma: o da música. Así, o programa inclúe sesións para 

analizarmos a situación do galego no ámbito do tecido musical, os motivos desa 

situación e os factores e condicionantes que a provocan e que poden ser claves 

para a melloraren. Tamén se darán a coñecer e serán avaliadas experiencias 

positivas relativamente ao uso da lingua galega ou que procuran o emprego dela nas 

actuacións, nas relacións entre a xente do sector, nos produtos, na publicidade. 

Finalmente, proporanse medidas de intervención para aprimoraren a utilización e o 

prestixio do galego nesa esfera artística. 

  

Obxectivos 

• Analizar a situación da lingua galega no sector musical, os seus motivos e os 

factores e condicionantes que a provocan e que poden ser claves para a 

melloraren. 

• Dar a coñecer e avaliar experiencias positivas en tal ámbito. 

• Propor medidas de forma a melloraren o uso e o prestixio da lingua galega nese 

campo. 

• Reflectir en como pode a música en galego contribuír para o proceso de 

normalización lingüística. 

  

Lugar 

• Fórum Carballo. Rúa do Xílgaro. A Milagrosa. Carballo 

 

Datas 

• Cuarta feira 19 e quinta feira 20 de xullo de 2017 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Público destinatario 

• Persoas que traballan ou que están interesadas na dinamización lingüística e no 

proceso de normalización da lingua galega, especialmente técnicas/os de 

normalización lingüística, docentes, dinamizadoras/es socioculturais, estudantado, 

profesorado, membros de asociacións, empresas de dinamización social, 

técnicas/os de cultura, animadoras/es socioculturais etc.  

• Persoas vinculadas ao tecido musical a través de asociacións, empresas, grupos 

ou músicas/os, representantes etc. 

 

Custo de participación 

O custo da matrícula inclúe a participación en todas as actividades do curso, o 

material que se utilizar, os cafés conxuntos e o xantar dos dous días.  

• Para estudantes de calquera universidade, comunidade universitaria da UDC, 

persoas desempregadas e socias/os da CTNL: 30 € 

• Para as demais persoas: 50 € 

 

Matrícula e participación 

• O número de participantes fica limitado a 65 persoas, por orde de inscrición. 

• O prazo de matrícula remata o día 13 de xullo. 

• A matrícula realízase a través da Oficina de Cursos da UDC: 

http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2017/curs

o14.html  

 

Organiza 

Universidade da Coruña: Servizo de Normalización Lingüística, Vicerreitoría de 

Estudantes, Participación e Extensión Universitaria 

 

Colaboran 

• Concello de Carballo 

• Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) 

• Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta da Galiza 

 

http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2017/curso14.html
http://www.udc.es/occ/cursos_congresos_simposios/cursosveran/cursos2017/curso14.html


 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

 

Cuarta feira, 19 de xullo 

09h30-10h00 Recepción e entrega de documentación 

10h00-10h30 Inauguración e benvida 

 Valentín García (Secretario Xeral de Política Lingüística. Xunta 

da Galiza) 

 Julio Abalde (Reitor da UDC) 

 Evencio Ferrero (Alcalde do Concello de Carballo) 

 Representante da CTNL 

 Marisol Ríos Noia (Coordinadora do SNL da UDC) 

10h30-11h30 A creación musical en linguas minoritarias e minorizadas 

 María Xosé Silvar “SES” 

11h30-12h00 Café conxunto 

12h00-13h00 Aproximación ao léxico dos instrumentos tradicionais galegos 

 Pablo Carpintero 

13h00-14h30 Mesa redonda. A asunción do galego máis aló da música 

tradicional nos anos setenta  

 Mini & Mero 

 Pilocha 

14h30 Xantar conxunto 

16h30-17h30 Como mellorarmos a lingua a través do cancioneiro tradicional 

 Xosé Manuel Sánchez Rei 

17h30-18h45 Mesa redonda. A xestión e a produción da música en galego desde 

o sector empresarial.  

 Arturo Baquero (estudio de gravación “Abrigueiro”) 

 Eloi Caldeiro (estudio de gravación “Sons Galiza”) 

 Patricia Hermida (representante de músicas/os) 

 Segundo Grandío (estudio de gravación “Casa de Tolos”) 

18h45-19h00  Descanso 

19h00-20h30 Obradoiro de regueifa 

 Moncho do Orzán 



 

 

 

 

 

Quinta feira, 20 de xullo 

10h00-11h00  Aproximación a unha historia do rock en galego 

 Xurxo Souto 

11h00-12h00  Lingua e música para as xeracións máis novas. A proposta do 

concurso Quero cantar 

 Goretti Sanmartín Rei 

 

12h00-12h30  Café conxunto 

12h30-14h00 Mesa redonda. Cantar en galego e cantar en feminino: a 

importancia da voz de muller na música galega 

 Rosa Cedrón 

 Sonia Lebedynski 

 Ugia Pedreira  

 M. J. Pérez 

14h30 Xantar conxunto 

16h30-17h30  A recollida de poesía e música oral en galego na actualidade 

 Olga Kirk & Pablo Díaz 

17h30-18h30 A música na poesía: algúns exemplos 

 César Morán 

18h30-19h00  Descanso 

19h00-20h30  Obradoiro de cantos de taberna 

 Ricardo Seixo 

 

+Info: 

Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña 

881 011 042, 881 011 055, 881 013 683 

snl@udc.gal  

mailto:snl@udc.gal

