
XXIV ENCONTROS
PARA A
NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
Arte e lingua como ferramentas de
construción masiva

Consello da Cultura Galega
Santiago de Compostela
3 de outubro: difusión dos vídeos - 20 de outubro: sesión presencial



Un ano máis, coa chegada do outono, renovamos a nosa vontade de
reunirnos arredor dos temas que nos preocupan en relación coa
situación presente e futura da lingua galega e abrimos ese espazo de
diálogo e concorrencia que chamamos, de xeito moi preciso,
Encontros para a Normalización Lingüística. Nesta cita, que fai o
número vinte e catro, o tema que nos convoca é "Arte e lingua como
ferramentas de construción masiva". 
 
En convocatorias anteriores fomos concluíndo que o porvir da lingua
non se garante só pola actividade e dedicación de sectores
concretos, como o sistema educativo ou o ámbito familiar, por
importantes que estes sexan. A transmisión xeracional e a
continuidade da lingua só estará garantida se se divulga tamén nos
contextos que rodean a rapazada nos seus procesos de adquisición e
desenvolvemento lingüístico, e iso implica a participación de toda a
sociedade; por outra parte, tamén puxemos de relevo que a
transmisión non pode ser só vertical, da xeración máis vella á máis
nova, pois é tanto ou máis importante a comunicación horizontal
dentro do grupo xeracional. En definitiva, postulamos a importancia
do lecer e a socialización en lingua galega, para todas as idades. 
 
Nestes XXIV Encontros queremos abrir un debate coas creadoras e
creadores artísticos do país co ánimo de tecer redes no sector e
potenciar a lingua de xeito cooperativo, posto que, como poñen de
relevo as últimas tendencias, confiamos no potencial das artes para
exercer de elementos normalizadores. Forma isto parte dun plan de
encamiñarnos cara a un foro aberto para o estudo, reflexión e debate
sobre a planificación lingüística e a promoción do noso idioma.  
O programa de 2022 presenta algunhas novidades, na liña de
transformación do formato iniciada nos últimos anos. Comezaremos
a principios de outubro coa publicación de catro pezas audiovisuais,
difundidas a través das canles propias do Consello da Cultura Galega
e noutros espazos habituais da creación cultural. O encontro
propiamente dito, para nos volvermos atopar en vivo e
intercambiarmos saberes, opinións e experiencias, será na nosa
sede, o día 20 de outubro.

Imaxe da portada: Yoseba Muruzábal



10:00 horas 
Inauguración 
 
10:30 horas 
PALESTRA ARTE-LLANDO (TEATRO,
MÚSICA e DANZA) 
Presentes referentes 
A arte como construtora da nación:
análise da situación das artes en
Galicia e a súa potencialidade para
crear identidade empregando a nosa
lingua. 
- Quico Cadaval 
- Guadi Galego 
- Montse Rivera 
 
Divulgación: Fran da Lobeira. 
A Lobeira Today 
Moderación: Manuel Maseda 
 
12:00 horas 
PALESTRA ARTE-FACTO (CÓMIC,
ILUSTRACIÓN e MURALISMO) 
Paredes que falan. Muros que non
separan 
Colaboración entre disciplinas
artísticas para lograr un maior
impacto: análise das vías de
cooperación e coordinación para que
a nosa arte e lingua teñan unha maior
presenza social. 
- Kiko da Silva 
- Laura Romero 
- Yoseba Muruzábal 
 
Divulgación: Fran da Lobeira. 
A Lobeira Today 
Moderación: Anxos Sobriño

16:00 horas 
PALESTRA ANIM-ARTE (HUMOR,
CIRCO e ARTESANÍA) 
O benestar emocional, a arte e a
lingua 
Valoración da idea do poder curativo
da arte, tanto a nivel emocional como
identitario. A importancia do
benestar emocional despois de dous
anos de pandemia. 
- Xosé Antonio Touriñán 
- Natalia Outeiro "Pajarito" 
- Elena Ferro 
 
Divulgación: Nee Barros. Neeumatiko 
Moderación: Bernardo Penabade 
 
17:30 horas 
PALESTRA ARRIM-ARTE
(VIDEOCREACIÓN, CINEMA e
POESÍA) 
100 anos do manifesto Máis alá. A
lingua, unha ferramenta ao servizo da
vangarda 
Achegamento á vangarda actual e
rememoración dos 100 anos do
manifesto de Manuel Antonio. 
- Ángeles Huerta 
- Adrián Canoura 
- Alba Cid 
 
Divulgación: Nee Barros. Neeumatiko 
Moderación: David Cobas 
 
19:00 horas 
CLAUSURA 
Actuación de peche das regueifeiras
Lupe Blanco e Olaia Liñares  
Presentación: Marta Souto

Programa_20 de outubro



Organiza
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Lugar
Consello da Cultura Galega 
Pazo de Raxoi, 2º andar 
Praza do Obradoiro, s/n  
15705 Santiago de Compostela 
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Inscrición
A inscrición é gratuíta. 
O número de prazas é limitado. 
As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición.

Máis información
www.consellodacultura.gal 
difusion@consellodacultura.gal 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal
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