


A SEMANA BRAVÚ celebra na Coruña os 20 anos do “Bravú”, un 
movemento que naceu coa pretensión de “reconfigurar a identidade 
cultural en Galicia e o seu reposicionamento no mundo” tal e como afirma 
José Colmeiro no módulo que imparte sobre este movemento na Michigan 
State University.!
!
BRAVÚ parte da música para conectar a diferentes artistas (músicos, 
escritores, xornalistas, pintores, deseñadores, cineastas, actores,  .…) que 
compartían as mesmas referencias artísticas e intelectuais. 20 anos 
despóis, compre mirar ao pasado para afrontar o futuro con forza e ilusión. 
Concentrar e conectar referentes da nosa cultura cos novos valores para 
difundir e compartir a nosa creatividade e o noso talento.!

20 anos despóis compre mirar ao pasado para afrontar o futuro con forza e 
ilusión. Concentrar e conectar referentes das nosas artes e do 
emprendemento cultural con novos valores para difundir e compartir a 
nosa creatividade e o noso talento.!
!
Tomando como referencia experiencias como Caravane des Quartiers e 
Galicia Tropical (Francia),  Foliada de Nou Barris (Barcelona) ou A Feira 
das Mentiras (Santiago de Compostela), volta a SEMANA BRAVÚ á Coruña, 
na que se desenvolverán actividades diversas, participativas e abertas a 
todos os públicos.!
Andan por aí ducias de mozos peiteados polo vento. Disparan ráfagas de 
ardor polos ollos, están a beber o solpor, fumigan coma melancólicas 
borrallas de outono ou foguetes romeiros, falan con punteiro de buxo, son 
de árbore centenaria, e todo o que tocan fica impreso como unha tatuaxe 
na cortiza do aire.!
!

Cando atravesan unha alfándega (e hai tantas aduanas que pagar neste tragicómico 
reino!) declaran ó xeito de Óscar Wilde: “Non levo nada, machiño, sóa a miña dignidade”.!
!
Ou sexa, o seu único patrimonio é a arroutada. Unha guitarra e alma de aguardente, 
corazón de café cunqueirán: doce coma os anxos, quente como o inferno.!
!
Os do Rock Bravú forman parte dunha confederación irmandiña, sen programas nin ideas 
concibidas, nin uniformes. Unidos pola terra, a lingua e a música, peiteados polo vento, 
os guerreiros rozan as corredoiras cegas.!
"!
" " " " " "        (Manuel Rivas, Cea de Viana, 1994)!



PROGRAMA
	  	  
Luns 17/11. VIDEO BRAVÚ – Ducia de Cans
Lugar: NORMAL Hora: 20,00h

DUCIA DE CANS súmase ás celebracións do Ano Bravú co Día Bravú. 
Rómulo Sanjurjo presentará as proxeccións de documentais sobre o 
movemento que triunfaron no Festival de Cans.
 
Vinte anos despois, adicamos unha retrospectiva de varios documentais 
que foi todo un éxito cando foi programado no Festival de Cans e agora 
pasa por NORMAL. 
 
A entrada é libre até completar o aforo da sala. 

Documentais:


“Noroeste, a viaxe bravú”, de Sonia Barros e Marta Piñeiro
“Galiza Bravú”, de Xaime Miranda, Elena Albán Lombao, Sabela 
Sampedro
“Kompostela”, Capital Bravú”, de Basilio Martín Patino
Coloquio:  Alfonso Pato e María Yáñez 

 
Martes 18/11. VERBO BRAVÚ
Lugar: Museo de Belas Artes Hora: 20,00h

Sesión ao redor do poder da palabra, dende a tradición oral á escea 
pasando pola literatura galega máis universal.
Haberá poesía, narración, humor e música ao compás da cantora e 
guionista Sofía Tarela.


Manuel Rivas 
Fran Alonso 
Mercedes Peón 
Carlos Blanco 
Presenta: Sofía Tarela

 



PROGRAMA
	  	  
Mércores 19/11. NO CULTURE NO FUTURE
Lugar:  Casa Museo Casares Quiroga  Hora: 20,00h

Charla debate ao redor do presente e futuro da nosa cultura e da nosa 
industria cultural, dirixida polo xornalista cultural Iago Martínez.

Compre reflexionar e debatir sobre os retos a superar pola nosa industria 
cultural para se converter nun sector productivo estratégico no noso 
país.


Uxía (artista)
Vitor Belho (director de Womex 14)
Xosé Paulo Rodríguez (Presidente Red Española de Teatros)
Xosé Aldea (Director de Culturgal)
Presenta: Iago Martínez

 
Xoves 20/11. HISTORIA DO ROCK BRAVÚ
Lugar: Casa Museo Casares Quiroga. Hora: 20,00h

Sesión brava sobre a Historia do Rock Bravú en xeral e do Rock 
Coruñento en particular, contada polos seus protagonistas, Xurxo Souto, 
Antóm Díaz e Xan Xove.

O xornalista Rodri Suárez e a artista Lydia Botana (Bolboreta) farán unha 
escoita comentada dalgunhas das cancións máis  representativas do 
rock galego

“Historia resumida do rock bravú”, por Xurxo Xouto.
“XX Anos de Rock Coruñento (dos Papaqueixos a Ultraqäns)”, por 
Antóm Díaz + Xan Xove 
“Disco-fórum Bravú”, por Rodri Suárez e Lydia Botana

 



PROGRAMA
	  	  
Venres 21/11. TOD@S SOMOS CABANAS
Lugar: Museo de Belas Artes. Hora: 20,00h

Homenaxe ao pintor do bravú Xaime Cabanas. Os seus amigos e 
grandes coñecedores da súa figura e obra, contarán as súas 
experiencias co artista. Proxectarase unha escolma da súa obra bravú 
máis representativa a través dun traballo inédito do pintor e o fotógrafo 
Xoán Piñón acompañado pola música de Pulpiño Viascón e Rómulo 
Sanjurjo


Alex Cabanas
Xoán Piñón
Vari Caramés
Antón Patiño 
Xavier Correa Corredoira. 
Presenta: Xosé Manuel Pereiro
 

 
Sábado 22/11. SESIÓN BRAVÚ
Lugar: Garufa Club. Hora: 22,00h. Entrada: 10€


OS DIPLOMÁTICOS DE MONTE ALTO + Papaqueixos +
Pinto D´Herbón + As Garotas da Ribeira + Marisol Manfurada


Unha sesión brava, unha festa total, onde Os Diplomáticos de Monte 
Alto estarán acompañados polos seus grandes amigos da ruta nestes 
últimos 20 anos.
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A EXPOSICIÓN, 
Auditorio de Punkivedra, 
do luns 17 de novembro, 
até o luns 8 de decembro 
 


 
A noite de Santos de 1994, nunha taberna de Viana, Chantada, naceu o 
bravú. Unha etiqueta creada polos propios músicos que serviu para 
bautizar o rock cantado en galego, magma vizoso que entón estaba a 
agromar por todo o país.

Vinte anos despois cómpre lembrar o comezo desta aventura. Unha 
referencia cultural e unha proposta de traballo colectivo que as persoas 
máis novas teñen dereito a coñecer.

O bravú comezou sendo guitarra e distorsión, mais axiña estendeu o seu 
berro de vida por outros camiños. Nesta exposición queremos recoller 
ese proxecto de axitación xeral, alicerce dunha tradición, e tamén 
impulso creativo para os novos tempos. 
 
Alén de discos, CDs, camisolas, chapas, carteis, paneis informativos e 
instrumentos musicais, esta mostra dá un paso máis e achega un 
proxecto  iconográfico radicalmente novo:

A primeira exposición de lonas de gran formato do rock galego. 
Referímonos a eses grandes panos que identifican cos seus símbolos os 
diferentes grupos, e que até o momento só podíamos albiscar nos 
concertos pendurados detrás da tarima da batería. 

Rastreros, Diplomáticos, O Caimán do Río Tea, Ruxe Ruxe, 
Skornabois… Emblemas dun tempo cargado de creatividade e 
vehemencia. Proposta estética absolutamente inédita dentro da cultura 
popular contemporánea. 
 
Como pregoábamos entón, vinte anos despois:
tanta paixón quen poderá detela !
 
 










