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PONTEVEDRA. ¿Por qué o son non 
se ten en conta na historia dos lu-
gares? Esa é a pregunta que, den-
de hai uns anos, os colectivos da 
plataforma ‘Escoitar.org’ tratan 
de respostar con accións como ‘So-
nosfera’, que chega hoxe, ás 13.00 
horas, ata a Praza do Toural de 
Santiago de Compostela.

A idea consiste en percorrer as 
rúas da cidade cun micrófono de 
sete metros de lonxitude a través 
do que se captará o son ambien-
tal, que será transmitido en tem-
po real pola radio, e emitido para 
tódolos cidadáns na praza com-
postelana.

«O que pretendemos é que a 
xente escoite os sons que están de 
fondo e transmitir a súa impor-
tancia. Queremos poñer en pri-
meiro plano eses sons que están 
en segundo plano», declara Chiu 
Longina, un dos membros do co-
lectivo, que tamén engade que 
«para promocionar a orella utili-
zamos o impacto visual».

E está claro que, se algo conse-
guen, é impactar, porque alí por 
onde pasan logran chamar a aten-
ción. «A xente quédase coas nosas 
actividades porque non todos os 
días se ve algo así, un micrófono 
xigante percorrendo as rúas. Á 
parte é un micrófono clásico que 
a xente ten na mente porque se 
utiliza dende os anos 50, é dicir, a 
xente coñéceo», declara Longina.

orixe. A idea xorde pola ausencia 
dun arquivo sonoro destas caracte-
rísticas. «O arquivo oficial do Go-
berno de Galicia, o ‘Arquivo sonoro 
de Galicia’, que está vinculado ó 
Consello da Cultura, ten un arqui-
vo no que gardan documentos de 
palabra e de música como discur-
sos de Otero Pedrayo e música de 

«Para promocionar a orella 
utilizamos o impacto visual»
▶ O colectivo ‘Escoitar.org’ recolle hoxe os sons de Santiago

Álgúns dos membros da agrupación durante a sesión de escoita no Ateneo de Xixón. dp

gaitas ou outros instrumentos. 
Son documentos importantes, 
pero tamén o é o son ambiental,  
xa que pode achegar moitos datos  
para a posteridade como a forma 
de falar ou as preocupacións de 
cada momento», comenta Chiu.

A partir desa reflexión, o co-
lectivo púxose mans á obra e co-
mezou a traballar pola defensa da 
escoita xa que, segundo as propias 
declaracións dos seus membros, 
un dos seus lemas pode ser ‘canto 

máis escoitemos, mellores per-
soas seremos’, posto que están 
totalmente convencidos de que a 
través da escoita se pode chegar a 
ser mellor.

Deste modo, os membros de 
‘Escoitar.org’ propuxéronse perco-
rrer diferentes cidades para captar 
os seus sons e mostrar ó público 
a diferencia que hai entre unha 
e outra, aínda que pertenzan a 
unha mesma comunidade. 

sons galegos. No caso de Gali-
cia, esta agrupación xa recolleu 
os sons de Pontevedra, Vigo, A 
Coruña e agora, Santiago. «A di-
ferencia acústica de cada cidade 
é impresionante, cada lugar ten 
os seus sons de pertenza, é dicir, 
son os propios habitantes os que 
recoñecen como seus certo tipo 
de sons, porque hai sons que so 
se dan nunha cidade determina-
da e, cando un habitante dela os 
escoita, recoñéceos», afirma Lon-
gina, que define o colectivo como 
‘Misioneiros do son’.

«O que queremos facer mañá é 
dar a coñecer cómo soa Santiago 
de Compostela, porque ten  unhas 
condicións acústicas diferentes ó 
resto de Galicia. O motivo é a can-
tidade de granito que ten a cidade, 
posto que éste é un material que 
ten unha absorción acústica moi 
diferente ó ladrillo, ó cemento 
ou a calquera outro material. En 
principio Santiago é a cidade máis 
silenciosa de Galicia, e eso é o que 
queremos demostrar», declara 
Longina, que tamén comenta 
que unha das principais preocu-
pacións do colectivo é concienciar 
sobre a contaminación acústica, 
que representa un auténtico pro-
blema que, moi ó pesar da agrupa-
ción, non conta cunha lexislación 
suficiente.

Proxectos

‘Escoitar.org’ ten pendente unha 
segunda publicación (trala primeira, 
da que se encargou o Marco de 
Vigo) que o CGAC porá a disposición 
do público a finais de setembro. 

Trátase da obra ‘Cartógrafías da 
escoita’, que é resultado dun ciclo 
de conferencias que o colectivo deu 
con pensadores internacionais e 
que  xirou arredor á problemática do 
son na actualidade. A obra incluirá 
un disco que recolle un paseo so-
noro por Santiago de Compostela, 
outro álbum que inclúe cancións 
feitas a partir deses sons recollidos, 
e un dVd sobre o traballo.

italia
Outro dos proxectos do colectivo 

é desprazarse ata Roma para gravar 
o son do «chorrito da Fontana di Tre-
vi», según Longina, que di que a súa 
obra se basa en «accións con gracia 
coma esta».

‘Escoitar.org’ tamén dispón 
dunha web co mesmo nome na que 
os cidadáns poden subir sons que 
para eles representen un lugar en 
concreto.


