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RESIS
RESIS é un festival anual de música contemporánea e artes 
relacionadas que xurde da necesidade de crear na Coruña 
unha plataforma estable de estrea e difusión da música 
contemporánea que apoie e difunda o traballo de creación de 
compositores e intérpretes do noso tempo. 

Un punto de encontro próximo e aberto entre creadores e 
público, no que converxen a música e a creación de vangarda.

En verán do 2020 -tras adiarse no mes de maio por mor da 
covid-19- celebrou a súa terceira edición baixo o lema 
ALGORITMOS SONOROS. 

Unha aproximación á nova revolución industrial na que 
estamos inmersos, determinada polos avances acadados nos 
campos da automatización, a biotecnoloxía ou a intelixencia 
artificial. Unha serie de cambios que están dando lugar no 
contexto artístico a novos conceptos do que entendemos por 
experiencia e que transformarán a noción mesma de suxeito. 1

https://resisfestival.com/


A terceira edición do festival desenvolveuse do 1 xullo 
ao 1 de setembro, adaptada ás medidas en vigor de 
prevención sanitaria nos espazos culturais e cunha 
programación distinta da inicialmente prevista e 
adaptada ás novas circunstancias.

● Isto repercutiu no número de prazas presenciais 
dispoñibles para cada concerto -45, unha cifra 
notablemente inferior á de anteriores edicións- e 
na extensión da programación.

● Tamén nunha das características do festival, 
como é a celebración de diferentes propostas 
artísticas en espazos singulares da cidade: por 
seguridade, todo o festival celebrouse nesta 
ocasión na fundación Luis Seoane.

Ao mesmo tempo, este novo escenario xeral 
facilitou a implantación de novas maneiras de 
celebrar o festival, como o streaming, que 
permitiu a Resis ampliar o seu público e explorar 
novas posibilidades.

E, sobre todo, permitiu que se acadaran dous 
obxectivos: 

● Contribuír á oferta cultural da cidade 

● Apoiar ao sector artístico e cultural, tan 
afectado polo impacto da covid-19.
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OS 
VALORES
DE RESIS

Máis alá da súa vontade de difundir a arte contemporánea, 
especialmente a música, o festival Resis incorpora aos seus obxectivos 
valores como o apoio á creación e a artistas emerxentes e o impacto 
sociocultural, o idioma ou a igualdade.
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APOIO Á CREACIÓN E PRODUCIÓN ARTÍSTICA

A irrupción da covid-19 obrigou a reformular o programa do festival.
Mantivéronse os catro concertos previstos en primavera -con 
algunhas modificacións de repertorio-, así como unha instalación 
sonora (Aresta) e Poéticas Pendulares,  unha exposición colectiva de 
vídeo-arte que serviu de peche a Resis 2020.

Pospuxéronse dúas actividades 
relacionadas co festival por 
incompatibilidade coa situación 
sanitaria, en agarda de que se dean as 
circunstancias adecuadas:

● O proxecto educativo ESPAZOS 
PARA A ESCOITA, que implica 
o encargo de dúas obras para 
a súa estrea absoluta. 

● EN RESIDENCIA, o proxecto de 
intercambio de creación 
artística coa cidade de Rosario 
(Argentina), e que implicará a 
creación de obras artísticas e 
o súa posterior estrea.
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Ademais, Resis xerou a creación dunha obra gráfica e imaxe de marca
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Tamén dun amplo catálogo fotográfico

6



7



8



Ademais, creouse un repositorio audiovisual aberto de todos os concertos, ofrecidos a 
través de streaming e actualmente a dispor do público na páxina de Facebook do festival
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https://www.facebook.com/pg/ResisFestival/videos/?ref=page_internal


Algunhas das artistas 
participantes en Póeticas 
Pendulares crearon obras 
específicas para esta 
vídeo-instalación, adicada 
á relación entre a arte 
coreográfica e a poesía.
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APOSTA POR NOVOS ARTISTAS

En Resis escóitase música de compositores 
consolidados e de compositores emerxentes, 
coñecidos nos circuítos especializados pola 
calidade e innovación das súas obras.

A dirección artística do festival aplica o mesmo 
criterio no que respecta aos intérpretes, 
apostando polas traxectorias emerxentes: 
xóvenes artistas, multipremiados e valorados 
nos circuítos especializados da música 
contemporánea europea.

DESCENTRALIZACIÓN DA OFERTA MUSICAL

As citas específicas de música contemporánea 
non son abundantes en España. Por iso, con 
tres edicións celebradas Resis é xa unha cita de 
referencia no noroeste peninsular.

Para os intérpretes, moitos deles residentes 
noutros países europeos, pero tamén no propio 
circuíto de festivais especializados, así como 
para o público e a crítica especializada.
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APOIO Á LINGUA GALEGA

O festival Resis é unha fiestra 
aberta ao circuíto internacional da 
música contemporánea. Unha 
aposta polo global sen 
desvincularse do local e da cultura 
propia. 

Por iso, toda a comunicación da 
terceira edición do festival 
desenvolveuse en lingua galega, 
así como sinaléctica, cartaces, 
banners e demais elementos de 
difusión.

Ademais, o documental Les 
grandes fantômes, de Yoann 
Bourgeois, púidose ver por 
primeira vez en España traducida 
ao galego no marco da exposición 
colectiva Poéticas Pendulares, coa 
que se pechou o festival.
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INCLUSIÓN

O festival Resis contou nesta terceira edición co apoio da asociación 
coruñesa para a promoción das persoas xordas Acopros.

Esta colaboración tivo que adaptarse ás posibilidades da normativa 
post-covid, materializándose nunha acción puntual: unha visita 
especial a instalación sonora Aresta para un grupo de persoas con 
dificultades auditivas.

Grazas ao equipo FM e ao asesoramento da entidade, as participantes 
nesta experiencia puideron escoitar o son desta obra de arte e 
comprendela no seu conxunto.
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https://www.acopros.org/


IGUALDADE

O festival Resis esfórzase en cada edición por 
constituír un equipo de traballo paritario, 
non só en número de homes e mulleres, 
senón no reparto de responsabilidades. 
Unha das grandes eivas do sector cultural., 
como tamén o é no mundo da arte, onde as 
artistas acadan unha menor representación. 

Neste sentido, Resis 2020 conseguiu reunir 
dun modo paritario a creadoras e 
intérpretes de primeiro nivel. Ademais, a 
organización do festival estivo composta 
por un equipo maioritariamente feminino, 
en postos vinculados á toma de decisión e 
deseño de propostas.

SOSTIBILIDADE

As medidas preventivas en materia sanitaria 
impulsadas dende a Administración tralo 
estado de alarma impediron a celebración 
-prevista no proxecto inicial- de encontros 
nun contexto máis distendido tralos 
concertos, polo que non foi posible visibilizar 
o compromiso adquirido polo festival de 
erradicar os plásticos nos envases e 
utensilios de catering.

Outro compromiso, o emprego de papel 
reciclado en todo o material impreso, 
quedou tamén invisibilizado polas 
circunstancias nas que se celebrou o festival, 
que impediron a produción e distribución 
prevista de programas de man e cartaces. 
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O EQUIPO
Resis 2020 está organizado por un equipo 
multidisciplinar, interxeracional, cunha forte 
aposta pola rede local de profesionais e composto, 
na súa meirande parte, por mulleres.

● Hugo Gómez-Chao Porta - Dirección artística
● Clara Porta Soler - Dirección de produción
● Ruth Sousa (BenCuriosa) - Deseño de comunicación e xestión de redes
● Nela Fraga - Financiamento
● Paloma Rodríguez Iglesias - Deseño de páxina web
● Xurxo Gómez-Chao - Fotografía e deseño de imaxe
● Chus Álvarez - Documentación e redacción de contidos
● Raquel González García - Curadora
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O PROGRAMA Catro concertos, unha instalación sonora e 
unha vídeo-instalación colectiva compoñen o 
programa de Resis 2020. 

Un festival que, orixinariamente, 
contemplaba unha maior oferta cultural pero 
que foi quen de adaptar, en cuestión de 
semanas, contido e intensidade á situación 
sanitaria da cidade.
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ARESTA. Marc Vilanova
Concerto inaugural. 1 de xullo
Instalación sonora. Do 1 ao 31de xullo

Aresta (2018) toma a forma dunha instalación sonora 
escultórica e performativa que traballa o concepto de 
automatización.
Ata o día de hoxe, a máquina era entendida como unha 
ferramenta que incrementaba a produtividade do 
traballador. Hoxe vivimos un cambio radical onde a 
mesma máquina se converte en traballador, iniciando así 
a cuarta revolución industrial e abrindo novas 
interrogantes sobre os roles do traballo e o capital.
Aresta propón que un ensemble de saxofóns se 
convertan en intérpretes, como instrumentos 
autónomos, para eliminar a presenza humana da 
performance musical.
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IL LEGNO E LA PAROLA. Noè Rodrigo
Concerto. 4 de xullo

Un Temazcal é un ritual ancestral da cultura mexicana que, por 
medio dun banÞo de vapor e da exposición a temperaturas moi 
elevadas, pretende purificar o individuo en corpo e mente. 
Mediante a parte electrónica pregravada e o uso das maracas, 
Javier Álvarez relata o desenvolvemento deste rito.
En il legno e la parola Sciarrino experimenta coas posibilidades 
sonoras da marimba mediante a utilización de dinámicas e 
rexistros moi extremos, así como da transformación da cor e 
timbre do son “natural” do instrumento. 
Schwarze Wolken  é un lamento sobre a propia existencia. Como 
se se anticipase ao desastre ocorrido en Chernobyl, apenas dous 
anos despois da composición desta obra, Denissow utiliza a 
resonancia das láminas do vibráfono para crear unha paisaxe 
sonora inspirada nas nubes.
Psappha é, moi probablemente, unha das obras máis 
representativas do repertorio para percusión. Escrita en 1975, 
pódese considerar un clásico. Psappha é unha forma arcaica para 
referirse á poeta grega Safo de Lesbos, poesía na que Xenakis se 
inspirou para compoñer as estruturas rítmicas desta obra. 
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SOFFERTE...LONTANO. Vertixe Sonora
Concerto. 18 de xullo

Catro pezas. Catro compositores. Dúas grandes figuras da 
música das últimas décadas e dúas novas promesas da 
composición actual. Neste concerto que referencia a unha 
das pezas máis célebres de Luigi Nono o grupo Vertixe 
Sonora preséntanos unha paisaxe sonora que toma por 
centro un piano.
A compositora Elena Rikova na súa peza “Bat Jamming” 
(2015) móstranos un piano aberto: un piano como 
obxecto, como caixa de resonancia, como lugar onde un 
son pode transformarse noutro.
Configuran, ademais, este programa obras de Kaija 
Saariaho, Toshio Hosokawa e Víctor Ibarra nun concerto 
onde a escoita é o principal, onde o traballo sonoro 
propón preguntas sobre a súa propia natureza.
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GRAN TORSO. Magdalena Cerezo.
Concerto de clausura. 31 de xullo

A pianista Magdalena Cerezo invítanos a realizar un 
percorrido polo repertorio pianístico das últimas décadas 
cun programa que pasa por diversas correntes estéticas 
europeas parando en Inglaterra, Alemaña, Francia e 
Islandia. Dan man dos compositores Michael Finnissy, 
Georg Kröll e Betsy Jolas, que superan con creces o reto 
de ampliar o espectro sonoro e expresivo dun 
instrumento cunha tradición clásica tan consolidada 
coma o piano, creando novas lenguaxes que extenden as 
posibilidades do mesmo a pesar da ausencia de técnicas 
experimentais. 
Como nota de contraste, Scape, a composición máis 
actual do programa, nos introducirá na suxestiva paisaxe 
sonora creada pola compositora Anna Thorvaldsdóttir, 
que modifica sutilmente o timbre do piano mediante a 
utilización de elementos coma o papel de aluminio, 
distintas clases de parafusos ou o ebow ou arco eléctrico, 
un dispositivo de man orixinalmente concebido para crear 
novos sons na guitarra.
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POÉTICAS PENDULARES. Vídeo-instalación colectiva.
Do 6 ao 25 de agosto (ampliada ata o 1 de setembro)

Poéticas Pendulares, cinco tentativas de aproximación a un 
punto en suspensión é unha proposa artística colectiva, 
con cinco obras de vídeo-arte que traballan o corpo, o 
espazo e o tempo como concepto de arte en movemento 
desde diferentes perspectivas, pero un mesmo punto en 
común. Figuras en movemento que exploran o universo 
compartido entre a arte coreográfica e a poesía.

Coa participación de Yoann Bourgeois, Verónica Vicente, 
Xurxo Gómez-Chao, Gosia Trebacz e Luz Arcas.
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O ESPAZO 
Nas súas anteriores edicións -e así estaba 
previsto que fora na terceira- Resis celebrou 
as súas propostas musicais, expositivas e 
escénicas en espazos singulares da cidade.

No 2020 as circunstancias motivaron un 
cambio de criterio ao respecto, que se 
traduciu na celebración de todas as 
actividades do festival en diferentes espazos 
da fundación Luis Seoane.
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a comunicación
Para Resis 2020 deseñouse inicialmente un amplo plan de 
comunicación que incluía actividades de rúa, encontros, 
pequenos concertos e obradoiros, un intenso traballo nas 
redes e mesmo pequenas dinámicas transmedia, xogando co 
concepto ALGORITMOS SONOROS.

A irrupción da covid-19 nas semanas previas ao 30 de abril -a 
data inicial de inauguración- obrigou a cancelar o plan 
previsto e, máis adiante, a redeseñar ese plan.

O resultado foi unha aposta forte polo ámbito 
dixital como espazo de encontro e posta en 
común, sen descoidar a relación cos medios.

Dende finais de xuño -cando se confirmou a data 
definitiva de Resis- ata mediados de agosto, o 
festival xerou media ducia de notas de prensa con 
máis de vinte publicacións en medios en diferentes 
formatos, así como máis de medio cento de 
publicacións orixinais de media en todas as súas 
redes sociais, catro sesións en streaming e unha 
dinámica constante de diálogo coa comunidade.
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resis 
nos medios

A terceira edición do festival de música 
contemporánea e artes relacionadas da 
Coruña difundiuse a través de diversos 
medios de comunicación, tanto xerais (en 
papel e dixitais) como especializados e en 
varias guías de ocio e cultura, ademais de 
canles institucionais. 
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EN MEDIOS XERAIS

OUTRAS MENCIÓNS

● http://www.diariocultural.gal/radio-galega/a-fundacion-luis-seoane-acolle-a-exposicion-poeticas-pendulares-como-peche-d
o-festival-resis/

● https://21noticias.com/2020/06/a-fundacion-luis-seoane-acolle-a-terceira-edicion-do-festival-resis/
● https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/06/28/festival-resis-musica-contemporanea-artes/1513472.html
● https://corunaonline.com/blog/a-fundacion-luis-seoane-acolle-a-terceira-edicion-do-festival-resis-de-musica-contemporane

a-e-artes-relacionadas/
● https://www.e-distrito.com/ga/axenda-de-eventos/4349/sofferte-lontano-resis-festival-2020
● https://nhdiario.es/a-fundacion-luis-seoane-acolle-unha-nova-edicion-do-festival-resis/?lang=gl 27

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-4467791?t=1321
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/a-revista-4467791?t=1321
http://www.crtvg.es/rg/podcast/diario-cultural-diario-cultural-do-dia-01-07-2020-4467393?t=145
http://www.crtvg.es/rg/podcast/diario-cultural-diario-cultural-do-dia-01-07-2020-4467393?t=145
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/06/27/vuelve-festival-resis-fundacion-seoane/00031593287955223329790.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2020/06/27/vuelve-festival-resis-fundacion-seoane/00031593287955223329790.htm
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/el-festival-resis-de-musica-contemporanea-regresa-a-a-coruna
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/el-festival-resis-de-musica-contemporanea-regresa-a-a-coruna
https://www.entrenosdigital.com/articulo/cultura/terceira-edicion-do-festival-resis-acolle-regreso-aos-escenarios-do-ensemble-vertixe-sonora-da-pianista-magdalena-cerezo/20200714141940009922.html?fbclid=IwAR1HN9UgpnG_phiTv7VW41Eg0z0Z5WclSg-LbDy3v_zm4Zhqnk6wWEmE4bQ
https://www.entrenosdigital.com/articulo/cultura/terceira-edicion-do-festival-resis-acolle-regreso-aos-escenarios-do-ensemble-vertixe-sonora-da-pianista-magdalena-cerezo/20200714141940009922.html?fbclid=IwAR1HN9UgpnG_phiTv7VW41Eg0z0Z5WclSg-LbDy3v_zm4Zhqnk6wWEmE4bQ
http://www.diariocultural.gal/radio-galega/a-fundacion-luis-seoane-acolle-a-exposicion-poeticas-pendulares-como-peche-do-festival-resis/
http://www.diariocultural.gal/radio-galega/a-fundacion-luis-seoane-acolle-a-exposicion-poeticas-pendulares-como-peche-do-festival-resis/
https://21noticias.com/2020/06/a-fundacion-luis-seoane-acolle-a-terceira-edicion-do-festival-resis/
https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2020/06/28/festival-resis-musica-contemporanea-artes/1513472.html
https://corunaonline.com/blog/a-fundacion-luis-seoane-acolle-a-terceira-edicion-do-festival-resis-de-musica-contemporanea-e-artes-relacionadas/
https://corunaonline.com/blog/a-fundacion-luis-seoane-acolle-a-terceira-edicion-do-festival-resis-de-musica-contemporanea-e-artes-relacionadas/
https://www.e-distrito.com/ga/axenda-de-eventos/4349/sofferte-lontano-resis-festival-2020
https://nhdiario.es/a-fundacion-luis-seoane-acolle-unha-nova-edicion-do-festival-resis/?lang=gl
https://t.co/ao9EEq1HmY?amp=1
https://t.co/ao9EEq1HmY?amp=1


EN MEDIOS ESPECIALIZADOS

AVISOS E EVENTOS EN AXENDAS E WEBS ESPECIALIZADAS:

● http://corusounds.emiweb.es/agenda/gran-torso-resis-2020-fundacion-luis-seoane.html
● https://regalamusica.es/festival/resis-festival/
● https://hostalpalas.com/es/eventos/nuevas-musicas/
● https://www.laguiago.com/evento/tercera-edicion-festival-resis/
● https://sulponticello.com/evento/resis-festival-de-musica-contemporanea-de-a-coruna-2/
● https://www.turismo.gal/axenda-cultural/evento?langId=es_ES&nid=73769
● https://www.e-distrito.com/es/agenda-de-eventos/4359/gran-torso-resis-festival-2020 28

https://www.melomanodigital.com/el-resis-2020-celebra-su-tercera-edicion-algoritmos-sonoros/
https://www.melomanodigital.com/el-resis-2020-celebra-su-tercera-edicion-algoritmos-sonoros/
https://www.mundoclasico.com/articulo/33650/Resisliencia
https://www.mundoclasico.com/articulo/33650/Resisliencia
http://corusounds.emiweb.es/agenda/gran-torso-resis-2020-fundacion-luis-seoane.html
https://regalamusica.es/festival/resis-festival/
https://hostalpalas.com/es/eventos/nuevas-musicas/
https://www.laguiago.com/evento/tercera-edicion-festival-resis/
https://sulponticello.com/evento/resis-festival-de-musica-contemporanea-de-a-coruna-2/
https://www.turismo.gal/axenda-cultural/evento?langId=es_ES&nid=73769
https://www.e-distrito.com/es/agenda-de-eventos/4359/gran-torso-resis-festival-2020
https://www.mundoclasico.com/articulo/33685/Caleidosc%C3%B3pico-torso-de-formas-contrastantes
https://www.mundoclasico.com/articulo/33685/Caleidosc%C3%B3pico-torso-de-formas-contrastantes


EN CANLES INSTITUCIONAIS
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RESIS 
NA REDE

Constancia nas publicacións, un ton próximo 
para desmitificar os preconceptos sobre a arte 
contemporánea e a atención á comunidade, 
interactuando de maneira pública ou a través 
das mensaxes privadas, foron as claves coas que 
Resis 2020 se desenvolveu na Rede. 
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FACEBOOK

O festival comezou o 2020 con 404 seguidores 
rexistrados na súa páxina de Facebook.

Durante o desenvolvemento da estratexia de 
comunicación -xuño e agosto- o número de 
seguidores incrementouse máis dun 42%, 
alcanzando as 576 persoas.
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https://www.facebook.com/ResisFestival/


En canto ao perfil do público, nesta rede podemos falar dun 
escenario paritario no que priman as persoas de entre 35 e 
44 anos, seguida da franxa de idade comprendida entre os 
25 e os 44 e dos 45 aos 54.

É interesante a ter en conta un novo público na idade 
comprendida entre os 18 e os 24 anos.

As estadistícas amosan público disperso en varios países, 
principalmente europeos, estando os públicos principais en 
España, Portugal e Arxentina.

Por cidades, A Coruña é a que rexistra maior número de 
seguidores (206), seguida de Madrid (51), Compostela (42), 
Vigo (28) e Rosario-Arxentina (14).
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TWITTER

Dende o comezo de Resis, o 1 de xullo, ata finais de agosto, 
acadáronse nesta rede social máis de 14.000 impresións (ou 
visualizacións), 90 rechíos e máis de 200 likes.

33

O que se conseguiu en Twitter -cunha actividade constante, 
apostando polos contidos gráficos e audiovisuais e a creación de 
pequenos fíos explicativos- foi gañar progresivamente 
visibilidade e, por tanto, posicionamento:

Pasouse dunha case inexistente taxa de interactuación a acadar 
un 1,7% de media no mes de xuño que pasou ao 3% entre o 
mes de xullo e agosto, no que se rexistraron picos de entre o 
10 e o 19%.

https://twitter.com/ResisFestival


INSTAGRAM

A base social desta rede consistía en 662 persoas. 
Actualmente conta con 798 seguidores (case un 
21% máis que no comezo da campaña).

Incrementáronse as públicacións (as de Resis 2020 
superan en número as das dúas edicións 
anteriores), gañando en interactuacións, presenza 
en historias e interpelacións en publicacións alleas e 
comentarios e likes sobre as publicacións propias.

Nesta rede apostouse por empregar material 
fotográfico e audivisual variado, en combinación cos 
banners promocionais e fotos dos artistas, reducir 
textos remitindo á web para máis información e 
empregar de maneira puntual historias e IGTV.

O resultado final é un escaparate colorista e 
dinámico das actividades do festival, cun aumento 
de público no que seguen primando os perfís 
relacionados co ámbito musical, dende intérpretes e 
ensembles ata outros festivais e entidades culturais.
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RESIS 
EN DIRECTO

A covid-19 obrigou a reducir a capacidade dos espazos culturais. 
No caso concreto da Fundación Luis Seoane, a normativa deu como 
resultado 45 prazas dispoñibles por concerto. Unha cifra moito 
menor que a demanda habitual do festival e que fixo que as entradas 
se esgotaran en apenas tres días.

Por iso, decidiuse apostar por unha solución que ampliara a 
asistencia, trasladándoa dun ámbito presencial a outro virtual: o 
streaming. Unha opción que, ademais, permitía captar novos 
públicos e internacionalizar o festival.

Se ben nas emisións en directo o número de persoas conectadas non 
foi especialmente alto, o realmente destacable desta experiencia é a 
cantidade de persoas que puideron ver -entre directos e diferido- os 
catro concertos por esta vía e gozar do festival. 

Ao peche desta memoria, fixérano case 2300 persoas
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● Visualizacións: 516

● Público:

○ Entre 35 e 44 anos

○ 51% homes e 49% mulleres

○ Nun 82% en Galicia, un 9,85% na 
Comunidade e Madrid e un 3,3% no 
estado austríaco de Estiria, entre 
outros

● Visualizacións: 979

● Público: 

○ Entre 25 e 34 anos

○ 54% homes e 44% mulleres

○ Nun 39,5% en Galicia, seguido dun 23,8% 
na Comunidade de Madrid, un 9,4% 
Cataluña e un 6% Valencia, ademais dun 
3% de Inglaterra, entre outros

DATOS DE AGOSTO/2020:
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● Visualizacións: 419

● Público:

○ De entre 18 e 24 anos

○ 57% mulleres, 43% homes

○ De Galicia nun 55% e de Kioto, 
Inglaterra ou Beijing entre outros, en 
porcentaxes próximos ao 4%

● Visualizacións: 371

● Público:

○ De entre 25 e 34 anos

○ 65% mulleres e 32% homes

○ De Galicia nun 49,6% e do estado 
alemán de  Baden-Württemberg nun 
37,2%, entre outros
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Se ben o directo en si mesmo non foi o momento de maior 
impacto, a difusión previa e posterior do streaming de cada un dos 
concertos fixo que moitas persoas accederan aos vídeos 
resultantes.

Ao peche desta memoria, case 2300 persoas gozaran dos 
concertos programados en Resis 2020.

O streaming ampliou o público en cantidade, pero ademais 
posibilitou o acceso ao festival dunha audiencia de menor idade,  
con independencia da súa ubicación xeográfica:  así, Resis viuse 
en diferentes puntos da xeografía española e mesmo europea, 
con algún caso puntual fóra do continente.
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CONCLUSIÓNS
 
Trala celebración da súa terceira edición, o festival Resis 
amósase no espazo dixital como unha proposta cultural 
visible e activa.  

Neste momento o festival conta cun público en aumento, 
un nivel óptimo de participación e interactuación e unha 
dinámica activa en redes, que posibilita a expansión da 
“marca Resis”.

Conta tamén cun arquivo dixital -composto 
fundamentalmente por material fotográfico e moi 
especialmente audiovisual- que empregar no futuro como 
material de difusión.

Este arquivo dixital está a ser a porta de entrada dun novo 
público, máis novo, e o medio de expansión do festival, 
máis alá do contexto local e presencial.

O emprego do streaming -nesta ocasión case obrigado 
polas circunstancias, pero a considerar en futuras 
actividades- repercutiu na visibilidade e 
internacionalización do propio festival, dos artistas 
participantes e dos patrocinadores.

Nas redes sociais, Resis está nun momento de 
expansión. A pesar de que o público semella fidelizado 
especialmente en Facebook e Instagram -onde. por certo 
atopamos o público máis numeroso e especializado- 
cómpre manter todas as redes activas.

Acadouse ademais un bo impacto en medios xerais 
(especialmente nesta edición en medios dixitais) e 
especializados.
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PATROCINADORES Resis 2020 contou co patrocinio institucional da 
Deputación da Coruña e do Concello da Coruña, 
así como da Fundación Luis Seoane.
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Tamén co apoio de varias entidades colaboradoras
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