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Carballo é unha pequena vila do noroeste de Galicia, situada en plena Costa da Morte, case na fin do mun-
do. Pero nesta pequena vila, pasan grandes cousas. Aquí celébrase o Carballo Interplay (CIP), un festival de 
contidos dixitais que inclúe a que é a primeira competición de webseries de España. 

Non obstante, os contidos do CIP van máis alá da ficción seriada, buscan explorar as posibilidades de 
internet como medio para a narración, o humor máis transgresor, a non ficción, o patrimonio audiovisual 
dixital ou a performance interactiva. Sempre co vídeo como base. 

Na primeira edición, acudiron centos de persoas á cita con David Sainz e Teresa Segura, creadores de Mal-
viviendo, que revolucionaron Carballo coa súa presenza e coa estrea dun dos derradeiros capítulos da súa 
webserie. Durante tres días asistimos tamén á proxeccións de webseries, charlas sobre contido dixital, con-
certos brutais como o de Unicornibot, sesións vermú con DJ Bigote Mix ou confesións performativas como 
a de Xosé Antonio Touriñán, que nos desvelou o seu código fonte audiovisual, e premios.. moitos premios. 

No 2015 tivemos como invitados especiais a Venga Monjas, que participaron no “Interfight”, o primeiro 
Encontro de Labazadas Audiovisuais de Carballo. Tamén viñeron os Burnin’ Percebes, os Poetarras ou o 
trío vigués IgMig coa súa mestura de dadaísmo, postpunk, improvisación, humor e interacción co público. 
E na competición de webseries, tivemos por primeira vez unha selección internacional, con moitas series 
aínda inéditas ou descoñecidas en España. Tamén houbo charlas, coloquios, vermús, presentación de ferra-
mentas transmedia e máis confesións de código fonte audiovisual, esta vez coa xornalista Belén Regueira, e 
un peche de ouro cos Irmáns Lumieira e o seu fantabuloso cine mudo ambulante. 

E agora chega a terceira edición, cargada de máis estreas, presentacións, proxeccións e masterclass. Neste 
dossier contámosche todo o que temos preparado para o Carballo Interplay 2016 que, cada ano, convirte a 
Galicia en referente de novas linguaxes e formas de entender a cultura audiovisual. 

O Festival de Contidos Dixitais Carballo Interplay
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O III Festival de Contidos Dixitais Carballo Interplay celebrarase do 5 ao 7 de maio en distintos espazos da 
vila coruñesa. Como en anos anteriores, nesta edición convocamos a competición aberta a webseries nacio-
nais e internacionais, á que se presentaron 122 propostas chegadas de todo o mundo, cunha participación 
case paritaria entre obras nacionais e internacionais, o que confirma a consolidación de Carballo Interplay 
como un festival de referencia dentro e fora de Galicia e mesmo de España. 

Participaron 9 webseries en versión orixinal en galego, 58 españolas e 55 de produción internacional, con 
participantes de Arxentina, Nova Zelanda, Inglaterra, EEUU, Colombia, Irlanda, Italia, Austria, Canadá, 
Brasil, Francia, México, Alemaña, Uruguay, Suíza. 

Pero, aínda que a competición de ficción seriada é un dos sinais de identidade do Carballo Interplay, neste 
CIP 2016 teremos moitas cousas máis. O programa deste ano está cheo de pratos fortes para os seguidores 
e seguidoras dos contidos audiovisuais en internet. Haberá actuacións en vivo e en directo de recoñecidos 
creadores de contidos específicos para a rede, como os Hermanos Podcast, o autor de Cálico Electrónico 
ou os Venga Monjas, que presentarán en Carballo o seu novo show, Da Suisa, nunca visto en Galicia. 

O CIP 2016 será tamén o escenario elixido por Adrián López para presentar en Galicia a longametraxe Es-
tirpe, poucos días despois da súa estrea no Festival de Málaga. E tamén se estreará aquí a segunda tempo-
rada da webserie en formato de falso documental Entertainment. 

Igualmente, contaremos coa presenza de coñecidos youtubers, vídeo bloggers, pranksters e viners, como 
Dulceedeleche, Tworumbel, os Páramo Pictures, os Poetarras e os responsables da webserie Fame, que 
participarán nunha mesa redonda e en outras actividades; ou Os Zopilote, os tres guionistas máis popula-
res da ficción galega, que desvelarán o seu código fonte audiovisual. E grandes expertos españois en ficción 
e non ficción web, como Andreu Meixide, David Saínz e Teresa Segura ou Miriam Hernánz, compartirán 
os seus coñecementos en masterclass, charlas e presentacións. 

Por suposto, tamén haberá tempo para a música. Despois de cinco anos de silencio discográfico, o dúo de 
hip hop galego Malandrómeda  clausurará o CIP2016 cun concerto no que presentará os seus novos LP´s. 
E xunto a eles, o estilo eclectico e variado de DJ Teresa da Praia. 

Todas as actividades son gratuítas e de acceso libre ata completar aforo. 

O CIP 2016
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A vila
Quen veña ao Carballo Interplay non só poderá gozar dun dos festivais de contidos dixitais máis 
divertidos e completos de España, senón tamén coñecer unha das zonas máis especiais e máxicas 
da Península Ibérica. 

Carballo é unha vila ao noroeste da provincia da Coruña, no noroeste de Galicia e tamén no da Península 
Ibérica. Ten 30.000 habitantes e é a capital da comarca de Bergantiños e a porta de entrada á Costa da Mor-
te, unha zona marítima coñecida polos seus naufraxios, as súas sobrecolledoras paisaxes e cantís (capaces 
de protagonizar películas premiadas internacionalmente como “Costa da Morte”, de Lois Patiño) e por 
praias como a de Razo, estupendas para facer surf.

Na Costa da Morte a forza da marea é quen de afundir petroleiros, facer medrar os mellores percebes de 
occidente ou provocar a éxtase sensorial dos seus visitantes, especialmente cando hai temporal. Tamén a 
dos seus habitantes, que malia todo levan con bastante tranquilidade iso de vivir na fin do mundo.

Batido por estas ondas feras do Atlántico, o areal comprendido entre Razo e Baldaio é, cos seus 
cinco quilómetros, un dos maiores de Galicia. Trátase dun espazo natural protexido que destaca 
pola excepcional beleza e riqueza ecolóxica das súas praias, da súa lagoa e marismas. E cara ao 
interior, suaves montañas, nas que se combinan os verdes dos montes e herbais coa cor da terra 
labrada. 

Tamén é coñecida a súa rica gastronomía, con produtos do mar da mellor calidade, doces e unha 
das variedades de pan máis afamadas de Galicia. 
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Carballo Interplay 2016

actividades
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Xoves, 5 de maio

11.30h. Apertura do festival. Fórum

12.30 h. Mostra de traballos do FORMACIP. Forum

Proxección da webserie resultante do obradoiro “Creación dunha webserie”, impartido por 
David Saínz e Teresa Segura durante o FORMACIP, o ciclo formativo audiovisual que se desen-
volveron nos meses de marzo e abril de 2016. Neste ciclo ofrecéronse un total de 9 obradoiros 
(5 para estudiantes e adultos e outros 4 para nenos) impartidos por recoñecidos profesionais do 
audiovisual, novas narrativas e contidos dixitais.  

19.00 h. Hai lingua para o tubo? Mesa redonda. Auditorio do Pazo da Cultura 

Que tipo de contidos audiovisuais en galego se fan para internet?. Por que a súa presenza é tan 
baixa? Existe unha temática, algunhas claves en común? Cal é o público? 

O colectivo “arteterrorístico” Poetarras, coñecidos polas súas cancións e videoclips con hits como 
“Lambeconas”, a versión de “Roar” de Kate Perry dedicada a Feijoo; Páramo Pictures, a produ-
tora lucense que triunfa en internet coas súas parodias de éxitos musicais adaptados ao mundo 
rural; e as creadoras de Fame, gañadora do premio á mellor webserie en galego do II Carballo 
Interplay, en 2015, falarán sobre a creación audiovisual para internet na nosa lingua.

Colabora na organización desta mesa redonda a Coordinadora de Traballadores/as de Normali-
zación da Lingua, que cumpre 20 anos traballando a prol da lingua galega en todos os ámbitos, 
con especial énfase na dinamización entre a mocidade. 

20.00 h. Pitching de proxectos de webseries en galego.  Auditorio do Pazo da Cultura 

Os e as finalistas da convocatoria para o Premio a proxecto de webserie en galego defenderán os 
seus proxectos diante dun xurado composto por Xosé Regueira (Concello de Carballo), Nel Vidal 
(CTNL), Sonia Mendez (CIP) e Teresa Segura (Different Entertainment, produtora de webseries).
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22.30 h. Estrea da longametraxe Estirpe. Auditorio do Pazo da Cultura 

Estirpe é a ópera prima do coruñés afincado en Madrid, Adrián López, que pretende contar a his-
toria dun cómic de culto que nunca existiu.  Financiada en boa parte con crowfunding, é unha cu-
riosa historia de superheroes, nazis e militares da España franquista que ten tres niveis de narración 
entrecruzados: flashbacks, documental e metacinema. O CIP será o escenario para a presentación 
da obra ante o público galego.
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Venres, 6 de maio

10.30h. Youtuber, Vblogger, Viner, Prankster… e ti que vés sendo? Mesa redonda. 
Fórum

Esta mesa redonda tentará dilucidar quen é quen no mundo dos creadores de vídeos para Inter-
net. Carlota Núñez, a Youtuber galega máis coñecida, con máis de 68.000 subscritores ao seu ca-
nal Duulcedeleche e 42.000 followers en Instagram; Diego Novelle, o youtuber coruñés coñecido 
como Tworumbel, con máis de 12.000 subscritores; e Ruben Lino, membro do grupo Poetarras 
e especialista en facer humor en Vine, compartirán as súas experiencias. 

12.00 h. “Disección do corpo dixital”. Masterclass con Andreu Meixide. Fórum 

Meixide é un coñecido director e realizador de documentais (Soc Rambla ou Marquesa), webdo-
cumentais (Parkcelona) e webseries (Bloc dels Pescadors). Leva anos traballando nunha marcada 
liña de exploración, desenvolvemento e docencia das narrativas da era dixital. Fixo diversos tra-
ballos no cruce da narración dixital, o activismo e a apropiación tecnolóxica, e é o director do 
BccN Barcelona Creative Commons Film Festival,  así como do CCMad  de Madrid e director de 
contidos de Docs21 Festival Documental Narrativas Digitales.

Ven ao CIP disposto a abrir o noso corpo dixital e tratar de desgranar algunhas das lóxicas que 
marcan como vivimos, como nos relacionamos e como nos narramos. 
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13.00 h. Presentación de Lab RTVE con Miriam Hernánz. Fórum

Miriam Hernánz é a responsable do Laboratorio de innovación audiovisual de RTVE.es, o departa-
mento da compañía de radio televisión pública adicado a experimentar coas ferramentas e linguaxes 
audiovisuais máis avanzadas, como o webdoc, o vídeo interactivo ou a visualización de datos.

Hernánz especializouse na creación de webdocs e reportaxes interactivas, como JFK Sombras de un 
magnicidio ou Fracking, fiebre del gas, e baixo a súa dirección realizáronse os primeiros proxectos 
de VR de RTVE.es ou a curta de ficción interactiva que acaba de lanzar RTVE.es. No CIP falará do 
seu departamento, que leva varios anos apostando polas narrativas audiovisuais máis vangardistas.

17.30 h. “Como animar en Flash e non morrer no intento”. Masterclass de Cálico 
Electrónico. Auditorio do Pazo da Cultura 

O creador de Cálico Electrónico, Niko de Nikotxán, ofrecerá unha masterclass de animación en 
tecnoloxía Flash. Cálico Electrónico é “o maior superhéroe de todos os tempos” e é, tamén, a serie 
de animación online de fala hispana máis relevante de internet, con máis de 100 capítulos e cun 
acumulado de máis de 30 millóns de visitas desde 2004. Niko contará no CIP como empezou a ani-
mar en Flash, como creou a Cálico e todo o que lle leva sucedido no mundo da animación dixital.
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20.00 h. Estrea exclusiva da 2ª temporada de Entertainment. Auditorio do Pazo da
               Cultura  

A webserie en formato de falso documental Entertainment, presentará en exclusiva no Carballo In-
terplay a súa segunda temporada.Os seus creadores, os vines David Sainz e Teresa Segura, presenta-
rán a proxección dos novos e agardados capítulos desta webserie que conta a vida dos integrantes 
de Different Entertainment SL despois da webserie de éxito Malviviendo.

A nova temporada comeza cos rapaces de Different enfrontándose de novo a incerteza despois da 
emisión da súa última serie documental. 

22.30 h. Estrea en Galicia do novo show dos Da Suisa. Auditorio do Pazo da Cultura 

O público de Carballo poderá ver tamén en directo a última creación de Venga Monjas, a versión 
defectuosa dos Simpson: os Da Suisa. Despois de actuar en incontables cidades, o dúo formado por 
Xavi Daura e Esteban Navarro -que repiten no festival- chegan a Carballo cun show en directo cheo 
de suor e de proxeccións salvaxes de parodias dos capítulos dos Simpson feitas de memoria..
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Sábado, 7 de maio

10.30h. A cultura popular dixital… a onde nos leva? Mesa redonda. Fórum 

Varios dos expertos en contidos dixitais que estarán este ano no CIP, debatirán o sábado pola 
mañá sobre o presente e o futuro da cultura popular dixital. Participarán Noel Ceballos, el Hema-
tocrítico, Miriam Hernanz e Andreu Meixide, moderados por María Yáñez

12.00 h. Código fonte audiovisual dos Zopilote. Fórum 

Os Zopilote son Xosé Castro, Andrés Mahía e Carlos Ares, os tres guionistas máis populares 
da ficción galega. Son os responsables de máis de trescentos guións, así como do deseño de máis 
dunha ducia de programas e series de televisión, entre as que destacan Mareas Vivas, Terra de 
Miranda, Pepe o Inglés, Air Galicia, O Nordés e Era Visto!, unha das ficcións de maior éxito da 
TVG nos últimos anos.

Agora atrévense a recoller o relevo que lles deixa Xosé Antonio Touriñán e Belén Regueira e afron-
tar o reto de expoñer publicamente o seu Código Fonte Audiovisual, cunha proxección-conferen-
cia na que repasarán as películas, series e “artefactos audiovisuais” que forman os seus referentes.

O Código Fonte Audiovisual é un formato híbrido entre conferencia e proxección, no que se 
convida a un curator (este ano tres en un) a que seleccione e comente fragmentos de obras au-
diovisuais embebibles que marcaran a súa cultura e a súa forma de entender o mundo. Porque as 
lembranzas son fragmentos dun arquivo vivo que estamos producindo e reinterpretando cons-
tantemente.
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13.30 h. Sesión vermú con Hermanos Podcast. Fórum 

Noel Ceballos e El Hematocrítico ofrecerán no Carballo Interplay un episodio especial, en vivo 
e en directo, do seu popular Hermanos Podcast, un programa de radio por internet aperiódico 
(pero con vocación semanal) baseado na conversación libre e caótica dos dous autores, que gozan 
falando de temas relacionados coa cultura pop, “pero non todo o tempo”. Explicarannos, cunha ví-
deo charla, as rupturas que tiveron lugar na linguaxe audiovisual hai vinte anos, concretamente no 
terreo do videoclip post-idade de ouro da MTV.

 

20.00 h. Gala de entrega de premios. Auditorio do Pazo da Cultura 

Entrega de premios de webseries e do mellor proxecto de webserie en galego do III Carballo Inter-
play. A gala estará conducida pola actriz galega Iolanda Muíños, coñecida polos seus traballos en 
cine (Crebinski, Mar adentro) e tevisión  (Pratos combinados, Pazo de Familia...) e gañadora do 
premio a mellor actriz secundaria dos Premios María Casares 2016. 



www.carballointerplay.com

23.00 h. Concerto de clausura con Malandrómeda. Sala Dublín de Carballo 

Despois de cinco anos de silencio discográfico, o dúo de hip hop galego Malandrómeda volveu con 
dous LP´s simultáneos: Cada can que lamba o seu carallo e Os corenta oito nomes do inimigo. E 
estarán no concerto de clausura do CIP16, o sábado 7 á tardiña na Sala Dublín de Carballo. 

Hevi e O Master do Son, o dous rapeiros composteláns, seguen demostrando nos seus novos tra-
ballos a variedade do hip hop, fusionando rap old school con outros ritmos máis vangardistas e 
empregando o galego como sinal de identidade para unhas letras cargadas de poesía e humor.

E xunto a eles, no escenario da Sala Dublín, o estilo ecléctico e variado de DJ Teresa da Praia, que 
pretende poñer todo o público a bailar. Esta Dj comezou a súa andadura en Río de Janeiro e voltou 
logo a Coruña, a súa cidade natal, onde desenvolve unha intensa actividade musical e é asidua clubs, 
bares e festivais, como o de Sereas e piratas da Praia de Razo.
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Carballo Interplay 2016

competición 
de webseries
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Selección oficial

Un dos sinais de identidade do CIP é a competición de webseries que organiza cada ano e que foi pioneira 
en España. Nesta edición presentáronse 122 propostas de de todo o mundo. 

Ademais de 9 webseries en VO en galego e 58 do resto do Estado,  participaron na competición 55 web-
series de produción internacional, chegadas de Arxentina, Nova Zelanda, Inglaterra, EEUU, Colombia, 
Irlanda, Italia, Austria, Canadá, Brasil, Francia, México, Alemaña, Uruguay, Suíza. 

Esta é a selección oficial do CIP 2016
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Horarios de proxeccións

Xoves 5 de maio

16.00 h. Webseries nacionais 1. Auditorio do Pazo da Cultura 

Waytrippers. Documental
Crisis Cartoons. Animación
La Supercafetera. Comedia-Sci-Fi
Dos más dos cinco. Comedia
Beto . Comedia  

17.30 h. Webseries Galicia VO. Auditorio do Pazo da Cultura 

Veciños. Comedia
Chola&Lola. Comedia
Gafas e Pallaso. Comedia
PIB Comedia
Poetarras. Comedia
Dalle Jas!. Comedia
Teño unha horta en San Sadurniño Documental

Venres 6 de maio

16.00 h. Webseries nacionais 2. Auditorio do Pazo da Cultura 

Pedro Reyes for President. Comedia
Black Stuff. Thriller
Niño Ratón Animación
El Método Sueco. Comedia
Rubia en Apuros. Comedia
Les Coses Grans. Comedia

19.00 h. Webseries internacionais 1. Auditorio do Pazo da Cultura

Instrucciones para humanos . Comedia
Status. Drama. 
Zozo “The Fugitive of the space”. Animación
El Caso Q. Drama
Nigt School Webseries. Drama
Arthur. Comedia
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Sábado 8 de maio

16.00 h. Webseries internacionais 2. Auditorio do Pazo da Cultura 

K Rd Stories Drama
The MUTE series. Comedia
Whatever, Linda. Drama
Emmas Welt. Comedia
Aventuras de Corazón Roto Animación
Mundillo. Comedia

17.30 h. Webseries nacionais 3. Auditorio do Pazo da Cultura 

Bridget Jon de Triana. Comedia
ViveyLate. Documental
Breaking Bed. Comedia
El Partido, Comedia
Orfanato Atroz. Animacion
El Colega Canario. Comedia
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O xurado
As webseries gañadoras deste CIP 2016  coñeceranse na gala de clausura, o sábado 7 ás 20h, no Auditorio 
de Carballo. Os encargados de elixilas son seis expertos e expertas do mundo dixital e audiovisual:

Noel Ceballos
Xornalista especializado en cultura popular. 

Miriam Hernanz
Directora do Lab de RTVE

Niko Gómez
Creador de Cálico electrónico, a webserie de ani-
mación máis relevante dos últimos 10 anos

Carlota Núñez
Unha das youtubers galegas máis exitosas, coñeci-
da como Duulcedeleche

Araceli Gonda
Guionista, representante da Asociación Galega de 
Guionista

Jorge Coira
Director, representante da Asociación de Directo-
res e Realizadores de Galicia

Carballo Interplay 2016
Contactos de prensa 

Sonia Díaz | 679965692
Ana López | 654 803 651

comunicacion@carballointerplay.com
facebook.com/carballointerplay

twitter.com/InterplayFest
www.carballointerplay.com
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