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Vanesa Rodríguez Tembrás é profesora do Galici-
en-Zentrum (Universität Heidelberg), onde compaxina 
a docencia dos cursos de lingua e cultura galega coa súa 
tese de doutoramento, na que estuda a atenuación e a 
alternancia de linguas na interacción médico-paciente 
nun centro de atención primaria galego.

Últimas publicacións:

de Oliveira, S. M., Hernández Flores, N. e Rodríguez 

Rodríguez Tembrás, V. (2016): Alternancia de lenguas

Luís Manuel Calvo Salgado doctorouse na Faculta-
de de Filosofía e Letras da Universidade de Zúrich, 
onde actualmente traballa como xerente do Instituto 
de Historia de Arte e coordinador do programa de 
doutoramento. O seu traballo como investigador cen-
trouse na historia da Guerra Civil e das migracións 
na Idade Moderna e Contemporánea, materia sobre 
a que publicou tres libros, artigos e numerosas comu-
nicacións en congresos. Realizou xunto con Christian 
Koller o documental titulado Hans Hutter:  un sui-
zo en la Guerra Civil española (2006). Actualmente 
ocúpase da axuda humanitaria suíza na Guerra Civil 
e da historia das migracións. É coautor de Historia del 
Instituto Español de Emigración, e de Tele-revista y 
la transición: un programa de la televisión suiza para 
emigrantes españoles (1973-1989) así como coeditor, 
con Itzíar López Guil e Vera Ziswiler, do libro Migra-
ción y exilio españoles en el siglo XX.

As representacións da migración galega en Suíza 

nos medios de comunicación audiovisual e os usos 

da nostalxia (1970-2018)

22 de novembro 2018, 18:15 h
Romanisches Seminar
Zürichbergstrasse 8
ZUG D 31

Resumo: 
A migración galega en Suíza chegou a constituir o 
40% do total da comunidade española en Suíza aín-
da que a poboación galega representa só o 6% da po-
boación española. A maioría dos galegos e galegas 
da primeira xeración procedían nos anos sesenta e 
setenta de zonas rurais e falaban galego. Dende 1973 
e ata o ano 2000 a televisión pública suíza emitiu o 
programa Tele-revista en español para a comunida-
de española unha vez cada dúas semanas e nel in-
formouse a miudo sobre as actividades dos centros 
galegos. A Televisión de Galicia emite dende finais 
dos anos 90 programas adicados a emigración onde 
se fala tamén das vida dos galegos e Suíza. Nunha 
radio local de Xenebra, emitiuse ademáis durante os 
anos 80 e 90 un programa en galego, Galiza Sempre. 
Propoño unha reflexión sobre o papel destas repre-
sentacións da migración galega nos medios de comu-
nicación partindo dun eixo de análise centrado no pa-
pel da nostalxia nas migracións.

Vanesa Rodríguez Tembrás

Workshop 

22 de novembro (Romanisches Seminar; ZUG D 32)

16:15 h - 18:00 h 
Introdución á lingua galega I 

23 de novembro (Rämistrasse 71; KOL G 210)

10:15 h - 11:45 h 
Introdución á lingua galega II 

12:15 h - 13:45 h 
Breve achega á situación sociolingüística actual e ó 
contacto galego - castelán

Dr. Luís Manuel Ca vo Salgado
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Cátedra de lingüística iberorománica 

Prof. Dr. Johannes Kabatek
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