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entrevista

AÍ. Case medio século de 
profesional e nunca expuxeras 
de xeito individual en Ferrol, 
como era iso?
JG. Era unha espiña cravada 
que tiña, moito máis tratándose 
de Ferrol unha cidade que me 
fascina e que foi a da miña avoa. 
Expuxera algo en colectivas 
pero Ferrol era a cidade galega 
na que me quedaba por facer 
unha gran mostra logo de expor 
por toda Galicia e fóra. Agora 
xurdiu esta posibilidade de 
facelo no Torrente Ballester con 
Pedro Taboada como comisario 
e estou moi emocionado. 
AÍ. Xa estiveras no centro, 
coñecías este espazo cultural?
PB. Claro, o Torrente é un 
dos centros de exposición de 
referencia en Galicia, como o 
Kiosko Alfonso na Coruña. Si, 
viñera a exposicións de amigos 
ou a ver algunhas mostras. 
AÍ. E como foi a posibilidade de 
concentrar dúas décadas do teu 
traballo no Torrente?
PB. O equipo do centro 
cultural coñecía a miña obra 
e publicacións como o volume 
da Deputación, a colección de 
artistas da provincia na que 

me inclúen con Díaz Pardo, 
Maside, Alfonso Costa, etc. Así 
que as gañas miñas e as deles 
coincidiron agora.
AÍ. Nun momento moi 
complicado, non?
PB. A ver se pasa xa, pero si. 
Iso fixo que se paralizara a 
mostra unha vez inaugurada o 
19 de decembro. A ver se agora 
podemos reinaugurala ou polo 
menos presentar os catálogos 
que se fixeron, que quedaron 
francamente ben, estou moi 
contento. Tamén veremos a 
posibilidade de facer algunhas 
visitas guiadas. Creo que 
quedou moi ben e a xente do 
centro fixo un traballo moi bo. 
Eu deixeime guiar por eles.
AÍ. Como defines ti estes “20 
anos” do título da exposición que 
a xente pode ver ata o día 28?
PB. Pois dúas décadas de moito 
traballo, pensa que eu son 
profesional hai máis de 40 
anos, e traballo sete ou oito 
horas diarias. Claro, teño moita 
obra e aquí sintetizamos nun 
cento de pezas. Vese de todo, 
desde acuarelas a óleos en 
varias superficies, cerámicas, 
formatos pequenos e grandes... 

Todo  nun estilo que o que 
busca é o cambio, facer o que 
me apetece, xa sexan os sete 
pecados capitais ou obras 
sobre a tauromaquia, que sen 
entrar noutras consideración a 
vexo como algo que ten moita 
plasticidade. O mesmo digo de 
aquelarres, da Santa compaña…
AÍ. Aí hai un lado de fantasía e 
misterio, neses sete pecados 
capitais ou na porta do inferno 
que te achega a Laxeiro ou 
Goya. Como o ves?
PB. Laxeiro é un referente 
da pintura galega e que dicir 
de Goya, un dos grandes da 
historia da arte. Todo te inflúe, 
como tamén Velázquez ou os 
impresionistas franceses, por 
exemplo.
AÍ. E que me dis das paisaxes, 
rurais e urbanas?
PB. Pois que cada vez me 
interesan máis, sobre todo nos 
últimos anos, moito sobre A 
Coruña, o mundo urbano en 
xeral.
AÍ. Tamén ofreces uns curiosos 
bustos de cerámica, moi 
expresionistas.
PB. Interésame moito a 
cerámica, pero estás atado 

Pedro Bueno
O pintor coruñés Pedro Bueno sintetiza en “20 anos” a súa fecunda traxectoria 
no século XXI nunha exposición no Centro Torrente Ballester que evidencia os 
seus talentos plásticos. Un cento de pinturas, acuarelas e cerámicas amosan a 
fascinación de Bueno por unha arte figurativa que explora a paisaxe, as paixóns e 
indaga no propio feito da creación. Ata o 28 de marzo pode e debe contemplarse.  

TEXTOS: Nicolás Vidal | FOTO: Kiko Delgado
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polo tamaño do forno. Antes 
non podía traballar no estudio 
de casa, porque a enerxía que 
consume un forno é enorme. 
Agora teño un no estudio, 
fóra de casa, pero o tamaño 
condiciona o tipo de pezas, 
por iso trouxen os bustos, 
pero tamén teño outro tipo 
de creacións ou vaixelas, por 
exemplo.
AÍ. Aínda que a mostra non sexa 
unha retrospectiva completa, 
vinte anos dan para moito. Que 
cres que se ve de ti como artista 
no Torrente?
PB. Pois a un creador libre. 
A min paréceme ben o 
compromiso social do artista, 
que eu podo compartir 
e traballar nesa liña nun 
momento dado, pero o máis 

importante para un artista 
é ser fiel ao que leva dentro. 
E facer ben as cousas, esa é a 
gran loita dun pintor. O malo 
é a insatisfacción que sempre 
acabas tendo. Por moi contento 
que termines algo aos dous días 

xa o olvidaches para facer unha 
cousa nova.
AÍ. Logo de Ferrol, tes proxectos 
inmediatos?
PB. Si, expor en Marín e 
Ourense, dúas mostras que 
quedaron paradas por culpa da 
pandemia.
AÍ. E a pesar do parón aquí, que 
ecos estás a ter da repercusión 
da mostra?
PB. Marabillosos, Ferrol estase a 
portar moi ben comigo. A xente 
está a vir, e visitantes locais 
porque nin a miña familia 
puido vela ata agora polo dos 
peches perimetrais, pero as 
redes sociais funcionan moi 
ben. Teño moito que agradecer: 
ao Concello, aos traballadores 
do centro... Esta cidade de 
Ferrol éche moi especial.  

entrevista

“EU O 
COMPROMISO 
COA ARTE O 
ENTENDO SENDO 
FIEL AO QUE O 
ARTISTA LEVA 
DENTRO”
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05 viernes 20.00 H

MEMORIA DA MELANCOLÍA

Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 6 €

O guitarrista e investigador Samuel Diz homenaxea á escritora e 
activista feminista María Teresa León (1903-1988). Un percorrido 
pola súa autobiografía a través de composicións musicais orixinais da 
xeración do 27’ e o exilio republicano español, na súa maioría inéditas, 
gravadas na Huerta de San Vicente (Granada) coa guitarra de Federico 
García Lorca.

06sábado 19.30 H

JOSELE SANTIAGO + 
THE LIMBOOS
Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 10 €

TRAS O ÉXITO DESTA PROPOSTA NO OUTONO CODAX FESTIVAL, 
AMBAS AS DÚAS FORMACIÓNS PROPOÑEN UNHA FERMOSA 
NOITE DE ROCK.

The Limboos continúan a súa imparable traxectoria musical. A 
música desta elegante banda, herdeira da mellor tradición musical 
dos anos 50, encóntrarase no Teatro Jofre nada máis e nada menos 
que co líder de Los Enemigos, Josele Santiago, acompañado do 
guitarrista David Krahe, tamén integrante desta banda mítica. Unha 
noite de beleza e forza musical que non será fácil de esquecer.

04 xoves 20.00 H

FURIA 
NECESARIA

Poesía/música
C.C. TORRENTE BALLESTER (FERROL) 3 €

LUCÍA ALDAO E MARÍA 
LADO LEVAN XA UNHA 
LONGA TRAXECTORIA COMO 
CREADORAS DE ESPECTÁCULOS 
QUE XUNTAN POESÍA, MÚSICA E 
HUMOR.

Furia necesaria oponse a esa 
imaxe de amor e tenrura da que 
tanto se abusa no xénero lírico. 
As poetas son sempre vistas 
como eses seres riquiños, de 
infinita tenrura, que só saben 
falar de amor cunha candidez 
propia dunha beata en proceso 
de canonización. Aldaolado 
acaban de decartase do necesario 
dun espectáculo poético sobre 
a indignación, o enfado, a ira, 
o cabreo e a mala hostia. Un 
espectáculo no que expoñen a 
gusto todas aquelas cousas que 
as enfadan: os seus pequenos 
e grandes odios, que son os de 
moitas de nós
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06 sábado 20.00 H

CONCHA VELASCO
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 16 €

MONÓLOGO DA ACTRIZ VALISOLETANA QUE REGRESA ÁS TÁBOAS 
INTERPRETANDO A UNHA ESCRITORA FAMOSA QUE SUFRE 
AGORAFOBIA.

Isabel Chacón é unha importante escritora, gañadora do Premio 
Planeta, que vive recluída nun apartamento no piso 47 dun rañaceos. 
O día do seu 80 aniversario celébrao en soidade, como leva facendo 
durante 43 anos. Pero esa noite prodúcese un incendio que obriga a 
todos os inquilinos a evacuar o edificio. Que pasará con Isabel? Terá 
que tomar a decisión máis importante da súa vida, afrontando cun 
intelixente sentido do humor os seus medos, as súas pantasmas e os 
seus traumas. 

12/13v/s 20.30/20.00 H

LIBRE COMO OS 
PAXAROS

Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

A ACTRIZ MARÍA BARCALA 
INTERPRETA ESTA DRAMATURXIA 
SOBRE TEXTOS DE ROSALÍA 
ACOMPAÑADA POLA MÚSICA DE 
VADIM YUKHNEVICH. 

Unha muller toma a palabra e 
proclámase posuidora da súa 
liberdade. Declara non someterse 
ás regras da arte na súa actividade 
creativa. Declara o seu amor pola 
literatura, a poesía e a lingua do 
seu país; Denuncia o espolio do 
patrimonio forestal e a traxedia 
da emigración. Chámase María 
Rosalía Rita de Castro.
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13 sábado 19.30 H

SUSPENSIÓN
Novo circo
TEATRO JOFRE (FERROL) 4 €

PROPOSTA DE CIRCO CONTEMPORÁNEO DA COMPAÑÍA 
NUEVEUNO CREADA PARA TRANSMITIR EMOCIÓNS.

Cinco homes subidos nas táboas escenifican coidadas coreografías 
con malabares, a escenografía evoluciona constantemente 
acompañada de pezas musicais compostas para a ocasión. 
Segunda creación da compañía madrileña, despois da exitosa 
traxectoria de Sinergia 3.0. Nesta ocasión, Nueveuno traspasa o 
mundo dos malabares para preguntarse sobre a súa identidade como 
homes, para pensar e facer pensar sobre as distintas masculinidades. 

19 venres 20.30 H

CRÓNICA DUNHA HETEROSEXUAL 
INSATISFEITA

Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

ESPECTÁCULO DE VERDEVARAS EXPRESIÓNS ARTÍSTICAS CREADO E 
INTERPRETADO POR MARÍA ÁNGELES IGLESIAS QUE XIRA AO REDOR 
DUNHA MULLER QUE DECIDE FACER REALIDADE UNHA FANTASÍA.

Crónica dunha heterosexual insatisfeita pon en escena a vida dunha 
muller absolutamente normal que decide poñer fin ao peso da rutina, 
dar un paso adiante e concretar unha fantasía. Para conseguilo pedirá 
axuda do público, que será testemuña do seu gran momento. 

14 domingo 18.00 H

FEO!

Infantil
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50/5,50 €

OBRA INSPIRADA EN O PATIÑO 
FEO, DE HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN. RECIBIU O PREMIO 
MARÍA CASARES AO MELLOR 
ESPECTÁCULO INFANTIL. 

A pequena fábrica de patiños 
de goma de Il Papero Guiallo 
produce centos de patiños diarios 
do mesmo color e tamaño, pero 
un día sae un diferente. 
A compañía Caramuxo reflexiona 
sobre a diversidade e a esencia 
dun mesmo.

18 xoves 20.00 H

BULE

Música
C.C. TORRENTE BALLESTER (FERROL) 3 €

O CUARTETO EUMÉS ACHEGA 
AO PÚBLICO UNHA PROPOSTA 
DE PUNK DOS 70 EN GALEGO.

Música intensa e visceral que se 
traduce en enérxicos directos é a 
aposta de Bule, un cuarteto que 
recibe influenzas de bandas como 
The Undertones e The Boys. O 
resultado é un punk rock fresco e 
inmediato que enche o cartel do 
ciclo Os Xoves da Capela.
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21domingo 12.30 H

PIANO PIANO
Clown
TEATRO JOFRE (FERROL) 2 €

UN CONCERTO ABSURDO, TOLO, CADA NOTA 
UNHA BOBADA; CADA ACORDE UN MUNDO DE 
XOGO PARA EXPLORAR XUNTO AO PÚBLICO.

Lolo Fernández &  Cia é unha compañía andaluza 
de nova  creacion que basea na linguaxe do 
clown contemporáneo o punto de partida e 
referencia das súas creacións. Creada en 2016 
tras o seu paso polo  Cirque  du  Soleil, Lolo 
Fernández decide emprender o seu primeiro 
proxecto escénico coa colaboración do pianista 
danés  Morten Jespersen. O espectáculo é unha 
fusión das linguaxes do clown e a música onde 
a improvisación e a  interaccion co publico son 
fundamentais na  construccion dun espazo de 
xogo imprevisible, así da nada, do puro presente, 
aos poucos, piano piano....

20sábado 20.00 H

MOCOS
Teatro
AUDITORIO DE FERROL 9,50 €

CANDIDO PAZÓ ESTREA “MOCOS” DENTRO DO 
FESTIVAL SINGULAR QUE O PAZO DA CULTURA DE 
NARÓN ACOLLE DURANTE O MES DE MARZO. 

Espectáculo unipersonal inspirado nunha imaxe da 
pandemia: uns nenos no recreo, illados en cadanseu 
cadrado no patio dunha escola. Que memoria 
gardarán diso cando crezan? E como un moco que se 
espalla, nace un fío de divertidas historias escolares 
vividas e lembradas polos adultos de hoxe e que, 
desde o humor e a emoción, xogan cos medos e 
esperanzas que herdamos e deixamos en herdanza. 

07/14/21/28 domingo 11.30 H

PETÍS-DUPLEX

Infantil
CINES DUPLEX (FERROL) DE BALDE

DOBRE SESIÓN DE CINE EUROPEO DE ANIMACIÓN 
DENTRO DO CICLO QUE A DIRECCIÓN DESTE CINE 
OFRECE CO APOIO ECONÓMICO DO CONCELLO DE 
FERROL.

Ágata, a miña veciña detective, de Karla Bengtsson; 
O neno e o mundo, de Alê Abreu; Pippi e o señor 
sen sono, de Edmund Jasons; e Gordon e Paddy, de 
Linda Hambäck son as películas de animación deste 
primeiro mes de primavera. O ciclo continúa ata 
maio. (Consultar axenda, páx.15)
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26sábado 20.00 H

SLIPS INSIDE
Clown
TEATRO JOFRE (FERROL) 6 €

PIERROT E MARCEL TEÑEN CORPOS 
ELEGANTES E, CONSCIENTES DAS SÚAS 
CALIDADES, LÁNZANSE NUNHA GRAN 
DEMOSTRACIÓN DOS SEUS TALENTOS.

A compañía belga Okidok é un dos grupos 
máis sorprendentes e creativos do clown 
europeo actual. Renovan o panorama do clown 
internacional  puro  e  de calidade ao transgredir  
todos  os  códigos. Para o crítico Jean-Claude   
Rongeras, “a súa linguaxe e os seus números 
son impresionantes, as súas expresións faciais 
formidables...”. Unha compañía que parte do 
coñecemento da súa tradición para facer con 
ela algo novo. Talento  en estado puro,  o mellor 
da acrobacia,  a  esencia  do  mimo, o culmen 
da danza; resumindo, a poesía bruta dos anos  
gloriosos  do   music-hall. Unha  hora  de risas, sen  
palabras  e sen  descanso.  Un  dos espectáculos  
máis  divertidos  dos  últimos  anos.

21domingo 18.00 H

FÍOS

Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 6,50 / 9,50 €

ANDREA BAYER FOI NOMINADA AOS PREMIOS 
MAX EN 2013 POR ESTE TEXTO, UN ESPECTÁCULO 
PARA SOÑAR E NON ESQUECER. 

Un taller de costura será o responsable de que 
diferentes historias acariñen os nosos oídos. Unha 
modista que cose e cose recibe visitas esperadas 
e outras inesperadas pedíndolle axuda, coas súas 
puntadas descubrirá personaxes que penden de fíos 
e queren viaxar, soñar, namorarse e contar os seus 
segredos. En Fíos os personaxes non nos deixarán 
indiferentes porque aparecen para deixarnos 
mensaxes, sentimentos ou reflexións. 

26sábado 20.30 H

CHOLA, A IT GIRL

Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

LAURA VILLAVERDE É CHOLA, MECÁNICA DE 
COCHES, BLOGUEIRA E YOUTUBER GALEGA QUE 
NOS VAI DESCUBRIR QUEN SOMOS, QUE NOS 
GUSTA, QUE NOS DIVIRTE...

Chola, ao máis puro estilo youtuber e a través da 
presenza no escenario do seu Opel Calibra do 2000, 
vai contar a súa vida de It girl. Con inxenio, humor e 
personalidade, reflexará a súa realidade imperfecta, 
fora dos canons da imaxe actual, da felicidade e do 
que debería ter éxito virtual.
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27 sábado 20.00 H

OS NENOS DE 
WINNIPEG
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50/5,50 €

ESPECTÁCULO CREADO PARA RENDER 
HOMENAXE A TODOS OS NENOS QUE 
VIAXARON A BORDO DO WINNIPEG E A PABLO 
NERUDA, QUE FIXO POSIBLE ESTA FAZAÑA.

Catro nenos que viaxan no barco da esperanza 
convértense en narradores daquela proeza, 
xestionada por Pablo Neruda, e que acabou 
salvando a máis de dous mil cincocentos  
superviventes da Guerra Civil Española en 1938. 
Son catro retratos que nos falan con inocencia 
dun episodio crucial que une a historia chilena 
coa española e que comeza tristemente e temina 
cunha gran lección de solidariedade. 
A actriz Edurne Rankin será a encargada de ir 
guiando a historia protagonizada por Mario, que 
fala das súas penas; Angelines, que se esforza en 
comprender; Montse, que lle pide a unha estrela 
regresar a carón do seu pai; e Juan, a quen lle da 
medo navegar. É a súa particular forma de contar 
os duros acontecementos polos que tiveron que 
pasar: a guerra, a fuxida, o exilio.
A compañía La llave Maestra preséntanos esta 
obra con música en directo.

27sábado 19.30 H

TRAVIS BIRDS
Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 6 €

A CANTANTE MADRILEÑA QUE  QUE CONTESTOU 
AO 19 DÍAS Y 500 NOCHES DE SABIDA PRESENTA 
NO JOFRE O SEU DISCO AÑO X, POP ELEGANTE E 
GRAN DIRECTO. 

Travis Birds é unha das voces do disco Tributo a 
Sabina. Ni tan joven ni tan viejo. A súa versión de 
“19 días e 500 noches” gañou o respecto do público.  
Birds crea ambientes tratados cun elegante pop, 
para somerxernos nos seus claro-escuros e as súas 
metáforas recollidas neste disco co que transmite 
valentía, consecuencias, sentido do humor e moita 
maxia.

28domingo 18.00 H

SEMENTE. O HOME QUE 
PLANTABA ÁRBORES

Infantil
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50/5,50€

A ACTRIZ MERCEDES CASTRO NARRA UNHA 
HISTORIA INOLVIDABLE SOBRE O PODER QUE O 
SER HUMANO TEN DE CAMBIAR O MUNDO DO 
SEU ARREDOR.

Baseado no libro El hombre que plantaba árboles 
de Jean Giono, é unha historia admirable que nos 
mostra como un home humilde e insignificante aos 
ollos da sociedade, vivindo lonxe do mundo e usando 
tan só os seus medios propios, logra reforestar unha 
das rexións máis inhóspitas e áridas de Francia.

ROCK&(FE)RROL

ROCK&(FE)RROL
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SELECCIÓN GOURMET
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praceres solitarios por Nicolás Vidal

NOVELA

CUADERNO DE MEMORIAS COLONIALES

ISABELA FIGUEIREDO | LIBROS DEL ASTEROIDE | 208 PÁX. | 18,94 €

Publicado con grande éxito en 2009 en Portugal, 
a ópera prima de Isabela Figueiredo é un 
devastador axuste de contas coa situación 
colonial do seu país en Mozambique. A propia 
figura paterna personifica un Portugal que 
despreza e explota aos nativos. Todo iso é 
visto polos ollos da nena Isabela, que alí naceu 
en 1963 e tivo que se mudar para Portugal en 
1975 no marco da descolonización. O libro é 
unha especie de “Carta ao pai” (de Kafka), un 
toque de atención que é quen de mesturar con 
grande habelencia memoria histórica, ensaio, 
observación e ficción. 

BIOGRAFÍA

EL HIJO DEL CHÓFER

JORDI AMAT |EDITORIAL TUSQUETS | 254 PÁX. | 18,50 €

A adición que provoca o último traballo de Jordi 
Amat resulta desarmante no xeito de unir o 
particular e o colectivo. Do primeiro, a biografía 
do xornalista catalán Alfons Quintá (1943-2016), 
tecida cunha enorme información sabiamente 
dosificada para narrar non só a vida dun 
periodista poderoso (responsable da edición 
catalá de El País, pai de TV3 e de aí para abaixo) 
senón dun ser humano noxento. Canda ela, a 
narración dos fíos do poder en Cataluña nas 
últimas décadas, de Jordi Pujol ao grupo Prisa, 
da política ao xornalismo. Fascinante. 

ENSAIO

A DIFICULTADE DE 
FALAR
ARTIGOS E ENSAIOS
NOME REFERENCIAL DA LITERATURA GALEGA ENTRE 
A TRANSICIÓN POSFRANQUISTA E OS PRIMEIROS 
ANOS DO SÉCULO PRESENTE, ANXO REI BALLESTEROS 
(1952-2008) FOI UN AUTOR INSUBORNABLE.

ANXO A. REI BALLESTEROS | ED. GALAXIA | 394 PÁX. |  18,50 €

Nun ronsel da nova narrativa galega máis abeiradas 
á estética faulkneriá, próxima ao que facían a 
finais dos anos 50 Ferrín ou, sobre todo, Rodríguez 
Mourullo. Desde a mítica novela xeracional “Dos 
anxos e dos mortos” (1977) ata un silencio oceánico 
que crebou en 1993 con “Loaira”, un aura mítica 
acompañou ao de Boqueixón. Nos últimos tempos 
Galaxia está a reeditar e sacar do caixón moita da 
variada obra do autor. Agora é a quenda dos seus 
pequenos ensaios e artigos compilados neste “A 
dificultade de falar”, cun prólogo da súa viúva María 
Xesús Armada e un epílogo do escritor e cineasta 
Manuel Castelao. Neste mangado de textos, ás veces 
incompletos e publicados entre 1979 e 2006, agroma 
o variado dos intereses de Rei Ballesteros e a súa 
fondura intelectual. Reflexións sobre a literatura e 
a lingua literaria nun intre en que todo estaba por 
facerse (ou desfacerse) neste asunto, sobre filosofía, 
pintura, teatro ou sobre o Camiño de Santiago que 
axudan a facérmonos unha imaxe máis acaída dos 
intereses dun dos grandes escritores deste país, por 
moi fóra do sistema que estivera.
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VV.AA. LA MÚSICA NO 
ENGAÑA. TRIBUTO A LA 
GRANJA
Tanto pola reducida tiraxe (300 
copias) como pola nómina de 
bandas, está claro que este disco 
recompilatorio de tributo a La 
Granja editado por Discos Polo é 
un traballo para moi fans da gran 
banda mallorquina. Un grupo de 
referencia que soubo mesturar 
o power pop coa psicodelia e 
facer grandes cancións con boas 
letras desde finais dos anos 80. 
A banda, que chegou a actuar no 
Felipop de Limodre, tivo sempre 
unha traxectoria guadianesca, 
con éxitos en distintas épocas 
ata o seu último LP en 2004. 
Aínda así, o pasado decembro 
editaron un tema que os seus 
seareiros agardan sexa antesala 
dun novo traballo. En calquera 
caso aquí atopamos 21 grupos 
case todos mallorquíns que fan 
un sentido tributo. Seguro que 
calquera pode botar en falta 
algún dos seus grandes temas, 
pero Atticusfinch (“Más de 
veinte años”) ou Urtain (“Qué 
grande es el cine”) dan o mellor 
de si e incluso Los Limones non 
esnaquizan nada como sería 
previsible. En definitiva, unha 
curiosidade que homenaxea a un 
grupo do máis perdurable das 
últimas décadas. 

DOCUMENTAIS: A CRACK 
OF GOLD. BEBENDO CON 
SHANE MCGOWAN
Que un documental de máis 
de dúas horas se faga curto é 
bo sinal. Esta homenaxe que 
o director Julian Temple e 
Johnny Depp como produtor 
e actor lle fan ao cantante dos 
Pogues é excepcional como 
única é a vida de McGowan. O 
uso do material de arquivo é 
soberbio e a onde non chegan 
as imaxes gravadas fano os 
debuxos cos que se explican 
moitas das razón vitais do máis 
grande poeta punk e tópico 
vivinte da natureza bebedora 
dos irlandeses. Un home que 
ninguén se explica como aínda 
existe pero que o faga por moito 
tempo. Marabilloso cantante 
e irrepetible compositor, o 
documental explica a historia 
dun neno de aldea que acabaría 
salvando a música irlandesa, 
feliz coa súa bizarra familia, a 
quen o traslado adolescente ao 
Londres dos anos 70 descoloca 
a vida, unha experiencia 
transmitida en cancións nas 
que o rural é o paraíso perdido 
e a cidade, o pecado. Familiares 
e os Pogues canda o propio 
Depp ou Gerry Adams saen cun 
MacGowan entrañable pero 
ebrio como sempre. 

NÜKA NIKÉ
Como un tributo á deusa grega 
da vitoria, Niké, o ferrolán Pablo 
Sáenz vén de editar no selo local 
Ferror Records un novo EP 
dentro de seu proxecto NÜKA. 
Xurdido nos meses de peche de 
hai un ano pola pandemia, o 
seu son camiña “entre o IDM, 
a cumbia, a banda sonora de 
videoxogos, o trip-hop ou a 
electrónica experimental”. Esta 
mestura de estilos toma corpo 
nas catro pezas deste “Niké”, 
catro estilos e proxectos musicais 
que teñen a súa contrapartida 
na cuberta do traballo con 
outros tantos círculos que fan 
referencia ás catro estacións, 
aquí plasmadas graficamente 
pola ilustradora Teresa Ferreiro. 
En “Deep cumbia”, “Niké”, 
“Mareo” e “Pájaro” Pablo Sáenz 
regresa ao terreo dos seus 
anteriores traballos mesturando 
estilos como o krautrock 
alemán, postpunk ou shoegaze 
combinado cun presente onde 
estas primeiras referencias 
se nutren de inquedanzas 
próximas ao dance, ambient ou 
deep-house. Un estilo ecléctico, 
baseado na repetición electrónica 
aínda que con algo máis de 
colorido sonoro que pezas 
anteriores de NÜKA. Todo un 
proxecto a seguir.

DELICIAS SONORAS

praceres solitarios
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Artes plásticas

PEDRO BUENO SALTO:  
“20 ANOS”

ATA O 28/03/2021
CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER (FERROL)

DE  MARTES A SÁBADO: DE 11.00 A 14.00 HORAS  
E DE 19.00 A 21.00 HORAS

SÁBADOS E DOMINGOS: DE 11.00 A 14.00 H.  
LUNS PECHADO

O coruñés Pedro Bueno Salto comezou a expoñer 
hai máis de 40 anos. En Ferrol mostra unha 
selección do seu traballo das últimas dúas décadas, 
entre elas varias paisaxes da cidade e da comarca. 
Sobre a obra pictórica de Bueno escribiu o poeta 
Xulio Valcarcel, que  “a faceta máis coñecida, 
e recoñecida de Pedro Bueno é a de  paisaxista. 
Tonalidades  tenebrosas, escuras, salpicadas 
de  ocres, grises e brancos, proporcionan unha  
envolvente atmosfera de invernada. Ceos nubrados, 
rúas desertas, reflexos de auga sobre as pedras 
de rúas e prazas de cidades que recoñecemos  
vagamente, pois o artista opera un proceso de 
abstracción, aínda que sempre se mova en termos 
e parámetros  figurativos. Quizais máis que de 
abstracción habería que falar de “interpretación” 
persoal, achegando unha perspectiva inédita 
que dota ao tema, á paisaxe representada, dunha 
percepción nova, distinta.

Fotografía

MIRADAS DESDE O 
CONFINAMENTO

DO 15/03 AO 30/04/2021
AFUNDACIÓN (FERROL)

DE LUNS A VENRES: DE 11.00 A 14.00 HORAS E DE 17.00 A 20.30 HORAS

Proposta dual na que a fotografía tomará o 
protagonismo para reflectir dúas realidades 
diferentes e complementarias do confinamiento 
vivido na primavera de 2020, a raíz da pandemia. 
Por unha parte, a exposición “Galicia en vilo” 
recolle as imaxes de fotoperiodistas realizadas 
a todas aquelas personas encargadas de 
traballos esenciais ao longo destes meses. Sete 
fotoperiodistas exporán na praza de Armas as súas 
obras baixo a coordinación de Miguel Riopa, o 
único profesional autorizado a entrar nas UCI dos 
hospitais galegos durante os peores momentos da 
crisis sanitaria. 
Por outra parte, “Primavera tras la ventana”, 
que plasma as variadas realidades do ámbito 
doméstico de persoas que quixeron compartir con 
Afundación as súas vivenzas. Esta mostra estará 
nas instalacións da sede de Afundación en Ferrol.
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ANO XIV

MARZO
04xoves 

MÚSICA
20.00 h Centro Cultural Torrente 
Ballester. Ferrol. 
ALDAOLADO

05venres 
MÚSICA
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
SAMUEL DIZ

06sábado
MÚSICA
19.30 h Teatro Jofre. Ferrol.
JOSELE SANTIAGO + THE 
LIMBOOS

TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 
LA HABITACIÓN DE MARÍA

07domingo
CINE INFANTIL
11.30 h Cines Dúplex. Ferrol. 
ÁGATA, MI VECINA 
DETECTIVE

12venres
MÚSICA
20.00 h Auditorio. Ferrol. 
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA “MOZARTIANA”

TEATRO
20.30 h Pazo da Cultura. 
Narón. 
LIBRE COMO OS PAXAROS

13sábado
NOVO CIRCO
19.30 h Teatro Jofre. Ferrol.
SUSPENSIÓN

TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 
LIBRE COMO OS PAXAROS

14domingo
CINE INFANTIL
11.30 h Cines Dúplex. Ferrol. 
EL NIÑO Y EL MUNDO

INFANTIL
18.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 
FEO!

18xoves
MÚSICA
20.00 h Centro Cultural Torrente 
Ballester. Ferrol. 
BULE

19venres
TEATRO
20.30 h Pazo da Cultura. 
Narón. 

CRÓNICA DUNHA 
HETEROSEXUAL 
INSATISFEITA

20sábado
TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 

MOCOS

21domingo
CINE INFANTIL
11.30 h Cines Dúplex. Ferrol. 

PIPPI Y EL SEÑOR SIN 
SUEÑO

CLOWN
12.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

PIANO PIANO

INFANTIL
18.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 

FÍOS

25xoves
MÚSICA
20.00 h Auditorio. Ferrol. 

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DE GALICIA

26venres
CLOWN
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
SLIPS INSIDE

TEATRO
20.30 h Pazo da Cultura. Narón. 
CHOLA, A IT GIRL

27sábado
MÚSICA
19.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 
TRAVIS BIRDS

TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. Narón. 
LOS NIÑOS DEL WINNIPEG

28domingo
CINE INFANTIL
11.30 h Cines Dúplex. Ferrol. 
GORDON Y PADDY

INFANTIL
18.00 h Pazo da Cultura. Narón. 
SEMENTE, O HOME QUE 
PLANTABA ÁRBORES




