
MAIO 2021 | 1

propostas

Ex
em

pl
ar

 g
ra

tu
ít

o.
 F

ot
o:

 R
ic

ar
do

 C
as

es

#155

NiñodeElche
NO JOFRE

TEATRO

Papar sen 
cancelas 
humor 
gastronómico
EN FENE

MÚSICA

Pablo 
Milanés
ESGOTA ENTRADAS EN NARÓN

GUÍA DE CULTURA, SERVIZOS E OCIO EN FERROLTERRA MAIO 2021 



2 | MAIO 2021

entrevista

AÍ. Falamos pouco despois da 
presentación en Compostela 
e Coruña de “Costuras”. 
Que sensacións tes logo de 
teres retardado tanto esta 
presentación?
GG. De alivio e moita alegría, 
unha sensación de felicidade 
inmensa. Cara xaneiro 
e febreiro temín polas 
dificultades da pandemia, pero 
afortunadamente puidemos 
actuar hai uns días na Coruña e 
Compostela en dous concertos 
que foron inesquecibles, creo 
que nunca vivíramos nada 
igual. O salto que demos foi 
xigantesco.
AÍ. Ponlle os dentes longos á 
audiencia que vaia ao Jofre o día 
15. Que vai ver e escoitar?
GG. Pois un espectáculo moi 
potente, cunha banda en 
plena forma que interpretará 
os temas de “Costuras” e 
cancións anteriores cunha 
aposta visual como nunca 
fixeramos. Traballei moito con 
Ugía Pedreira e Marina Oural, 
xogando coas luces evocadoras 
e coa poética das costuras. 
Téñolle moito cariño ao Jofre, 
un teatro moi especial e cunha 
sonoridade espectacular. Estou 

desexando que chegue ese día e 
ver como resulta todo.
AÍ. Fálame do proceso de 
composición das cancións. 
Fas primeiro as músicas ou as 
letras?
GG. Depende. Antes era a 
música pero agora parto dunha 
idea e a desenvolvo, pero ás 
veces vai cambiando moito, 
incluso ata o mesmo momento 
de gravala. Estou máis segura 
coas músicas que coas letras, 
que me supoñen moito esforzo. 
En xeral teño que sentir o que 
canto, partir do que sinto. 
Por exemplo en pezas como 
“Zocos” é claro. Neste disco 
din falar en cousas de min, moi 
íntimas, ao mellor noutros 
recupero elementos máis 
sociais, quen sabe.
AÍ. Sen facer comparacións, 
coincides con outras artistas 
tocando temas como a terra, 
a lingua ou o feminismo pero 
desde terreos estéticos que 
están nos antípodas.
GG. Cada unha ten as súas 
ideas e eu non creo na 
homoxeneización. Ás veces ves 
que xente de extremos pode 
querer as mesmas cousas no 
fondo e variar só nos matices, 

non hai tantas diferenzas. 
Pero vai no carácter de cada 
quen, na súa sensibilidade e 
intensidade.
AÍ. No estupendo libro que 
sobre ti fixo Pepe Cunha, “Guadi 
Galego, pola beira da canción”, 
destacaba ese tránsito que 
experimentaches desde a 
música tradicional ata o pop 
independente. Ata onde queres 
seguir nesa evolución?
GG. Eu procuro un son, o son 
que quero para cada disco. Por 
exemplo neste último quixen 
un que fose orgánico pero 
tamén electrónico. Acadar un 
son particular, unha esencia 
que me represente. De todos 
os xeitos, máis que música 
tradicional eu diría que bebín 
da música popular do norte, esa 
esencia segue en min. O demais 
son etiquetas que entendo que 
lle serven á industria e aos 
medios, eu son anti xéneros. 
Calquera artista debe definirse 
pola súa liberdade.
AÍ. Entón, como é o traballo cos 
teus produtores?
GG. Fundamental. Xuntos 
buscamos ese son e detrás 
hai moita conversa e moitos 
experimentos.

GuadiGalego
Se hai unha cantante e compositora galega que de xeito unánime convoque cariño 
e admiración hai moitas posibilidades de que por nome teña Guadi e por apelido, 
Galego. A cedeiresa estará o día 15 de maio no teatro Jofre para facer a adiada 
presentación do seu disco “Costuras” acompañada dunha banda poderosa e cun 
espectáculo inédito na súa traxectoria.  

TEXTOS: Nicolás Vidal | FOTO: Carlos Abal
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AÍ. Falas do disco pero en 
directo os teus músicos son 
outros. Que escoita entón a 
audiencia?
GG. A banda non fai os discos 
pero traballa sobre eles. Logo, 
eu lle pido aos meus músicos 
que sexan eles mesmos e soar 
como un todo único, cun 
son moi traballado despois 
de darlle moitas voltas. No 
espectáculo acaba habendo 
unha enerxía e unha emoción 
común.
AÍ. Como cres que te vén fóra de 
Galicia, como te definen?
GG. Non saio moito pero 
danme moi bo trato aínda 
que me fixo graza que me 
preguntasen en distintos 
sitios que significaba a canción 
“Velutinas”, e creo que non 
é un problema de urbano ou 

rural que en Coruña e Vigo 
saben o que son as velutinas... 
Fóra diso, musicalmente non 
me acaban de situar moi ben, 
saben que non son música 
tradicional e non me convidan 
a festivais de world music, en 
Portugal tampouco acabo de 
entrar… Teño claro que Galicia 
é o meu espazo pero ás veces 
gustaríame saír máis, tendo en 
conta que aquí tampouco fago 
verbenas ou festas populares 
vaia.

AÍ. Logo das presentacións en 
Coruña e Compostela, como 
ves ao público e a situación dos 
concertos nesta era pandémica?
GG. Hai moitas gañas de 
música e de recuperar o 
tempo perdido, de amosar os 
sentimentos e as emocións 
sexan cal sexan. Unha 
espectadora confesoume que 
estaba soa nun dos concertos 
e se deixara ir e chorara. Hai 
moitas emocións acumuladas 
que seguro que van ir saíndo.
AÍ. E as medidas de seguridade 
que se toman nos teatros?  
GG. Un exceso absoluto.
AÍ. Segues a pensar en novos 
sons?
GG. Agora penso nos concertos 
que van vir, pero algunhas 
ideas futuras pode que xa vaian 
medrando. 

entrevista

“A VOLTA DOS 
ESCENARIOS É 
UN ALIVIO E UNHA 
ALEGRÍA”



4 | MAIO 2021

propostas

V07
20:30 h

CONCERTO SOUL-BLUES-ROCK

Martins Aneiros
Todos os p˙ blicos

9,50/6,65 €

S08
20:00 h

CANCIÓN DE AUTOR
XIRA “DIAS DE LUZ”

Pablo Milanés
Todos os p˙ blicos

22 /15,40 €

Café Teatro do Pazo da Cultura

D09
18:00 h

COMEDIA
PEDRAS DE CARTÓN

Quixote
Familiar e infantil (+ 4 anos)

9,50/6,65/5,50 €

V14
20:30 h
S15

20:00 h

COMEDIA
TEATRO DO NOROESTE

Gloria nacional (estrea)
Adultos

9,50/6,65 €

S22
20:00 h

COMEDIA
PRODUCIÓNS TEATRAIS

Estrela do día
Adultos

9,50/6,65 €

D23
18:00 h

TEATRO XESTUAL
ELEFANTE ELEGANTE

Cubo
Familiar e infantil (+ 3 anos)

9,50/6,65/5,50 €

MAIO

propostas
PROGRAMACIÓN

2021
facebook/padroadodeculturaconcellodenaron M·is informaciÛn en: www.padroadodacultura.es

ENTRADAS
ESGOTADAS
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01sábado 20.00 H

A LINGUA DAS 
BOLBORETAS
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

ADAPTACIÓN DE SARABELA TEATRO SOBRE A OBRA DE MANUEL 
RIVAS. UNHA VERSIÓN DE FERNANDO DACOSTA DIRIXIDA POR 
GONÇALO GUERREIRO.

A lingua das bolboretas narra a relación entre un neno, Pardal, 
e o seu mestre, don Gregorio, durante a guerra civil. Ese proceso 
de aprendizaxe do rapaz é testemuña da traxedia que supón vivir 
con medo e do sufrimento que provoca a represión das liberdades 
humanas.

06 xoves 20.00 H

SKYHOOKS
Música
CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER (FERROL) 3 €

A UNIÓN DE ROCK&ROLL E BALONCESTO É A APOSTA DESTE GRUPO 
FERROLÁN CON INFLUENCIAS DA MÚSICA DOS 80 E 90 E LETRAS 
DEDICADAS EXCLUSIVAMENTE AO DEPORTE DA CANASTRA. 

Os temas de Skyhooks reflicten dende o ambiente de rúa ata as máis 
altas cimas da NBA. As súas cancións conteñen continuas referencias 
á música dos anos 80 e 90. Entre elas destacan “El Extraterrestre”, o seu 
primeiro single, “Openin game of the season”, “Doctor J´s malpractice” 
ou un tema dedicado ao ex-xogador do OAR Nate Davis.

2/9/23/30 11.30 H

PETÍS DUPLEX

Infantil
CINE DUPLEX (FERROL)

O CINE DÚPLEX SEGUE A 
PROGRAMAR UN CICLO DE CINE 
INFANTIL TODOS OS DOMINGOS 
POLA MAÑÁ. 

Pippi e o señor sen sono (día 
2) abre o ciclo Petís Dúplex este 
mes de maio, unha película de 
animación dirixida por Edmunds 
Jansons que trata as relacións 
entre irmáns. Proxéctase xunto 
con A viaxe de Bu. 
Zog, dragóns e heroínas (día 
9), conta a historia dun dragón 
que, coa axuda dunha princesa, 
aprende a voar, a cuspir lume pola 
boca e a raptar princesas.
Pequenos heroes (día 23), 
unha divertida selección de 
curtametraxes nos que os seus 
protagonistas son heroes que fan 
fronte a diferentes retos vitais. 
As aventuras de Toupiña (día 
30) descubre un mítico personaxe 
da animación checa que deu a 
volta ao mundo.
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07venres 20.30 H

MARTINS ANEIROS BAND

Música
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

CONCERTO DE BLUES, SOUL E ROCK A CARGO 
DO GRUPO FORMADO POLA CANTANTE PAULA 
MARTINS E O GUITARRISTA VÍCTOR ANEIROS. 

A unión de Paula Martins, a que fora vocalista da Big 
Botton Band e Víctor Aneiros, o guitarrista galego 
que ten publicado oito discos, produciuse en 2008. 
Entón Aneiros sacou o disco Heroe Secreto no que 
Martins colaboraba na interpretación do himno da 
emigración galega “Unha noite na eira do trigo”. O 
verán pasado, Martins apareceu como invitada da 
banda ferrolá nunha das súas actuacións no Fisterra 
Blues Experience.
Agora chegan ao Pazo da Cultura de Narón xunto ao 
batería Marcos Sánchez e o baixista  Víctor Gacio. 

08sábado 17.00 H

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE PIANO

Música
AUDITORIO (FERROL)

FINAL DO CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO, 
NO QUE OS TRES FINALISTAS INTERPRETARÁN 
AS SÚAS OBRAS ACOMPAÑADOS DA ORQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALICIA.

A trixésimo segunda edición do concurso celebrará 
o seu peche cun novo concerto (día 9) a cargo da 
premiada pianista de Georgia Elisabeth Leonskaja.

08sábado 20.00 H

PABLO MILANÉS
Música
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

O CANTAUTOR CUBANO PRESENTA EN NARÓN 
A SÚA NOVA PROPOSTA, DÍAS DE LUZ, CUN 
FORMATO ÍNTIMO E ALGÚNS DOS TEMAS MÁIS 
COÑECIDOS DA SÚA TRAXECTORIA.

Pablo Milanés, un dos principais expoñentes 
da canción de autor en español, leva toda unha 
vida abordando unha ampla diversidade de 
xéneros da música cubana e americana, dende 
a tradición á modernidade, pasando polo jazz, 
a rumba e o bolero. Nesta xira, Días de luz, 
presenta un formato íntimo, aínda que non menos 
sorprendente e emocional. Con el abre un novo 
horizonte interpretativo a partir dunha reflexión 
máis intimista e cunha visión esperanzadora neste 
tempo de crise.
No concerto soarán temas como clásicos como “El 
breve espacio”, “Yolanda”, “Ya ves” ou “Para vivir”, 
pero tamén outros novos, como “Días de luz” –que 
da nome á nova xira– ou “Esperando el milagro”, 
unha reflexión en tempos de pandemia.
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09domingo 18.00 H

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

ADAPTACIÓN PARA NENOS DO CLÁSICO DE CERVANTES EN 
CLAVE DE COMEDIA CUNHA ESTÉTICA INSPIRADA NO PALLASO 
CLÁSICO.

A compañía Pedras de Cartón presenta a súa segunda obra, un 
espectáculo co que afronta as escenas máis representativas da novela 
de Cervantes. Este Quixote, dirixido por Laura Sarasola sobre os 
textos adaptados por Juan Rodríguez, utiliza unha estética inspirada 
no pallaso clásico, moi ao estilo Fellini. O fidalgo vai nun velocípede 
que fai as veces de Rocinante; e o seu escudeiro, Sancho Panza, 
substitúe a Rucio por un peculiar triciclo.  

09domingo 12.30 H

MIRAMIRÓ

Infantil
TEATRO JOFRE (FERROL) 2 €

ESPECTÁCULO DE DANZA 
E VIDEO-PROXECCIÓN 
INTERACTIVA PARA OS MÁIS 
PEQUENOS, QUE NACE DO 
UNIVERSO DE JOAN MIRÓ.

Proposta de danza moi 
orixinal e atractiva, chea de 
colores, fantasía e maxia coa 
que a compañía Baal Dansa 
traslada ao espectador  a un 
universo imaxinario repleto de 
descubrimentos e sorpresas. 
As pinturas toman vida como 
por arte de maxia, deixando 
entrever que no mundo infantil 
todo é posible.



8 | MAIO 2021

propostas

13 xoves 20.00 H

THE MELANCHOLIC BACH

Música
AUDITORIO (FERROL) 15 €

DÚO DE VIOLA DA BRACCIO E CLAVE QUE RECONSTRÚE ALGUNHAS 
POSIBLES OBRAS PARA A VIOLA TAL E COMO AS TERÍA COMPOSTO 
BACH.

O violinista e violista Emilio Moreno e o clavecinista Aarón Zapico 
conforman un dos mellores dúos de España interpretando música 
antiga. En The melancholic Bach adaptaron movementos de trío, 
sonatas, cantatas e coros de órgano, coa viola tomando o control da 
melodía e o clave interpretando o resto das voces. 

14 venres 20.00 H

#MI MADRE ES 
TRENDING TOPIC
Monólogo
TEATRO JOFRE (FERROL) 15 €

O HUMORISTA VALISOLETANO ALEX CLAVERO REFLEXIONA 
SOBRE COMO AS NOVAS TECNOLOXÍAS E AS REDES SOCIAIS 
CAMBIARON O MUNDO.

#Mi madre es trending topic é un divertido monólogo no que Alex 
Clavero cóntanos como a súa nai converteuse nunha persoa máis 
moderna ca el grazas a un smartphone. Rememora a súa infancia sen 
novas tecnoloxías e presenta a realidade actual na que ninguén pode 
ter un sitio na sociedade se non ten unha conta de Facebook, outra de 
Twitter ou un canal de YouTube. 

14/15 20.30/20.00 H

GLORIA NACIONAL

Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

TEATRO DO NOROESTE ESTREA 
EN NARÓN GLORIA NACIONAL, 
UNHA OBRA PROTAGONIZADA 
POR LUMA GÓMEZ, MIGUEL 
PERNAS E MANUELA VARELA.

Uxío Rodas (Miguel Pernas) é un 
pintor e escultor duns 60 anos 
considerado unha auténtica 
gloria nacional. Na actualidade 
traballa nunha escultura que o 
presidente do seu país –antigo 
camarada agora convertido en 
moderado– encargoulle para 
colocar na praza máis importante 
da capital. 
Carmiña Facal (Luma Gómez) 
é unha muller de 65 anos que 
fai a limpeza e cociña para Uxío 
dende hai moito tempo. E Marivel 
Álvarez-Prieto (Manuela Varela) 
é a ministra de Cultura e, á súa 
vez, filla dun camarada común ao 
escultor.
O encontro das tres mentalidades 
–a de Uxío, na crise existencial 
de non retorno; a de Marivel, a 
xuventude nunha nova realidade; 
e a de Carmiña, a sabedoría 
popular– dan pé a esta obra de 
profundo contido social. 
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15 sábado 20.30 H

GUADI GALEGO

Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 8 €

COSTURAS É O QUINTO TRABALLO DISCOGRÁFICO 
EN SOLITARIO DA CEDEIRESA, CON CANCIÓNS 
SÚAS E DE CARLOS ABAL E FERMOSAS 
COLABORACIÓNS POÉTICAS.

Guadi aproxímase neste disco á electrónica sen 
perder as puntadas folks e intimistas coas que está a 
tecer a súa carreira, xa unha das máis importantes 
da música galega dos últimos vinte anos.

20xoves 20.30 H

LA GALANÍA
Música
AUDITORIO (FERROL) 15 €

RAQUEL ANDUEZA E LA GALANÍA CELEBRAN 
O DÉCIMO ANIVERSARIO DA FORMACIÓN CUN 
CONCERTO COAS PEZAS DO SEU REPERTORIO QUE 
ESCOLLERON PARA A OCASIÓN OS SEUS 15.000 
SEGUIDORES EN REDES SOCIAIS.

Raquel Andueza, unha voz xa indispensable 
no panorama da música antiga internacional 
propón, coa complicidade de La Galanía, unha 
das formacións especializadas máis importantes 
da música española, un concerto en torno á lírica 
amatoria do primeiro barroco español e italiano. Un 
programa que, tomando a paixón como urdirme, 
desenvólvese como un auténtico diálogo amoroso.

18martes 20.00 H

PAPAR SEN 
CANCELAS
Teatro
MUSEO DO HUMOR (FENE)

UNHA COIDADA SELECCIÓN GOURMET DO 
MELLOR HUMOR GALEGO PARA FALAR DO 
QUE DISQUE É A COUSA POLA QUE MÁIS 
DEVECEMOS: A COMIDA.

Isabel Risco, Pedro Brandariz e Fran Rei son 
tres linguas soltas, linguas hábiles, linguas 
deslinguadas e, como os mellores menús, linguas 
para todos os gustos!
Poderedes presenciar as artes de tres anfitrións 
preparando a Gala de entrega dos Premios 
Gastronómicos Galegos do Ano, unha cerimonia 
na que teñen cabida desde as figuras máis 
sobranceiras do panorama galego actual ata un 
menú plurilingüe, pasando por unha longa serie 
de situacións cómicas que, dalgún xeito, nos 
definen como pobo asentado neste recuncho da 
península Ibérica. Todo isto pasado pola peneira 
deste trío de cómicos xa clásico, que inclúe a 
crítica ácida, a loucura (case) sen límites e a 
improvisación continua. Comedia de alta cociña 
sobre a galeguidade. Reflexión cómica sobre como 
somos.
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21venres 20.30 H

NIÑO DE ELCHE
Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 10 €

ICONOCLASTA E DESAFIANTE, FRANCISCO CONTRERAS, NIÑO DE 
ELCHE, EXPERIMENTA EN  ANTOLOGÍA DEL CANTE FLAMENCO 
HETERODOXO SOBRE ESTA ARTE. PARA DESGUSTO DOS 
“PURISTAS”.

A translación a escena dun disco de nada menos que 27 cancións non 
parece fácil. Menos aínda se no disco (e no espectáculo) mistúranse 
pezas de Mikel Laboa, Lorca, Falla, Lola Flores, Shostakóvich o Tim 
Buckley. De aí o de “heterodoxo”. Como quizá diga nalgún momento 
dun concerto moi coidado e especialmente recomendado para quen 
non teña prexuízos, “o flamenco enriqueceuse máis cos que están fora 
que cos que están dentro.”

22sábado 20.00 H

ESTRELA DO DÍA

Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

A NOVA PEZA DE QUICO 
CADAVAL É UNHA EXPERIENCIA 
PARA RECUPERAR A FE NO 
TEATRO, O ÚNICO LUGAR ONDE 
O MILAGRE É POSÍBEL.

Sabías que a maioría dos 
milagres da Nosa Señora serían 
hoxe condenados pola igrexa 
e perseguidos polo código 
penal? Sabías que a Divina 
Señora adquiría as formas máis 
sorprendentes para axudar 
ás persoas que llo pedían? 
Producións Teatrais Excéntricas 
presenta unha comedia divina, 
chea de cor, de música, de 
misterio e de humor.

NAS LIBRARÍAS O 22 DE ABRIL

J. J. Burgoa e Guillermo Llorca (Coord.)

Memoria histórica de

Serantes

edicións embora
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Memoria histórica de

Serantes

J.J. Burgoa e Guillermo Llorca (Coord.)
VOLUMES PUBLICADOS DESTA SERIE:

•	Homenaxe	a	Ferrol	Vello (2ª Edición).
•	Memoria	histórica	do	barrio	de	Esteiro (2ª Edición).
•	Memoria	histórica	do	barrio	da	Magdalena.
•	Memoria	histórica	do	barrio	de	Canido.
•	Memoria	histórica	da	vila	da	Graña,	da	Cabana,		
Brión	e	San	Felipe (2ª Edición).
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Memoria histórica do

Barrio de 
Esteiro

J.J. Burgoa e Guillermo Llorca (Coord.)

“UNHA CHEA DE HISTORIA DOS NOSOS BARRIOS”

edicións embora

22sábado 20.30 H

CHAIKA
Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL) 4 €

ESPECTÁCULO DE TEATRO DE BONECOS CON SÓ 
UNHA ACTRIZ E UNHA MARIONETA EN ESCENA. 
CHAIKA FALA DA VELLEZ, DA IDENTIDADE E DA 
VIDA DUNHA MULLER DE TEATRO.

Unha actriz ao final da súa vida enfronta sobre o 
escenario a angustia da perda de memoria nunha 
representación de “A gaivota” de Chéjov, na que 
as fronteiras entre teatro e realidade son difusas. 
A actriz Tita Iacobelli manexa con mestría unha 
marioneta deseñada por Natacha Belova. As dúas 
co-dirixen este espectáculo apto para un público a 
partir de 12 anos.

23domingo 18.00 H

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

ELEFANTE ELEGANTE TEATRO PRESENTA ESTA 
OBRA QUE FALA DO CONFINAMENTO, DA 
AMISTADE E DA AVENTURA DE CRECER.

Un cubo de dous metros cadrados alberga unha 
apaixonante historia e fai de fogar aos personaxes 
desta obra. En Cubo, os protagonistas  xogan, 
cantan, rin... pero tamén pelexan e gritan. Un 
día danse conta de que queren ir máis lonxe e 
descubrir o mundo enteiro.
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29 sábado 20.30 H

DAIMON Y LA JODIDA 
LÓGICA
Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL) 8 €

MATARILE TEATRO LEVA TODA A VIDA Á VANGARDA DO TEATRO 
ESPAÑOL DA MAN DA FERROLÁ ANA VALLÉS. A COMPAÑÍA NON 
ANDA Á BUSCA DE PÚBLICO: ANDA Á BUSCA DE INTERLOCUTORES.

O Daimon, unha figura mitolóxica da cultura grega, pode adquirir 
diferentes significados segundo o contexto no que se sitúe. Para 
Ana Vallés é “o destino, a voz de conciencia, unha presenza oculta e 
imprevisible que determina accións e decisións que non podemos 
explicar racionalmente”. Matarile volve ao gran formato!

27xoves 21.00 H

AMORES 
PENDEJOS

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

A BANDA FERROLÁ MALDITOS 
PENDEJOS PRESENTA O SEU 
SEGUNDO DISCO CON TEMAS 
PROPIOS.

A un ritmo de sesenta concertos 
por ano, Malditos Pendejos tivo 
tempo antes da pandemia de 
gravar dous discos con temas 
propios. Amores pendejos é o 
segundo deles, que se presenta 
ao público por vez primeira. Tras 
O puto rock and roll, o segundo 
disco non abandona o estilo e as 
músicas máis queridas por eles.
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praceres solitarios por Nicolás Vidal

BIOGRAFÍA

INTEMPESTIVA. UNHA BIOGRAFÍA 
(LITERARIA) DE XELA ARIAS

MONTSE PENA PRESAS | EDITORIAL GALAXIA | 132 PÁX. | 8,50 €

Como sempre que se lle dedica o Día das Letras 
a algún persoeiro, ás librerías chegan novidades 
tanto de biografías como de inéditos ou 
reedicións. Este é o caso de Xela Arias (1962-2003), 
homenaxeada este ano e entre hai que destacar 
esta sinxela pero completa biografía da crítica 
Montse Pena Presas que sintetiza a traxectoria 
vital e creativa da poeta viguesa de nación sarriá. 
No volume agroma a poliédrica personalidade da 
escritora, tradutora, nai, profesora, galeguista, 
editora e feminista. E ata conta cunha playlist 
que retrata a súa sensibilidade rockeira. 

ENSAIO

MEMORIA HISTÓRICA DE SERANTES

J.J. BURGOA E GUILLERMO LLORCA |456 PÁX. | 22 €

Seguen o historiador Guillermo Llorca e J.J. 
Burgoa percorrendo o acontecer de barrios 
e parroquias de Ferrol da man de expertos 
locais a través de eruditos e sintéticos textos. 
Agora tócalle a quenda ao antigo concello de 
Serantes, espazo onde o rural e o mariñeiro dan 
a Ferrol outra mirada. Ata 26 artigos peneiran e 
afondan na historia, monumentos, economía, 
educación, festas ou persoeiros ilustres que 
fixeron máis rico o patrimonio común. O 
interesante volume, como adoita a serie, está 
ademais inzado con ilustracións de todo tipo.

RELATOS

CONTOS DE 
OBXECTOS
PARA GOZO DE AMIGOS E LECTORES, XABIER 
DOCAMPO DEIXOU UN FARDEL DE HISTORIAS QUE 
NON VIRAN A LUZ EN VIDA DO EXTRAORDINARIO 
NARRADOR CHAIREGO.

XABIER P. DOCAMPO | EDICIÓNS XERAIS | 80 PÁX. |  12,50 €

Entre elas van aquí oito delas que saben a esa 
oralidade viva e quente da que Xabier fixo arte 
para novos e adultos. O volume presente, en tapa 
dura, sintetiza ese mundo máis achegado a Fole 
que a Cunqueiro con elementos etnográficos nos 
que Docampo lembra e narra recordos infantís 
ou historias de veciños, así como algunha fábula 
de arrecendo máxico e marabilloso. En todo 
eles hai un obxecto que centra ou desemboca 
a trama: chapeus, cravos, esporóns de galos, 
moedas, caretas ou figuras de santos e os atributos 
que agochan debaixo das súas saias. Todo cos 
elementos que decote salferían a narrativa de 
Xabier Docampo: o misterio, os aparecidos, o 
antropolóxico ou o humor. O escritor deixa un 
galano en forma de historias entre as que destaca 
“A proba”, polo realismo humorístico, e “O 
chapeu” e “O habanero”, conectadas ámbalas dúas 
en sendas narracións de aventuras e de contas 
pendentes desde ultramar ata o lar de orixe. O 
volume de relatos fornécese coas fotografías do 
fillo do autor, Daniel Puente, que logran facer física 
a imaxinación que o seu pai usou para crear estes 
relatos. Asemade conta cun prólogo ben fermoso 
de Fina Casalderrey.
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NANCY SINATRA STAR 
WALKING 1966-1976
Icona pop dos 60 como os Beatles 
ou os Monkees, foi durante anos 
esquecida ata que a moda retro 
ou vintage puxo sobre a mesa 
os seus incuestionables valores: 
imaxe, personalidade e un 
montón de cancións estupendas 
que, aínda que fosen escritas 
por outros, ela fixo súas. Agora 
aparece este recompilatorio da 
súa primeira e máis brillante 
década de traballo, “Start 
Walkin´1966-1976”, que inclúe 23 
temas en formato de dobre vinilo 
en carpeta gatefold, con libreto 
de 24 páxinas, e tamén en CD con 
libreto de 64 páxinas, todo un 
festín para futuros miopes. En 
canto ás cancións, están todos 
os seus clásicos agás o dueto 
co seu pai Frank “Something 
Stupid”, quizais máis que ver 
con el que con ela. E falando de 
duetos non falta media ducia co 
seu anxo da garda, o inmenso 
Lee Hazlewood que lle compuxo 
a inesquecible “These boots are 
made for walking” e aquí cantan 
ademais eses outros cumios como 
“Summer Wine” ou “Some Velvet 
Morning”. Un artefacto gorentoso 
para redescubrir a unha raíña 
do pop e o country psicodélico, 
empoderada e atractiva na 
vangarda do seu tempo.

DOCUMENTAIS: 
MIGUELITO: CANTO A 
BORINQUEN
Equivocamente  anunciada como 
unha especie de “Searching for 
Sugar Man” da salsa, resulta un 
retrato máis humano e terrible 
dos perigos do show business 
en idade e contexto. Realizado 
polo debutante realizador 
australiano Sam Zubrycki quen 
ficou fascinado coa historia dun 
reputado produtor neoiorquino 
de sons latinos, Harvey Averne. 
Foi este quen no ano 1973 
descubriu a un cativo louro 
de 11 anos cantando salsa no 
aeroporto portorriqueño de 
San Juan. A impresión que lle 
provoca a voz do rapaz Miguelito 
é tal que lle prepara un disco 
cos mellores músicos de salsa, 
“Canto a Borinquen”, e un debut 
no Madison Square Garden 
con Eddie Palmieri e 20.000 
persoas de público. Un ano 
despois ninguén saben que foi do 
cativo. O documental indaga no 
misterio, explica o seu resultado e 
posibilita percorrer a música dun 
estado fascinante como Puerto 
Rico e dun xénero musical, como 
a salsa, maltratado moitas veces 
con razón pero non sempre. 
Heroes, enigmas e misterios que 
aquí se propón, cun interesante 
material de arquivo. 

CHICHARRÓN UNHA 
FOGUEIRA INTACTA
O cuarto traballo do trío carballés 
o colle no alto da onda neste 
2021, despois de colaboracións 
que pouco teñen que ver con 
este disco como o tema “Na 
cela” da exitosa longametraxe 
“Ons”. O disco editado polo selo 
ferrolán Ferror Records conta 
cunha lírica escura, desoladora 
por momentos, hipnótica ás 
veces e tamén irritante, obra de 
Alberto Vecino agás o poema de 
Yolanda Castaño “Highway to 
heaven”. Unha atmosfera polar 
que semella ser debedora dos 
meses de pandemia en que todo 
o mundo se puxo e escribir e 
compoñer, aínda que confesan 
que as letras son anteriores. Na 
súa bandcamp aparecen as claves 
do disco, as moitas colaboracións 
e as influencias que quixeron 
desenvolver. A sinalar, o singular 
emprego de diferentes tipos de 
sons (“Xogando nunha praia de 
entullos”) e un uso da electrónica 
para crear climas desacougantes, 
falar de misterios e derrotas. O 
intento é afouto e moi afastado 
do conformismo das bandas do 
país, que case funcionaría mellor 
para quen isto escribe como 
banda sonora que como simple 
disco. Ten versión en formato 
electrónico e vinilo.

DELICIAS SONORAS

praceres solitarios



16 | MAIO 2021

exposicións

Chaika

REVISTA AI_MAIO 2021_170x240mm_TRAZADO.indd   1 28/4/21   11:12



MAIO 2021 | 17

exposicións

Memorabilia

OS CINES PERDIDOS 
DE NARÓN 

DATA 5/05 AO 
30/05/2021
PAZO DA CULTURA (NARÓN)

DE LUNS A SÁBADO: DE 8.00 A 22.00 HORAS

Froito da investigación de Benjamín 
Teijeiro, comisario desta mostra, 
homenaxéase ás persoas emprendedoras 
que puxeron en marcha as 1o primeiras 
salas de cine coas que contou Narón; 
a primeira delas en 1934. Unha etapa 
romántica onde conviviron mesturados 
os termos teatro, cinema e baile. 
Cincuenta e seis anos onde se repartiron 
de forma dispar as ilusións, retos e 
esforzos dunhas familias que souberon 
mesturar o negocio e o lecer á vez que  
capeaban as dificultades da dictadura.  

Artes plásticas

ANDRÉS GABARRES 

DO 7/05 AO 
30/06/2021
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

Dez anos despois da súa primeira mostra 
individual na cidade, Andrés Gabarres 
(Ferrol, 1986) expón 70 obras, a meirande 
parte delas, sobre papel na que mostra o 
seu talento parea o paisaxismo urbano. 

Memorabilia

ANDRÉS DO BARRO:  
“POP, SAUDADE E MEMORIA”

ATA O 23/05/2021
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

Andrés Lapique Dobarro (Ferrol, 1947- Madrid, 1989) levou o 
idioma galego ás listas de éxitos da música pop en España nos 
anos 70 . Nesta exposición, comisariada pola súa filla Anfrea 
Lapique e polo seu biógrafo Fernando Fernández Rego , poden 
verse documentos orixinais sobre a súa obra musical, as 
versións realizadas sobre ela, fotografías das súas primeiras 
actuacións, e fotografías promocionais da súa participación en 
películas como “En la red de tu canción”.  
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MAIO
01sábado

TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 

A LINGUA DAS 
BOLBORETAS

04martes
CINE
19.00 h Ateneo Ferrolán. Ferrol. 

CICLO CINE FEITO POR 
MULLERES

06xoves
TEATRO
20.00 h Centro Cultural Torrente 
Ballester. Ferrol. 

SKYHOOKS

07venres
MÚSICA
20.30 h Pazo da Cultura. 
Narón. 

MRTINS ANEIROS BAND

08sábado
MÚSICA
17.00 h Auditorio. Ferrol. 
FINAL PREMIO 
INTERNACIONAL DE 
PIANO CIDADE DE 
FERROL

MÚSICA
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 
PABLO MILANÉS

09domingo
INFANTIL
11.30 h Cines Dúplex. Ferrol. 
ZOG, DRAGONES Y 
HEROÍNAS

INFANTIL
18.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
MIRAMIRÓ

INFANTIL
18.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 
QUIXOTE

MÚSICA
19.30 h Auditorio. Ferrol. 

ELISABETH LEONSKAJA

11martes
CINE
19.00 h Ateneo Ferrolán. Ferrol. 
CICLO CINE FEITO POR 
MULLERES

13xoves
TEATRO
20.00 h Auditorio. Ferrol. 
THE MELANCHOLIC BACH

14venres
TEATRO
20.30 h Pazo da Cultura. 
Narón. 

GLORIA NACIONAL

MONÓLOGO
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol.

#MI MADRE ES 
TRENDING TOPIC

15sábado
MÚSICA
20.00 h CMI Unidade de Fene. 
Fene. 

SU GARRIDO

MÚSICA
19.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

GUADI GALEGO

TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 

GLORIA NACIONAL
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ANO XIV

16domingo
INFANTIL
11.30 h Cines Dúplex. Ferrol. 

MENUDOS HÉROES

MÚSICA
18.30 h Alianza Aresana. Ares. 
AS PANDEREITEIRAS DE 
VERDUCIDO

17luns
A FESTA DAS LETRAS
12.00 h Praza da lectura. 
Narón. 
ALDARA NA MONTAÑA

13.00 h Praza da lectura. 
Narón. 
O SOÑO DOS GOLFIÑOS

17.00 h Praza da lectura. 
Narón. 
CARABRANCA

17.50 h Praza da lectura. 
Narón. 
PICNIC

18.45 h Praza da lectura. 
Narón. 
MAMÁ CABRA & BELLÓN 
MACEIRAS

18martes
CINE
19.00 h Ateneo Ferrolán. Ferrol. 
CICLO CINE FEITO POR 
MULLERES

TEATRO
20.00 h Museo do Humor. 
Fene. 
PAPAR SEN CANCELAS

20xoves
OBRADOIRO
16.00 h Museo do Humor. 
Fene. 
NOCIÓNS BÁSICAS PARA 
DEBUXAR O CAMIÑO

MÚSICA
19.30 h Auditorio. Ferrol. 
RAQUEL ANDUEZA&LA 
GALANÍA

21venres
MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

NIÑO DE ELCHE

22sábado
MÚSICA
19.30 h Alianza Aresana. Ares

GENO FERNÁNDEZ

TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 

ESTRELA DO DÍA

TEATRO
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

CHAIKA

23domingo
INFANTIL
18.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 
CUBO

25martes
CINE
19.00 h Ateneo Ferrolán. Ferrol. 
CICLO CINE FEITO POR 
MULLERES

27xoves
MÚSICA
21.00 h Centro Cultural Torrente 
Ballester. Ferrol. 
MALDITOS PENDEJOS

29sábado
MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 
DAIMON Y LA JODIDA 
LÓGICA

30domingo
INFANTIL
11.30 h Cines Dúplex. Ferrol. 
LAS AVENTURAS DE 
TOPITO
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