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Fabia
Rebordão
NOVO FADO NO JOFRE

TEATRO

Rey Lear

Exemplar gratuíto. Foto: Sergio Parra

NO JOFRE

Principiantes
JAVIER GUTIÉRREZ PRESENTA NO PAZO:
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entrevista

Andrés
Gabarres

Quen visite a mostra que o pintor Andrés Gabarres ten ata o 8 de agosto no Centro
Torrente Ballester poderá asomarse a un artista novo cun mundo propio e camiño
de ser un referente da arte xurdida en Ferrol e emigrada para poder vivir dela.
Calidade técnica, imaxinación e humor conviven nun creador que aposta por seguir
descubrindo o que nace da investigación.
TEXTOS: Nicolás Vidal | FOTO: Carlos Abal

AÍ. Fálanos da orixe e contido
desta exposición individual
que é a máis importante que
fixeches ata o de agora cunhas
70 obras.
AG. Foi un encargo para encher

o centro. Unha parte, a de
paisaxes no piso inferior, xa
estaba feita desde hai tres anos
froito das miñas viaxes, é a
parte de “estrada”. A de arriba
é feita tras a pandemia, é máis
de “manta”, dos meses de peche
na casa, e inclúe dous murais
feitos adrede para esta mostra,
así como un vídeo emitido en
bucle no que estou traballando.

AÍ. Fiel ao teu tempo no andar
superior hai unha serie sobre as
redes sociais ou “memes” feita
con bastante sentido do humor.
AG. Quen me coñece sabe que

me gusta moito rir da realidade,
non tomarme nada en serio e
tratar todo tipo de temas cunha
ollada irónica e divertida así que
elixín este formato de “meme”.
Pero é normal, deixei de buscar
inspiración na rúa para facelo
nas pantallas dándolle unha
volta á realidade.
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AÍ. Tiveches un par de mestres
en Ferrol que condicionaron
o teu traballo. Un foi Antonio
Fernández…
AG. Si, é a miña referencia

da infancia e téñolle moito
cariño. Con el empecei a pintar,
era un cativo entre maiores.
Estar así estimulábame a
mellorar. Recordo un día que
lle levei un retrato de Camarón
de la Isla e unha señora non
cría que fose meu. Tiven
que facerlle un retrato a un
compañeiro de clase para que
me crese.

AÍ…Outro foi Suso
Basterrechea.
AG. Aí xa era máis maior,

na época do instituto. Teño
moi bo recordo del, non só
pola cuestión técnica, senón
pola filosofía de traballo e os
consellos que me transmitiu.

AÍ. Como non hai dous sen
tres que me contas de Antonio
López, o recoñecido pintor do
que tamén es alumno e amigo,
xa en Madrid.
AG. Antonio é unha persoa moi
próxima e moi humilde que

tamén me deu bos consellos. O
máis sorprendente que me dixo
foi que a técnica non era tan
importante como o que teña que
contar. De feito lembro que un
día unha alumna lle preguntou
por como tiña que facer algo e el
díxolle simplemente: “¡pues hija
como puedas!”.

AÍ. Na exposición do Torrente
a parte das paisaxes
móvese entre a figuración
e a abstracción. Vese que a
influencia de López non che
impide coller o teu propio
camiño.
AG. Antonio é un referente
pero trato de buscar o que
me interesa. Antes era máis
figurativo e si, agora estou
a medio camiño entre a
figuración e a abstracción.

AÍ. E esas paisaxes, de Ferrol e
toda España, píntalas alí mesmo
ou no estudio?
AG. Viaxei por todos lados e

case todas son pintadas nos
lugares, outras apuntadas e
feitas no estudio, como a da
praza do callao de Madrid,
depende. Xeralmente cando un

entrevista
propostas
lugar me gusta déixome levar
pola emoción para pintalo alí
mesmo.

AÍ. Resulta rechamante a túa
mestura de cores: os dourados,
os morados…
AG. Non sei de onde me vén

ese xogo coas cores pero me
encanta investigar, buscar
combinacións non habituais
na arte contemporánea e ver se
funcionan. Tamén me encanta
traballar a partir da materia,
usar fibras, etc. Non me gusta
aferrarme a un só estilo,
desfruto probando cousas
novas. De feito xa penso en
cousas diferentes, en xiros que
dar ás miñas creacións. Creo
que de vez en cando é bo pararse
a pensar sobre o que un quere
facer, e nese punto ando agora.

AÍ. E facendo que cousas?
AG. Con algún encargo

pendente privado e público,
entre outras cousas un retrato
que me pediron en Ferrol de
Fernando Miramontes. Tamén
hai unha mostra colectiva
itinerante do certame Díaz
Pardo onde figura obra miña.

AÍ. Xa te asentaches
definitivamente en Madrid?
AG. Si, xa levo cinco anos e

imaxino que vou quedar por
aquí por cuestións de traballo,
pero veño moito a Ferrol, cada
vez que podo.

AÍ. Como te ves nos próximos
anos?
AG. Pelexando pola aposta

persoal que foi tratar de vivir
da pintura, intentándoo con
todas as miñas forzas. De
momento nesas ando pero se
non se consegue tampouco se
acaba todo. O mundo da arte é
unha carreira de fondo.

“ANTONIO LÓPEZ INSISTIUME EN QUE
A TÉCNICA ESTÁ POR DEBAIXO DO QUE
SE QUERE CONTAR”
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propostas

04 venres

20.30 H

32 M2

20.30 H

ENTROPÍA

Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL)

03 xoves
Música

6€

A COMPAÑÍA BUTACA ZERO SUBE ÁS TÁBOAS
PARA REPRESENTAR UNHA PEZA DE TEATRO DO
ABSURDO SOBRE O CONFINAMENTO.
A traxicomedia 32 m2 é unha viaxe ao pasado recente
“coa finalidade de provocar unha catarses colectiva
ante un acontecemento que marcou a vida da
sociedade”.
A obra, protagonizada polos actores Nuria Gullón
e Xurxo Cortázar, conta a vida de Mar e Xan,
unha parella antisistema que vive nun pequeno
apartamento de 32 metros cadrados. Neste pequeno
espazo hai lugar para as risas, pero tamén para as
bágoas e os sentimentos máis profundos.

AUDITORIO (FERROL)

15 €

O TROMPETISTA VENEZOLANO PACHO
FLORES E O GUITARRISTA JESÚS “PINGÜINO”
GONZÁLEZ PRESENTAN O SEU ÚLTIMO
TRABALLO, ENTROPÍA.
Entropía é unha selección de obras de
compositores como Henry Martínez, Astor
Piazzolla, Carlos Gardel, Tom Jobim, Ernesto
Lecuona, Simón Díaz, Pablo Cacamaro, Luis
Laguna ou Lionel Belasco interpretadas dende o
coñecemento, o talento e a exquisitez.
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11 venres

20.30 H

EL ALEMÁN

Infantil
4€

DIEGO ANIDO ESCRIBE, DIRIXE E INTERPRETA ESTA PEZA
BASEADA NA IDEA DO SACRIFICIO A TRAVÉS DO ABSURDO DO
COTIÁ.

10xoves
CAAMAÑO E AMEIXEIRAS
Música
3€

SABELA CAAMAÑO E ANTÍA AMEIXEIRAS PRESENTAN EN FERROL O
SEU PRIMEIRO TRABALLO DISCOGRÁFICO, AIRE!
Levan tan só tres anos no panorama musical e xa ocupan un espazo
importante na música e o baile de raíz. Este dúo de violín e acordeón
cromático ofrece ritmos folk europeos, centrados nos Balcáns e a súa
influenza, aínda que vistos sempre dende a perspectiva da tradición
galega. Aire! é o seu primeiro disco, no que incorporan colaboracións
tan destacadas como Silvia Pérez Cruz, Fetén Fetén, Abraham Cupeiro,
Xavi Lozano, Carola Ortiz, Pablo Martín ou El Pana.
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TEATRO JOFRE (FERROL)

2€

A COMPAÑÍA TEATRO DEL
PARAÍSO LEVA ÁS TÁBOAS
UNHA NOVA VERSIÓN DO
CONTO CLÁSICO DE PERRAULT
CUN PUNTO DE VISTA
CONTEMPORÁNEO.

El alemán presenta a un personaxe absorbido por unha angosta
rutina. A acción parte da data de caducidade dun iogur para
mostrar ao público unha realidade na que un dato, en principio
intranscendente, desencadea unha emocionante trama.

CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER (FERROL)

12.30 H

PULGARCITO

Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL)

06domingo

Baixo a dirección de Iñaki
Rikarte, Teatro del Paraíso
pon en escena esta proposta
que parte da relación entre un
fillo e o seu pai para abordar
os temas contidos no relato
orixinal de Perrault, salientando
o abandono e reclamando
paralelismos coa sociedade
actual.
Segundo o seu director “Quen
busque ao Pulgarcito de Perrault
atopará o que busca, como
tamén o fará quen desexe atopar
unha visión nova e estimulante”.
Pulgarcito recibiu o Premio ao
mellor espectáculo infantil no
Festival de Almagro; e o Premio
Eolo ao mellor espectáculo
estranxeiro no Festival Segnali
de Milán.

propostas

12 xoves

20.30 H

11/12 venres/sábado

KOKO-JEAN &
THE TONICS

PRINCIPIANTES

Música

Teatro

TEATRO JOFRE (FERROL)

8€

PAZO DA CULTURA (NARÓN)

20.30 / 20.00 H

14 €

A BANDA BARCELONESA
PROPÓN O MELLOR DE CATRO
MUNDOS MUSICALMENTE
DISTINTOS NUN SO CONCERTO
CHEO DE SOUL, RITMO E
GROOVE.
Debutaron en febreiro de 2020
co EP Hairwhip. Nos seus orixes
facían soul-blues, pero pronto
decidiron revolucionar aínda
máis a súa música e incluiron
notas de funk con influenzas
do máis puro estilo de Nova
Orleáns. Son Koko-Jean (voz),
Dani Baraldes (guitarra), Víctor
Puertas (Hammond), Anton Jarl
(batería) e Dani Nel·lo (saxo).

JAVIER GUTIÉRREZ VOLVE A NARÓN PARA FALAR DE AMOR XUNTO
A DANIEL PÉREZ PRADA, VICKY LUENGO E MÓNICA REGUEIRO.
Un matrimonio veterano e unha parella recente conversan na cociña
durante unha tarde. Comparten as súas experiencias e ideas sobre o
que significa o amor e a necesidade do outro. Principiantes, ¿De qué
hablamos cuando hablamos de amor? é unha adaptación dun dos
relatos máis coñecidos de Raymond Carver. Dirixida por Andrés Lima é
unha peza romántica e desgarradora, realista pero á vez poética.
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13 domingo

19.00 H

SÉ INFIEL
Y NO MIRES
CON QUIÉN

21.00 H

TURBO KRAKS
Música
CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER (FERROL)

Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN)

17xoves

24 €

3€

Será difícil manterse sentado no concerto de Turbo Kraks, unha banda
ferrolá de post-hardcore cun son absolutamente enérxico. Este power
trío instrumental está formado por Manu (guitarra), Joako (baixo) e
Manu (batería) e, aínda que teñen un EP, eles sempre advirten que o seu
é o directo.

18venres

20.30 H

CARLOS BLANCO
Monólogo
TEATRO JOFRE (FERROL)

DESDE 15 €

ESTE CLÁSICO DA COMEDIA
VOLVE DA MAN DE JOSEMA
YUSTE, QUE ASINA ESTA
VERSIÓN E TAMÉN A DIRECCIÓN
DA OBRA.
Estreada en 1972, xa é un clásico
da comedia. Un dos responsables
daquel éxito setenteiro foi Jaime
Azpilicueta, que participa nesta
nova versión. Manténse a esencia
da obra, pero actualízanse forma
e contido, de xeito que as novas
xeracións poidan achegarse á
montaxe e os que xa o coñezan se
sorprendan con novos diálogos
cómicos. No reparto, entre
outros, Josema Yuste, Teté
Delgado, Santiago Urrialde,
Esther del Prado, Maribel Lara, e
Celine Tyll.
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BAIXO O TÍTULO “O MELLOR DE CARLOS BLANCO”, O ACTOR
REÚNE OS GRANDES ÉXITOS DUNHA TRAXECTORIA ARTÍSTICA
SÓLIDA E INTELIXENTE.
Unha visión propia da vida e da galeguidade é o que, sen dúbida, ten
Carlos Blanco. E esa visión e a forma que ten de contala é do gusto da
xente. Carlos Blanco é hoxe un dos actores máis queridos no país, polo
seu traballo, pero tamén pola súa forma de falar de nós, os galegos. No
espectáculo que presenta no Jofre selecciona algún dos monólogos máis
exitosos da súa carreira, moitos dos cales os espectadores xa coñecen.
E, aínda así, non poden parar de rir. Por suposto, cada noite hai unha
chiscadela á actualidade ou algunha improvisación. Pero a esencia
sempre é o humor do noso.

propostas

20 domingo

18.00 H

GRAN GALA DE CIRCO
Circo
TEATRO JOFRE (FERROL)

2€

O CABARÉ COLECTICO É UNHA DAS
ESPECIALIDADES DE PISTACATRO, UNHA DAS
MÁIS VETERANAS COMPAÑÍAS GALEGAS. A SUMA
DOS MELLORES SKETCHS DE CADA ARTISTA DÁ
UN CONXUNTO DE LUXO.

19 martes

20:30 H

FABIA
REBORDÃO
Música
TEATRO JOFRE (FERROL)

10 €

Na mellor tradición dos espectáculos de variedades,
tanto dos circos como do music-hall, nesta gala
mesturanse os números de malabares, a canción, os
sketchs de humor, os monólogos, as acrobacias e os
pasos de claqué. Moitos artistas presentando pezas
de cinco ou dez minutos de duración baixo a batuta
dun mestre de cerimonias.

25 venres

20.30 H

REY LEAR
Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL)

10 €

A COMPAÑÍA ANDALUZA ATALAYA, CON MÁIS
DE TRINTA ANOS DE TRAXECTORIA ARTÍSTICA,
É UN REFERENTE INEQUÍVOCO DO TEATRO DE
INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA.
Este é o segundo Shakespeare de Atalaya, unha
montaxe que potencia a busca da condición humana
núa. Os coros, cada vez máis presentes no teatro desta
compañía, acadan aquí unha potencia estremecedora
e acompañan aos cambios escénicos, que se realizan á
vista. Carmen Gallardo protagoniza a montaxe.

A CANTORA LISBOETA É UNHA DAS VOCES DE
REFERENCIA DO CHAMADO “NOVO FADO”. AS
SÚAS INFLUENCIAS MUSICAIS VAN DO SOUL,
Á BOSSA NOVA, Á MORNA, AO BLUES OU AO
JAZZ.
Fadista da Casa de Linhares desde os 21 anos,
o seu primeiro álbum é de 2012, ano no que
recibe o premio de Artista Revelación dos
Premios Amália. A súa música ten alma de
fado, pero reúne as diferentes referencias
musicais da artista, cunha identidade
sonora moi persoal. Convidada a actuar hai
uns anos con Mariza e tamén co italiano
Vinicio Capossela preséntase agora ao
público cunha imaxe e enerxía renovadas no
ano de lanzamento do seu terceiro álbum,
nun espectáculo onde estarán presentes
algúns temas do novo álbum e os fados máis
emblemáticos de Amália Rodrigues, para
render homenaxe a unha das mellores voces de
fado de todos os tempos.
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praceres solitarios por Nicolás Vidal

NOVELA

ENSAIO

A ARAÑEIRA

A METAMORFOSE DO COMUNISMO
NA CHINA

CON OPORTUNIDADE ABRAIANTE IRMÁS CARTONÉ
EDITA A PRIMEIRA NOVELA DE JOSEPH ROTH (18941939), UN TEXTO QUE SE PUBLICOU DÍAS ANTES DE
QUE HITLER LEVARA A CABO O FAMOSO “PUTSCH” DE
MUNICH EN 1923.
JOSEPH ROTH | IRMÁS CARTONÉ | 176 PÁX. | 13 €

E esta referencia ao “putsch” acontecido en
1923 non é casual porque precisamente o que
narra esta breve e inconclusa novela é o medre
de Theodor Lohse, un exmilitar da Primeira
Guerra Mundial, nihilista e sen escrúpulos,
símbolo de toda unha xeración que impulsou o
ascenso do nazismo na Alemaña dos anos 20. O
contexto, marabillosamente descrito por Roth,
vai supurando pus e gangrena a medida en
que entramos na mente de Lohse e a fábrica de
ambición e odio que é o seu espírito, aínda que
a esterqueira sexa coral e non só dun individuo
concreto. Todo isto nun momento do propio
medre dos camisas pardas hitlerianas e o devalar
da república de Weimar, unha intuición que á
altura de 1923 tivo un escritor que xa se cheiraba
o camiño cara o desastre ao que se dirixía
Alemaña. Tampouco nada raro para quen, pola
súa condición de xudeu e socialista, xa debía ter
as antenas postas. Sen chegar á sona de “A marcha
de Radetzky” ou “A lenda do santo bebedor”,
“A arañeira” apunta a temas morais clave na
literatura do austríaco con esa linguaxe precisa
que aquí verte ao galego con tanta fluidez David A.
Álvarez Martínez.
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XULIO RÍOS | KALANDRAKA | 432 PÁX. | 18 €

O prestixioso Ríos mergúllase con habilidade
nun enigma político: como China, o país máis
comunista, converteuse no máis capitalista.
Nun ensaio que une o ameno co informativo,
analiza o século de vida do motor do país, un
partido comunista chinés con case cen millóns
de afiliados que cifra na autocracia e na unidade
dúas claves da súa historia. A piques de lograr
a modernización plena e ser líder mundial
é necesaria unha análise que nos achegue á
singularidade chinesa, labor que este libro
cumpre coa fondura e solvencia agardadas.
ENSAIO

A REVOLUCIÓN EN MARCHA
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ (ED.) | LAIOVENTO |158 PÁX. | 14,95 €

Esperanza e derrota, estes poderían ser
simplificando os parámetros da revolución
coñecida como a Comuna de París que entre abril
e maio de 1871 convulsionou a loita social europea.
Pero a súa inmensa pegada e as leccións que dela
se extraen non cesan. Así, o escritor e tradutor
Xesús González edita e recompila co gallo do 150
aniversario dos feitos os textos de época ao redor
dos acontecementos, acompañado polo tamén
tradutor Alberte Allegue e con epílogo necesario
da profesora María do Cebreiro. Unha historia
viva que segue a dar leccións.

pracerespropostas
solitarios
DELICIAS SONORAS

OS RESENTIDOS
ORGANIZACIÓN NAUTILUS
Tras 28 anos un non agardaba xa
non que Os Resentidos volveran
publicar un disco, que os regresos
no rock son habituais, senón
que o fixeran cun traballo tan
inspirado como este. Sen afondar
nas aventuras xestoras ou vitais
do seu líder e centrándonos no
disco en si, vemos a un sexteto
renovado no que sobreviven Reixa
e o guitarrista Xabier Soto para
dar forma a este “Organización
Nautilus”, símbolo do talento
agochado en Galicia. Un disco
que percorre ritmos desde o rock
ao hip hop, do funk á cumbia
ou o chachachá para arroupar a
rexouba vangardista dun Antón
Reixa que tomándolle pulso á
actualidade fala de Galicia, da
pandemia, de foder, de como
os ricos van gañando e de que
pasaría se houbera impresoras
domésticas para imprimir diñeiro
de curso legal. Xunto ao mundo
propio, as homenaxes a Gil ScottHeron e a súa adaptación de “A
revolución non será televisada” ou
ese cruce entre Rosalía (de Castro)
e os Beastie Boys de “A xustiza pola
man”. Que dure moito este regreso
se é para facer discos así e nos
esquezamos os estupendos vídeos
das cancións cos debuxos do neno
Antón Romero.

LOS FUSILES VICTORIOSA
Tralo seu espectacular debut en
2019 con “¿Quién le escribe al
coronel?”, o cuarteto sevillano
Los Fusiles volve confirmar co
seu segundo traballo un talento
inmaculado para facturar dez
pezas de rock tan contundentes
como estimulantes. Bebendo nas
máis clásicas fontes stonianas, o
grupo reivindica na súa estética
a bandas da España dos 80 como
Tequila, Burning, Los Enemigos
e Gabinete Caligari filtrando esas
influencias cunhas letras lúcidas
e costumistas, traballadas a
conciencia, que van alén dun
simple acompañamento ao
festín sonoro. Abrindo co tema
que titula o disco, digno do
Gabinete de “Camino Soria”
ou “Privado”, os sevillanos
poñen o turbo con “Pasen”, “El
Olvidao” ou a divertida “María
Dolores”. “Primero izquierdo”,
coa brillante “Tu sueño”, ofrecen
outra faciana máis intimista da
banda. “Chaqueta de piel”, co seu
toque ao T-Rex, “Chica de ojos
claros”, e o seu aire rockabilly ou
“La revelación” volven levantar
o ánimo a calquera que teña
orellas. Semella que Los Fusiles
veñen para quedarse, o cal é
unha noticia feliz que se engade
a súa confirmada actuación este
verán no próximo Felipop.

DOCUMENTAIS: TINY TIM:
REI POR UN DÍA (2020)
Entre os artistas bizarros que
acadaran un inmenso grao de
sona no mundo da música o caso
de Herbert Khaury, Tiny Tim, é
único polo “freak” e polo grao de
popularidade que este home tivo
a finais dos 60 e comezos dos 70.
A súa historia vén de ser narrada
nun absorbente documental
croata (!) dirixido por Johan Von
Sydow, fillo de Max, que pode
verse en Filmin e ten a virtude de
facernos empatizar coa odisea
na terra deste mito improbable.
A cinta parte do desprezo dunha
nai xudía e un pai libanés por
un fillo extravagante desde o
nariz, ata que o cativo descubre
na música una saída a unha vida
insoportable. Co seu ukelele,
traxes rechamantes e un timbre
de voz inesquecible co seu falsete/
vibrato a sona de Tiny Tim
estoupa unindo ao neno e ó adulto,
ó home e á muller, ó serio e o freak
en todo un na Norteamérica post
hippy. Coñecemos o ascenso do
artista favorito de John Lennon e a
súa decadencia, os comentarios da
familia e outros músicos que nos
amosan a un ser que veu doutra
galaxia a facernos botar unhas
gargalladas e sentir cariño máis
por quen o intenta que por quen o
consegue.
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ritmo
reportaxe

ESCOLA DE BAILES DE SALÓN TEDAGA DE NARÓN

A escola de bailes de salón Tedaga de Narón leva máis
de 25 anos formando a varios miles de bailaríns. Están
a piques de partir para Alacante, onde un cento de
deportistas participarán nos campionatos de España.
Román Romero é, xunto
a outros catro profesores,
a alma da escola, na que
empezou como alumno
cando era só un rapaz. A súa
paixón polo baile tivo unha
12 | XUÑO 2021

pronta recompensa ao pasar
a competir. Agora forma a
bailaríns como adestrador
de máximo nivel, tanto na
modalidade de estándar latino
como en danza coreográfica. É

responsable da modalidade de
estándar latino da Federación
Española de Baile Deportivo,
ademais de xuíz da Federación
Internacional de Baile
Deportivo (WDSF), o que o leva
a participar en competicións
non só por toda España senón
tamén por Europa, en países
como Italia ou Romanía.
Rememora os seus inicios na
escola, sempre ao amparo do
Padroado da Cultura de Narón,
que creou hai máis de 25 anos
un centro social dirixido a
ensinar bailes de salón. Esta
escola, que sigue existindo na
actualidade, complementouse
co paso do tempo coa de baile
deportivo. O éxito foi tal que,
dende hai unha década, é a
que conta co maior número de
licencias de España. Imparten
todo tipo de disciplinas, dende
a que está considerada a reina,
o estándar latino (en parella),
ata a danza coreográfica (en
grupo), pasando por single
(nenas solas) ou dúos (dúas
nenas ou dous nenos).
No seu palmarés contan con
varias parellas campioas de

n
o

reportaxe

España, e máis de vintecinco
foron nalgunha ocasión
finalistas. Forman tamén a
grupos de danza coreográfica,
varios foron campións de
España. Un deles logrou ser
o único do país en conseguir
cinco veces este campionato.
Ademais hai que salientar que
un cento de parellas lograron
o título de campioas galegas ao
longo da historia da escola.
Agora afrontan con optimismo
a súa próxima viaxe a Alacante,
a onde acudirá cun cento de
alumnos para participar nos
Campionatos de España que
se celebran o último fin de
semana de xuño. “Este ano é
diferente –comenta–, porque a

causa da pandemia, os alumnos
estiveron máis parados.
Aínda así somos fortes na
modalidade de parellas, porque
temos deportistas cun gran
currículum”.
Pero os bailes de salón non
só son competición. Como
explica Romero “bailar ten

un encanto especial, non só a
nivel deportivo, senón tamén
lúdico. A música é un elemento
imprescindible porque transmite
alegría”.

Á escola Tedaga poden acudir
nenos a partir dos catro anos.
Nestas idades se traballa a
psicomotricidade axudándose
da música e do ritmo.

“Utilizamos temas actuais,
coñecidos para eles, porque
así séntense identificados”.

Os resultados son incribles,
incluso con rapaces que
mostran algunha dificultade.
Non hai idade para empezar
a bailar “calquera pode

aprender, non é necesario ter
unhas calidades concretas,
non hai limitacións para o
baile” –explica Román–. Temos
alumnos que empezaron aos
55 ou 60 anos e que chegan a
competir”.
Cos adultos traballan moito
a postura corporal e a
musculatura, o que mellora
a súa flexibilidade e, en
consecuencia, a súa vida. Pero
o beneficio máis importante, o
que realmente é salientable,
é a experiencia de bailar,
a paixón que se

mostra en cada movemento,
a vivencia de pertencer a un
grupo de persoas que comparte
os mesmos gustos e os mesmos
ritmos. Como ben explica
Romero: “A mellor forma de
entendelo é probalo”.

exposicións
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axenda
06domingo

XUÑO

INFANTIL

03xoves

12.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

18venres

MÚSICA

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

KOKO JEAN&THE TONICS

PULGARCITO

MÚSICA

20.30 h Auditorio. Ferrol.

ENTROPÍA

MONÓLOGO

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

CARLOS BLANCO: OS
MELLORES MONÓLOGOS

10xoves
MÚSICA

21.00 h Centro Cultural Torrente
Ballester. Ferrol.

CAAMAÑO E AMEIXEIRAS

13domingo
TEATRO

19.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

04venres

SE INFIEL Y NO MIRES
CON QUIEN

TEATRO

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

19sábado

32 M2

MÚSICA

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

FÁBIA REBORDÃO

20domingo

11venres

NOVO CIRCO

12.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

TEATRO

GALA DE CIRCO DE
PISTACATRO

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

EL ALEMÁN

25venres

TEATRO

05sábado
SONS DE BOCANOITE

18.30 h Colexio Santa María.
As Pontes.

PEDRO PASTOR Y LOS
LOCOS DESCALZOS,
CARMEN BOZA, MR
KILOMBO E ASTRA

20.30 h Pazo da Cultura.
Narón.

TEATRO

PRINCIPIANTES

REY LEAR

12sábado

Nº 156

ANO XIV

17xoves

TEATRO

20.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

PRINCIPIANTES
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E edicionsembora

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

MÚSICA

21.00 h Centro Cultural Torrente
Ballester. Ferrol.
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