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entrevista

Xesús
Constela

O xogo da memoria e un escenario suxerido no Ferrol máxico son os elementos cos
que Xesús Constela volve sorprender con “O peso do cerebro”, unha novela fascinante
sobre o sentido do que nos constrúe como seres.
TEXTOS: Nicolás Vidal | FOTO: Jorge Fernández Seoane

AÍ. O peso do cerebro ou o
peso da memoria e a súa
desaparición. Que che interesou
desa memoria e das persoas que
a van perdendo?
XC. Partamos da memoria
como algo moi subxectivo.
Lembramos as diferentes
realidades de xeito adaptado
ás nosas vivencias, desexos
e sufrimentos. Non hai dúas
persoas con lembranzas
idénticas dun mesmo
acontecemento. Sempre
me interesou moito o tema
da perda da memoria tanto
individual como colectiva.
Por que hai recordos que
nunca desaparecen mentres
que outros parecen querer
borrase decontado? Por que
hai persoas maiores que fican
estancadas para sempre nun
período concreto das súas
vidas? Que pasa polas cabezas
deses que sofren demencias?
Intentar atopar respostas para
estas preguntas levoume a esta
interesante viaxe.

AÍ. Que peso ten a cidade de
Ferrol, que non é citada pero
está moi presente?
XC. Ferrol é o lugar onde a miña
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vida se foi forxando. Representa
a miña nenez e adolescencia.
A miña familia é de Ferrol
dende hai moitas xeracións, do
barrio da Magdalena. Dende
ben pequeno vivín entre a
lembranza dun Ferrol divertido,
esplendoroso e sobranceiro nos
comentarios dos vellos da casa
e outro que estaba nas rúas,
en constante crise e imparábel
declive. Cando aqueles terríbeis
sucesos de marzo do 72 eu tiña
9 anos. Dende un pouco antes
desa época a cidade xa estaba
tocada e parece que non foi
quen de se recuperar. Non
aparece o nome no libro (o
escenario é unha cidade barco)
porque o meu xeito de concibir
a obra lévame a non deseñar
decorados, senón a suxerilos,
ao estilo do teatro de cortinas
negras de Bertolt Brecht, que
centraba a atención na trama e
nos diálogos. A intención é que
o/a lector/a pense que dialogan
directamente coa cidade.

AÍ. A visión da cidade non é
optimista, pero literariamente si
moi gorentosa.
XC. Ferrol é un abraiante terreo
para a colleita de argumentos,

personaxes, escenarios
ou calquera outra cousa
susceptíbel de se converter en
material para a arte. É unha
cidade ateigada de seres,
reais ou non, que resultan
tremendamente atractivos.
Resulta fascinante dende punto
de vista dun escritor!

AÍ. Como organizas o xogo dos
personaxes que van desde un
coro grego ata o marqués de
Amboaxe?
XC. Fixen unha pescuda dos que
me resultaban máis atractivos
para a construción da trama
e tiven que facer un labor de
descarte. Algúns saíron do meu
imaxinario infantil, outros da
historia (ou da lenda) da cidade,
de conversas que escoitaba na
casa ou de vivencias persoais,
e incluso hai un extraído (o
vello patrucio) dunha obriña
de teatro, un parrafeo, “Mal de
moitos”, escrito por Eugenio
Charlón, un irmán da miña
avoa paterna.

AÍ. Que hai de realidade e que de
soño na novela?
XC. Dende que comecei
a escribir, alá cando “As
humanas proporcións”, teño

entrevista
propostas
a teima de disfrazar, retocar,
adaptar, deformar (como
queira que poidamos chamalo)
a realidade ao meu antollo
e segundo as necesidades
para cada trama e non teño
inconveniente en mesturar
realidade e ficción sempre
que me resulte atractivo. No
referente aos personaxes non
estou a facer nada diferente do
que xa facía Valle Inclán cos
seus esperpentos.

AÍ. A crítica, que sempre te trata
ben, destaca de ti sempre a
imaxinación e a orixinalidade.
Trabállalos ou son parte do teu
ADN?
XC. A arte non tería

evolucionado se non existise
risco por parte dos diferentes
creadores. Se non fose polos
pintores que afrontaron
técnicas novas aínda se
estaría a pintar bisontes coma
os de Altamira. A pintura
evolucionou grazas a que
existiron un Tiziano, un Greco
ou un Van Gogh que exploraron
técnicas novas.
Na literatura acontece o
mesmo, e no caso da literatura
de aquí cómpre procurarmos
novos camiños que intenten
conducir á excelencia a
nivel internacional. Por iso
experimento en cada cousa
que escribo. Pretendo crear un
estilo propio que me permita
variacións pero no que estea
sempre por debaixo a miña
pegada persoal. O día que non
poida facer iso deixo de escribir.

AÍ. A túa carreira comezou
en 2004 co Torrente. Que te
plantexaches desde entón e que
cumpriches?
XC. Na literatura galega é moi

“FERROL É
UNHA CIDADE
QUE RESULTA
FASCINANTE
PARA CALQUERA
ARTISTA”
difícil acadar todas as metas
que un se plantexa porque
supón un sistema demasiado
cheo de eivas. Non existe
nada semellante a unha
mínima profesionalización
dos autores porque non hai
ningún tipo de apoio público
ou privado. Non hai bolsas
para escritores nin axudas

económicas de ningunha caste,
e o peor de todo é que non se
pode contar coas institucións
gobernamentais. Para a Xunta
de Núñez Feijóo non existimos
a menos que esteamos mortos
dende hai dez anos e se nos
poida homenaxear no Día
das Letras para que non
poidamos protestar. Esa é a
triste e indignante realidade.
Pero quédame un amor
profundo polo meu traballo e
un entusiasmo que manteño
intacto dende o primeiro día.

AÍ. Tes manifestado que lle
agradeces á pandemia o ter
traballado moito máis.
XC. Porque tiven un lote de

tempo para deseñar proxectos,
unha oportunidade imposíbel
de rexeitar. Do malo sempre
cómpre extraer algo positivo.
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propostas

11domingo

12.30 H

PACO NOGUEIRAS
E UKESTRA DO
MEDIO

19.00/21.30 H

FESTIVAL ATLÁNTICA
Narración oral
BIBLIOTECA MUNICIPAL E DIQUE DE MAREAS DA CABANA (FERROL)

Música
RÚA 25 DE JULIO (NARÓN)

01-03 xoves-sábado

DE BALDE

DE BALDE

NARRADORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS DANSE CITA
DURANTE TRES DÍAS EN FERROL NUNHA NOVA EDICIÓN DO
FESTIVAL ATLÁNTICA.

Paco Nogueira, sobradamente
coñecido polo público infantil
por traballos como Brinca Vai! e
Radio Torbellino, chega ao Alto do
Castiñeiro. A continuación, terá
lugar o espectáculo de Ukestra
do medio, un grupo de ukeleles,
baixo e caixón que fan versións de
clásicos dos estilos máis variados.

O narrador de Guinea Ecuatorial Marcelo Ndong inaugura o festival na
Biblioteca Municipal o día 1 con Contos da miña terra (19.00 h) e Que
fan os fang cando contan contos (21.30 h).
O venres día 2 a salmantina Eugenia Manzanera contará dúas historias:
Ábrete...libro! (19.00 h) e Un, dous... o(u)varios contos (21.30 h). A nova
edición péchase no dique das mareas (A Cabana) coa interpretación de
Celso F. Sanmartín en Cando viaxou unha lingua de lume nun carro de
herba seca? (21.30 h)
Todos os espectáculos requiren reserva previa en ferrol.gal.

UKESTRA DO MEDIO

H U MO R PE RE G R I N O

22 de xullo, 21 h.
Praza do Concello

CI CL O

CO NC ER TO D E SÉ S

O ACORDEONISTA, MÚSICO
E ACTOR PACO NOGUEIRAS
PARTICIPA NO CICLO “VERDE
QUE TE QUERO VERDE” XUNTO
A UKESTRA DO MEDIO.

2 de xullo, 21 h. - Casa da Cultura

PAULA CARBALLEIRA
9 de xullo, 21 h. - Casa da Cultura

GALA MARTÍNEZ
16 de xullo, 21 h. - Casa da Cultura

THE TETA´S VAN

23 de xullo, 21 h. - Praza do Concello
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17 sábado

22.00 H

A BANDA DA
LOBA

16 venres

22.00 H

BUDIÑO&NOVOA
Música. Noites á fresca
MAGNOLIA DE XUVIA (NARÓN)

DE BALDE

Música. Noites á fresca
MAGNOLIA DE XUVIA (NARÓN)

DE BALDE

O QUINTETO FEMININO PRESENTA FÁBRICA DE
LUZ, O SEU ÚLTIMO TRABALLO DISCOGRÁFICO.
A banda da loba son cinco mulleres que decidiron
unir as súas traxectorias para dar voz a un novo
proxecto. O seu repertorio compóñeno tanto letras
da súa autoría como musicalizacións de poetas
célebres e de escritoras contemporáneas.
En Fábrica de luz reflexionan e homenaxean a idea
de nai nun sentido amplo. A lingua e a terra son as
primeiras nais, verdadeiras fábricas de luz.
Reservar entrada en www.ataquilla.com.
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PROXECTO ARTÍSTICO CONXUNTO DE DOUS DOS
PIARES FUNDAMENTAIS DA MÚSICA GALEGA.
Pablo Novoa e Budiño unen a súa arte nun concerto
no que alternan os seus éxitos individuais con
novas músicas creadas expresamente para este
espectáculo, xunto a versións que marcaron as
traxectorias de cada un deles. O resultado é unha
gustosa viaxe polo mundo da música de raíz, do pop,
o rock e a vangarda musical galega, un cara a cara
cada un coa súa propia obra, que configura a historia
musical dunha terra.
Para asistir ao concerto é necesario reservar a
entrada en www.ataquilla.com.

propostas

25domingo

12.30 H

SÉRGIO TANNUS
Infantil
PARQUE R/ MARIÑA ESPAÑOLA (NARÓN)

18domingo

12.30 H

LYDIA BOTANA E MAD MARTIN TRÍO
Música
RÚA FRANCISCO PIZARRO. A SOLAINA (NARÓN)

DE BALDE

O PÚBLICO INFANTIL TEN UNHA CITA EN NARÓN PARA GOZAR
CO CONCERTO DE LYDIA BOTANA. A CONTINUACIÓN SUBIRÁ AO
ESCENARIO A BANDA MAD MARTIN TRÍO.
O COMPOSITOR,
INSTRUMENTISTA E CANTANTE
BRASILEIRO CHEGA A NARÓN
PARA ACHEGAR A SÚA MÚSICA
AO PÚBLICO INFANTIL.
Ao longo da súa traxectoria,
Sérgio Tannus experimentou con
novas sonoridades, misturando
diferentes estilos coas súas raíces
brasileiras. Ten colaborado como
músico e produtor con artistas do
talle de Uxía, Kepa Junquera ou
Carlos del Carmo. Gravou varios
discos de música infantil.

25domingo

13.30 H

Tradicións, baile, música e instrumentos de diferentes continentes
enchen de diversidade a proposta de Lydia Botana, unha artista que
fusiona xéneros musicais como o rock, o pop, o reggae e a música
tradicional galega.
Pola súa banda, Mad Martin Trío apostan polo rock&roll clásico. Dende
que debutaron en 2014 coa presentación de It was a very good year,
percorreron escenarios españois e europeos, e soan habitualmente en
programas radiofónicos.

22 xoves

21.00 H

SÉS
Música
PRAZA DO ALCALDE RAMÓN JOSÉ SOUTO GONZÁLEZ (FENE)

EMILIA E PABLO
Música
PARQUE R/ MARIÑA ESPAÑOLA (NARÓN)

PROPOSTA DE FOLCLORE
ANDINO E FLAMENCO DA MAN
DESTE DÚO CHILENO.
Emilia e Pablo xuntan
instrumentos e voces con
composicións propias nunha
atractiva mistura intimista de
flamenco e folclore andino. Están
a piques de publicar un novo
disco, Territorio de delirio.

LIBERAR AS ARTERIAS É O SÉTIMO TRABALLO DISCOGRÁFICO
DE SÉS, A CANTAUTORA MÁIS POTENTE DO PAÍS.
O discurso de Sés, o seu carisma e a forza e calidade das súas cancións
convertérona nunha das artistas con máis éxito e popularidade destes
tempos. En Liberar as arterias percorre América de norte a sur,
unha viaxe na que inclúe unha selección de temas con letra e música
composta pola propia cantautora.
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praceres solitarios por Nicolás Vidal
edicións embora

BEL OLID

De que (non) falamos cando falamos de
sexualidades?

FODEmOs?

Seguir o desexo, compartir o pracer.
Parece doado, non? E aínda así vivimos
sexualidades condicionadas por
expectativas, suposicións e tabús que nos
dificultan a escoita. Fodemos? explora os
camiños que nos poden levar a sexualidades
máis humanas, a relacións máis agradables.

BEL OLID FODEmOs?

Fodemos? é un ensaio sobre as relacións
sexoafectivas e os prexuízos ás que están
asociadas.

DE quE (nOn) FaLamOs
canDO FaLamOs DE sExO
sExuaLIDaDEs

edicións embora

www.edicionsembora.es
edicions-embora

@edicionsembora

ISBN 978-84-17824-45-7

P.V.P. 18 €

ee

CRÓNICA/NOVELA

ENSAIO

LOS ÚLTIMOS
BALLENEROS

IMPERIOS E DANZAS: AS ESPAÑAS
PLURAIS DO FRANQUISMO

O GRANDE RETO QUE DEBEN AFRONTAR HOXE AS
CULTURAS TRADICIONAIS É O DA GLOBALIZACIÓN.

Este prestixioso historiador obtivo o pasado
Premio Ramón Piñeiro de Ensaio con este insólito
traballo que tan ben conecta co fío da actualidade.
Baseada nunha ampla documentación, Núñez
Seixas indaga sobre o fenómeno da utilización do
folclore e os seus símbolos polo fascismo durante
o réxime de Franco. O volume vencella o presente
con feitos históricos que informan o actual
debate sobre a organización do Estado así como
elementos claves na discusión de hoxe desde a
cuestión territorial ou a lingua, entre outros.

DOUH BOCK CLARK | LIBROS DEL ASTEROIDE | 440 PÁX. | 24,95 €

É posible, nun mundo que tende á uniformidade
en todos os seus aspectos, a pervivencia de formas
diferentes de entender a vida, de convivir cos
demais ou de entender as relacións do traballo?
Doug Bock Clark, escritor e xornalista, aborda
o tema neste fascinante libro, un relato moi
humano que conta os seus anos de convivencia
cos lamarelanos, unha tribo que habita na illa
indonesia de Lembata. Este pobo, unha das
sociedades máis solidarias do mundo, depende
para o seu sustento da caza de cachalotes que
captura empregando métodos tradicionais como
arpóns de bambú e pequenas pero resistentes
barcas de madeira. Esta fazaña inverosímil
non sería posible sen un saber ancestral que se
transmitiu de xeración en xeración, dun traballo
colectivo e dunha repartición solidaria da caza
do que ninguén do pobo queda excluído. Dun
universo espiritual que harmoniza as crenzas co
saber estar do home na terra, coas súas debilidades
e grandezas. O reto dos lamarelanos é o reto do
mundo actual: achar ese punto de converxencia
que permita a estas culturas adaptarse aos cambios
que impón un mundo altamente tecnoloxizado
sen por todo iso ter que perder o seu dereito ao
diferencial.
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XOSÉ M. NÚÑEZ SEIXAS | GALAXIA | 288 PÁX. | 21 €

ENSAIO

FODEMOS? DE QUE (NON) FALAMOS
CANDO FALAMOS DE SEXUALIDADE
BEL OLID | EDICIÓNS EMBORA |152 PÁX. | 18 €

Cun título dos que non provoca indiferenza,
a ensaísta catalá Bel Olid afonda no mundo
das relacións sexuais e afectivas nunha época
cambiante na que cómpre repensalas máis que
nunca. Con enorme éxito de vendas as pasadas
semanas en Cataluña (“Follem?”) e na edición en
castelán, agora Edicións Embora aposta por este
título en galego na súa colección “Feminismo
ou barbarie”. Un ensaio que reivindica unha
educación sexual alén de evitar embarazos non
desexados ou enfermidades, e deixe de lado o
pracer sexual como un mero ben de consumo.

Bel Olid (Mataró, 1977) é escritor
tradutora e profesora de traduci
Universitat Autònoma de Barce
a coñecer grazas ao premio Doc
2010 outorgado á súa novela Un
solitària, e ese mesmo ano recib
o Premi Rovelló de ensaio por Le
contrataquen. Models literaris co
l’universal masculí a la literatura
juvenil. Os seus últimos traballo
o debate actual sobre xénero, id
sexualidade cunha visión valent
tanto desde a ficción para o púb
novo como desde o ensaio. Fode
segunda obra traducida ao galeg
publicou A contrapelo. Ou por qu
círculo de depilación, submisión

pracerespropostas
solitarios
DELICIAS SONORAS

VV.AA. ANDRÉS DOBARRO.
POP, SAUDADE E MEMORIA”
O presente disco xorde como parte
da exposición “Andrés do Barro:
Pop, Saudade e Memoria. Unha
Ollada dende Ferrolterra” que
puido verse este ano no Centro
Torrente Ballester e sae agora
editada polo selo local Ferror
Records. O traballo musical
adicado a Andrés Dobarro conta
con quince bandas e artistas
de Ferrol e a súa comarca
que versionean con talento e
orixinalidade en moitos casos
algúns dos éxitos máis coñecidos
do afouto artista ferrolán tan
vencellado ás terras eumesas.
O traballo inclúe a Faltriqueira,
Amparo Arias, Quant, Os
Peregrinos, Bang 74, Lume, Todo
el Largo Verano, Los Eternos,
Jacobo & Alberto, Ninhodaguía,
Willie & Winnie, Feed the Pet, The
Harriers, Devalo e Papi & Mami
facendo súas con cariño algunhas
das pezas de maior éxito dese
milagre da música popular galega
que foi Dobarro. O exemplar
acompáñase ademais con fotos e
un texto de Fernando Fernández
Rego reivindicando ao trobador
departamental. Un artefacto feito
desde a terra natal deste visionario
e reivindicable creador que foi
quen de transmitir orgullo e
felicidade á música popular galega.

QUIVERS GOLDEN DOUBT
Buscando discos luminosos,
bandas sonoras para abandonar
esta era de tebras, un se atopa
co segundo traballo do cuarteto
australianos Quivers e sente que
aínda hai esperanza para o jangle
pop de guitarras inspiradas e
coros traballados. Iso e moito
máis é este “Golden Doubt”,
segundo disco propio do grupo
de Melbourne se non contamos
a “bizarrada” de editar o “Out of
Time” de REM revisitado peza a
peza por eles mesmos. O caso é
que o mes pasado editaron este
marabilloso traballo con dez
temas que lembran a bandas
que poden ir desde os Cure máis
agradecidos ata grupos do selo
Sarah Records, con toques de
jangle e power pop por aquí e por
alá. Un disco que fala do amor en
varias das súas facetas, desde o
interpersoal ao musical centrado
nas bandas favoritas de cada un.
Diso van pezas como “Gutters
of Love”, “Hold You Back”,
“Nostalgia Will Kill You” ou o
estupendo sinxelo que semella
interpretado polo mesmo Robert
Smith “You Are Not Always On
my mind”. Dá a impresión que
desde os antípodas teñen claro
como facer pop estimulante de
toda a vida, pois que nolo fagan
saber.

DOCUMENTAIS: AMAZING
GRACE (2018)
Despois da súa época dourada, a
finais dos anos 60 e comezos dos
anos 70, cando elevou a música
soul ao seu cumio, a inmensa
Aretha Franklin quixo traelo
todo de volta a casa e gravar un
disco de música gospel. Así, en
xaneiro de 1972, Franklin actuou
durante dous días dando un
concerto de música relixiosa na
Igrexa Bautista Misioneira New
Amorne en Watts, Los Ángeles,
gravando o que se convertería
no seu álbum máis vendido:
“Amazing Grace”. As sesións
foron filmadas por un equipo
de rodaxe liderada polo director
Sydney Pollack, pero o material
de arquivo terminou agochado
e foi durante catro décadas uno
dos tesouros cinematográficos
perdidos da música do século XX.
Antes da morte de Pollack, no
ano 2008, o director expresou o
seu desexo de que se completase
a película e a xente puidese vela.
Deste xeito, o produtor Alan
Elliott abordouno cun equipo de
xente apaixonada co proxecto
cun resultado que pode verse en
plataformas como Filmin e cun
resultado que supera o honesto
sentimento relixioso que o
provocou. A emoción dunha
xigante que habitou entre nós.
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XOVES, 1 DE XULLO
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
(no patio)

exposicións

MARCELO NDONG
(Guinea Ecuatorial)

Contos da miña terra

19.00 h | GRATUÍTO (con reserva en ferrol.gal)
EN GALEGO/CASTELÁN | PÚBLICO INFANTIL (+3 anos)

Que fan os fang cando
contan contos

21.00 h | GRATUÍTO (con reserva en ferrol.gal)
EN GALEGO/CASTELÁN | PÚBLICO ADULTO

VERNES, 2 DE XULLO
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
(no patio)

EUGENIA MANZANERA
(Salamanca)

Ábrete... Libro!

19.00 h | GRATUÍTO (con reserva en ferrol.gal)
EN CASTELÁN | PÚBLICO INFANTIL (bebés 0-3 anos)

Un, dous o(u)varios contos

21.00 h | GRATUÍTO (con reserva en ferrol.gal)
EN CASTELÁN | PÚBLICO ADULTO

SÁBADO, 3 DE XULLO
DIQUE DE MAREAS (A CABANA)

CELSO F. SANMARTÍN
(Galicia)

Cando viaxou unha lingua de
lume nun carro de herba seca?
21.30 h | GRATUÍTO (con reserva en ferrol.gal)
EN GALEGO | PÚBLICO ADULTO

FERROL

ESPECTÁCULOS GRATUÍTOS (con reserva en ferrol.gal)

FINANCIAN
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PATROCINA

COLABORAN

ANTE POSIBLES EVENTUALIDADES CON RESPECTO
Á SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL, CONSULTAR
CONDICIÓNS DE ACCESO/HORARIOS/LOCALIZACIÓNS
EN festivalatlantica.gal ANTES DO EVENTO

axenda
04domingo

XULLO

INFANTIL: CICLO VERDE
QUE TE QUIERO VERDE

01xoves

FESTIVAL ATLÁNTICA

19.00 h Patio da Biblioteca
Municipal. Ferrol.

12.30 h Plaza Irmás Freire.
Xuvia. Narón.

OVIRAVAI

CONTOS DA MIÑA TERRA,
DE MARCELO NDONG

ROGER DE FLOR Y LA
TRIBU

21.00 h Casa da Cultura. Fene.

UKESTRA DO MEDIO

17sábado

21.00 h Praza do Alcalde
Ramón José Souto González.
Fene.

NOITES Á FRESCA

22.00 h Magnolia de Xuvia.
Narón.

HISTORIAS DE ARREPÍO,
DE PAULA CARBALLEIRA

INAUGURACIÓN DE
“VIÑETAS NO CAMIÑO”E
CONCERTO DE THE TETA’S
VAN

24sábado

INFANTIL: CICLO VERDE
QUE TE QUIERO VERDE

12.30 h Rúa Francisco Pizarro
(A Solaina). Narón.

21.30 h Patio da Biblioteca
Municipal. Ferrol.

LYDIA BOTANA

UN, DOUS... O(U)VARIOS
CONTOS, DE EUGENIA
MANZANERA

MÚSICA: CICLO VERDE
QUE TE QUIERO VERDE

MAD MARTIN TRÍO

FESTIVAL ATLÁNTICA

21.30 h Dique de mareas (A
Cabana) Ferrol.

CANDO VIAXOU UNHA
LINGUA DE LUME NUN
CARRO DE HERBA
SECA?, DE CELSO F.
SANMARTÍN

11domingo
INFANTIL: CICLO VERDE
QUE TE QUIERO VERDE

12.30 h Rúa 25 de Xullo (Alto
do Castiñeiro). Narón.

PACO NOGUEIRA

EDITA:

Rúa Galiano, 63 - 1º. 15402 FERROL.
T 981 35 53 53
comercial@edicionsembora.es

E edicionsembora

20.30 h Pista polideportiva de
Fonte do Campo. Fene.

DESEÑO/MAQUETA:
Jose A. Farinós
REDACIÓN E COLABORADORES:
Carmela Mor, Bea Rodríguez, Nicolás
Vidal, Kiko Delgado

25domingo
INFANTIL: CICLO VERDE
QUE TE QUIERO VERDE

SÉRGIO TANNUS

PREMIOS

DIRECTOR:
Miguel Toval

21.00 h Praza do Alcalde
Ramón José Souto González.
Fene.

12.30 h Parque de la calle de la
Marina Española. Narón.

20martes

ENTREGA DOS PREMIOS
ROSALÍA DE CASTRO DA
LINGUA

MÚSICA

AMADEUS

13.30 h Rúa Francisco Pizarro
(A Solaina). Narón.

03sábado

ANO XIV

EXPOSICIÓN

18domingo

21.00 h Casa da Cultura. Fene.

FESTIVAL ATLÁNTICA

Nº 157

23venres

A BANDA DA LOBA

09venres

MÚSICA

SÉS: LIBERAR AS
ARTERIAS

BUDIÑO & NOVOA
13.30 h Plaza Irmás Freire.
Xuvia. Narón.

22xoves
21.00 h Praza do Alcalde
Ramón José Souto González.
Fene.

22.00 h Magnolia de Xuvia.
Narón.

NARRACIÓN ORAL

MÚSICA

SITO SEDES COA GARUFA
BLUE DEVILS

16venres

NOITES Á FRESCA

MÚSICA: CICLO VERDE
QUE TE QUIERO VERDE

ÁBRETE... LIBRO!, DA
NARRADORA EUGENIA
MANZANERA

21.00 h Pista polideportiva de
Fonte do Campo. Fene.

UKESTRA DO MEDIO

SON UN MONSTRO, CON
GALA MARTÍNEZ

QUE FAN OS FANG CANDO
CONTAN CONTOS, DE
MARCELO NDONG

19.00 h Patio da Biblioteca
Municipal. Ferrol.

MÚSICA

20.00 h Casa da Cultura. Fene.

21.30 h Patio da Biblioteca
Municipal. Ferrol.

FESTIVAL ATLÁNTICA

13.30 h Rúa 25 de Xullo (Alto
do Castiñeiro). Narón.

NARRACIÓN ORAL

FESTIVAL ATLÁNTICA

02venres

21mércores

MÚSICA: CICLO VERDE
QUE TE QUIERO VERDE

MÚSICA: CICLO VERDE
QUE TE QUIERO VERDE

13.30 h Parque de la calle de la
Marina Española. Narón.

EMILIA Y PABLO

DEPÓSITO LEGAL:
C 4370-2007
A información dos espectáculos, os seus horarios
e o lugar de celebración dos actos facilítana
directamente os organizadores dos mesmos.
Edicións Embora declina calquera responsabilidade
pola suspensión ou modificación de calquera tipo
dos devanditos actos.
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A Coruña y As Mariñas

Ferrolterra

A Coruña y As Mariñas

Ferrolterra

A Coruña y As Mariñas

Ferrolterra

Costa da Morte

Terras de Santiago

Costa da Morte

Terras de Santiago

Costa da Morte

Terras de Santiago

Ría de Muros e Noia

Ría de Arousa Norte

Ría de Muros e Noia

Ría de Arousa Norte

Ría de Muros e Noia

Ría de Arousa Norte

Provincia da Coruña
Provincia da Coruña
Provincia da Coruña

