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entrevista

AÍ. Ti fuches un neno de bar. 
Como che marcou iso?
DR. Si, meus pais tiñan unha 
taberna á beira da igrexa de San 
Nicolás en Neda e aí comecei eu 
a cantar enriba dunha barra e a 
asimilar tanta canción popular 
que aínda hoxe me fascina. 
Incluso acabamos de montar 
o Trío Tabernícola, un grupo 
de música tradicional galega 
cun toque de Neda para actuar 
ao vivo e onde non faltan 
cumbias, rancheiras ou rock.
AÍ. De aí xorde a túa vea artística.
DR. A vida dos artistas é 
como un Guadiana, hai 
moitos cambios. Na miña 
casa insístenme en que tiña 
que facer algo de proveito e 
fun estudar Empresariais. 
Despois comecei a traballar 
en Caixanova e alí fun 
“descuberto” por unha persoa 
que tiña unha empresa 
de animación e me vía 
desenvolverme cos nenos e 
os maiores no mostrador do 
banco e me propuxo unirme 
a ela. Ao final un ten claro que 
todo o que pasa na vida é para 
algo.
AÍ. E a partir de aí retomas o “vicio” 
do espectáculo.
DR. Si, póñome a estudar e 

prepararme como educador 
para ter unha boa formación 
para traballar cos pequenos 
en iniciativas como La Guagua 
e outras. Ademais, deixara 
de cantar e volvín da man 
do programa da TVG Son 
de estrelas con outra ilustre 
nedense como Teté Delgado 
e representando á comarca 
de Ferrolterra. A partir de aí 
xa me enganchei porque os 
amigos tiraron de min como 
Enrique Ramil, Marcos Mella, 
Fran Rey, e participar en 
cousas con xente como Sergio 
Dalma ou Marta Sánchez.
AÍ. Semella que desas lembranzas 
e moito máis bebe o teu novo 
espectáculo musical, “Varietés vén 
soñar”. Como naceu?
DR. A xénese é moi antiga, xa 
estaba aí de neno, cando me 
fascinaban os espectáculos 
que vía no teatro Jofre. Todo 
estoupou coa pandemia 
do ano pasado. Pechado en 
casa plasmei todo iso no 
espectáculo, a trama e o 
desenvolvemento.
AÍ. De que fala o musical?
DR. Da vida mesma. É un 
monólogo dun artista que 
desde o seu camerino recorda 
a súa vida. Ten convidados 

Dani Ríos
Nas próximas semanas Dani Ríos estreará o seu musical “Varietés vén soñar”. O 
showman nedense amosará unha faceta descoñecida para o público con elementos 
da súa propia vida. Das curiosidades do espectáculo e da súa traxectoria artística 
fala nas seguintes liñas.  

TEXTOS: Nicolás Vidal | FOTO: Kiko Delgado

e interactúa co público. Hai 
drama, humor e unha aposta 
anovadora e diferente, creo que 
a culminación de todo o que 
levo vivido sintetizado nunha 
obra. É un soño que me roubou 
moito soño… Non é para un 
público concreto pero nela 
quero que os nenos vexan que 
por mal que o pasen sempre 
hai unha saída para todo.
AÍ. Quen participa e cando se 
estreará?
DR. A obra está producida 
pola compañía Calavera de 
Narón, aquí toda formada por 
mulleres de confianza, e está 
dirixida por Marián Rei, que 
tamén actúa. Ten vocación de 
verse por toda Galicia e toda 
España e conta cunha ducia 
de temas musicais populares 
adaptados. Ademais en cada 
representación contará con 
diversos convidados. Terá dous 
formatos para adaptarse a 
todo tipo de escenarios. Como 
digo naceu pola pandemia 
pero a estrea adiouse en varias 
ocasións por culpa dela. 
Agora mesmo non hai unha 
data precisa pero será antes 
de Nadal e se pode ser moito 
antes, mellor. Tamén estamos 
barallando o lugar, entre Neda, 
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Narón ou Ferrol. Neste mes de 
setembro xa o saberemos.
AÍ. Tes varios espectáculos como 
showman e sempre se che pide 
ánimo e alegría. Que fas cando non 
tes un bo día?
DR. Sempre hai días fodidos 
e dou grazas a quen conta 
comigo para un evento, porque 
o propio traballo tira de min 
para arriba, necesito estar 
activo. Por min tería deixado 
este mundo máis dunha vez, 
sácache moita enerxía, pero a 
necesidade de socializar e sobre 
todo os demais son a gasolina 

que a un lle fai continuar.
AÍ. Que leccións cres que saca o 
mundo da cultura do vivido pola 
Covid?
DR. A verdade e que 
paralizouno todo un cento 
por cento, non só a cultura. 
Obrigou a que todo se reducise 
e adiase, comezando polo noso 
musical, pero sinceramente 
creo que estamos comezando 
a ver a luz. Hai algo que debe 
repetirse: non hai lugar 
máis seguro que un concerto 
ou unha obra teatral. Os 
protocolos obrigaron a tomar 

unha serie de medidas que fan 
que os recintos de espectáculos 
sexan os lugares máis seguros. 
Eu non sei de ninguén que se 
contaxiara nun teatro ou nun 
concerto.
AÍ. Como educador, cres que o 
estamos a facer ben cos pequenos?
DR. Seguimos a educar como 
cando eu era neno, e temos 
que personalizar a educación, 
ser conscientes de que cada 
pequeno ten os seus valores e 
ritmos concretos para poder 
formar o mellor posible a súa 
mente, corpo e emocións. 

entrevista

“O MEU MUSICAL QUERE AMOSAR QUE POR DURAS QUE 
VEÑAN AS COUSAS SEMPRE HAI UNHA SAÍDA”

“A VIDA DOS ARTISTAS É 
COMO UN GUADIANA, HAI 
MOITOS CAMBIOS”

“O MUSICAL É A 
CULMINACIÓN DE TODO O 
QUE LEVO VIVIDO”

“NON HAI LUGAR MÁIS 
SEGURO QUE UN CONCERTO 
OU UNHA OBRA TEATRAL”
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facebook/padroadodeculturaconcellodenaron Máis información en: www.padroadodacultura.es
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10venres 20.30 H

ÓSCAR IBÁÑEZ

Infantil
TEATRO JOFRE (FERROL) 6 €

O GAITEIRO E FRAUTISTA 
PONTEVEDRÉS PRESENTA EN 
FERROL O SEU ESPECTÁCULO 
DA TERRA.

Óscar Ibáñez –un dos gaiteiros 
máis galardoados de Galicia, 
tras recibir máis de 40 premios– 
mistura a música tradicional 
galega nun traballo de fusión e 
mestizaxe cultural sen límites. 
Agora achega ao escenario 
do Teatro Jofre o seu último 
espectáculo. Da terra é un 
percorrido polos temas máis 
destacados dos seus discos Alén 
do mar e Aires de Pontevedra. 

Rúa Entrerríos, 20-22, baixo 
15404, Ferrol (A Coruña)

Tf: 981 372 065
camogasl@mundo-r.com

www.camogasl.com 

Fachada Ventilada
Rehabilitación 
Obra Pública
Obra Civil
Obra Nova 
Servizos

anuncio aí camoga.indd   1 30/04/2019   12:47:15

11sábado 20.30 H

TORQUEMADA
Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL) 10 €

PEDRO CASABLANC INTERPRETA A TODAS AS PERSONAXES DE 
TORQUEMADA, UNHA ADAPTACIÓN DE IGNACIO GARCÍA-MAY 
SOBRE A OBRA DE GALDÓS.

Francisco Torquemada é un miserable usureiro de barrio que 
presume de descender do célebre inquisidor e a quen unha serie de 
acontecementos converten primeiro en respectable empresario, logo 
en senador e máis tarde en marqués. Finalmente atoparase cara a 
cara coa enfermidade e coa morte.
Interpretación maxistral de Pedro Casablanc baixo a dirección de 
Juan Carlos Pérez de la Fuente.
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12domingo 12.30 H

CONTOS PARA UN 
CALDIÑO
Infantil
LOCAL SOCIAL AGARIMO DE SILLOBRE (FENE)  GRATUÍTO

ESPECTÁCULO INFANTIL DE NARRACIÓN ORAL DE BAOBAB 
TEATRO DIRIXIDO E INTERPRETADO POR ANDREA BAYER E ÓSCAR 
FERREIRA.

“Contos para un caldiño” convida ao público a escoitar e a 
deixarnos levar polos contos e polos obxectos visuais que se 
presentan, así, un chapeu que non é un chapeu, unha tesoira 
non é unha tesoira...Un caldo máxico con poderes especiais 
para converternos en máis altos, máis rápidos e máis fortes, se 
así o queremos. O espectáculo consiste en ir cociñando contos 
e historias para que así cheiren mellor, nos entren polo nariz e 
poidamos degustalos.

12domingo 20.00 H

ORQUESTRA DE 
CÁMARA GALEGA

Música
TEATRO JOFRE (FERROL) GRATUÍTO

A XIRA XACOBEA DA 
ORQUESTRA QUE DIRIXE 
ROGELIO GROBA CHEGA A 
FERROL.

Tras o seu recente 25 aniversario, 
a Orquestra de Cámara  Galega  
cumpre cun ambicioso plan de 
difusión, incluíndo temas novos. 
A súa excelencia interpretativa 
permítelle abarcar un amplo 
repertorio,  desde o barroco 
ata os nosos días, asumindo o 
compromiso de dar a coñecer a 
música de compositores galegos.
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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).

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

Memoria histórica de

Serantes

edicións embora

Revista AI_Setembro 2021_170x240mm_AF.indd   1 2/9/21   12:47
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18sábado 20.30 H

MIGUEL RIVERA
Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 10 €

O VOCALISTA DE MAGA PRESENTA UN NOVO 
PROXECTO, SISTEMAS BINARIOS (CANCIONES 
ENCONTRADAS), NO QUE UNE MÚSICA E POESÍA.

Miguel Rivera pon música ás letras dos poemas 
incluídos no seu libro homónimo nun espectáculo 
dirixido por Rafael Villalobos e que contará coa 
presenza dunha voz en off, a de Asier Etxeandia. 
Sistemas binarios (canciones encontradas) engade 
novas sonoridades ata agora inéditas, de xeito 
que ao son do pop únense influencias africanas, 
mediterráneas e andaluzas.

17/18venres/sábado 20.30/20.00 H

QUEN DIXO 
MEDO?
Infantil
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 12 €

CARLOS BLANCO E OSWALDO DIGÓN 
MISTURAN DIÁLOGO, XOGO E INTERACCIÓN CO 
PÚBLICO.

Dous dos monologuistas galegos máis 
famosos xúntanse para dar vida a unha 
serie de monólogos nos que Digón e Blanco 
xogan, arriscan, saltan co público... Parte do 
espectáculo será improvisando, dando ao 
espectador a posibilidade de decidir a temática 
que se vai tratar.
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25sábado 20.30 H

MARÍA RODÉS
Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 10 €

“LILITH” É O TÍTULO DO QUINTO DISCO 
DE MARÍA RODÉS, CONSIDERADO O 
MELLOR DE 2020 POR EL PAÍS E A PRENSA 
ESPECIALIZADA.

Posuidora dunha gran voz, María Rodés 
homenaxea e defende neste disco, que a 
emparenta conceptualmente co mítico mundo 
das bruxas, a todas as mulleres que na historia 
foron libres, creativas e inconformistas. A través 
do mito de Lilith, a quen pode considerarse 
a primeira muller libre, Rodés expón unha 
profunda reflexión sobre a liberdade e a vontade 
de expresala. O traballo, pensado só para o directo 
pero que por causa da pandemia converteuse 
en disco, é o resultado dun extenso proceso de 
documentación previo ao estoupido creativo da 
artista. 
Cunha traxectoria artística plasmada en catro 
discos anteriores magníficos e belísimos, María 
Rodés non atopou aínda o éxito de público que 
correspondería á unánime posición da crítica 
musical sobre a súa calidade artística.

23xoves 21.00 H

CERIMONIA

Danza
CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER (FERROL) 3 €

AS RESIDENCIAS ARTÍSTICAS PARAÍSO 21, QUE 
SE DESENVOLVEN EN TODA GALICIA PROMOVIDAS 
POLO COLECTIVO RPM, REMATAN ESTE ANO EN 
FERROL.

Helena Salgueiro e Verónica Moar poñen en 
escena o resultado do traballo que durante dúas 
semanas de setembro desenvolverán nunha 
primeira residencia artística baseada nunha 
sinerxia interdisciplinar onde a escultura en 
cerámica, a danza e a performatividade tenderán 
unha ponte entre Oriente e Occidente.

24venres 20.30 H

LOS PAZOS DE ULLOA

Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 12 €

A ADAPTACIÓN DE EDUARDO GALÁN DA MELLOR 
NOVELA DE PARDO BAZÁN CHEGA AO TEATRO DA 
MAN DA DIRECTORA HELENA PIMENTA. 

Un reparto excelente (entre outros Pere Ponce e 
Diana Palazón) centra a atención do espectador nas 
paixóns desatadas na novela ao redor da 
violencia brutal (crueldade, abuso de poder, 
coacción sexual, case violación), a paixón e 
o desexo amoroso, a manipulación do pobo e a vida 
culta e educada, politicamente correcta, da cidade. 
O adaptador optou por mostrar o mundo sórdido  
e  máxico  da Galicia  rural e profunda da época de 
Emilia Pardo Bazán  e o ambiente falso da vida da 
cidade en idénticos tempos. 
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26domingo 18.00 H

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

O CICLO PEQUEMÚSICAS VOLTA AOS ESCENARIOS CON ESTA OBRA 
DE LA MAQUINÉ INSPIRADA NO UNIVERSO DO CIRCO DE PABLO 
PICASSO.

Acróbata e Arlequín é un obra escénico-musical inspirada no universo 
do circo de Pablo Picasso durante o período rosa (1904 -1907) e a música 
das primeiras vangardas a través dos compositores Erik Satie e Francis 
Poulenc. O espectáculo é interpretado con canto lírico, piano en directo 
e escenificado con teatro de actores, monicreques, sombras, obxectos e 
proxeccións. Un actor narrador guía a escena para o entendemento da 
obra para un público familiar, recomendado a partir de 4 anos..

26domingo 13.00 H

JUANITO Y MARÍA

Infantil
ADRO SILLOBRE (FENE)

OBRA DA COMPAÑÍA SEVILLANA 
FLASH TEATRO QUE, A TRAVÉS 
DE TÍTERES, PRESENTA A 
HISTORIA DE DOUS AMIGOS E 
UNHA PANTASMA DE LUNARES 
DE COLORES.

Juanito vai en busca da súa amiga 
María para invitala a dar un paseo 
polo parque. Cando a atopa ela 
está moi alterada e cóntalle que 
acaba de ver a unha pantasma de 
lunares de colores. Juanito decide 
saír a perseguir á pantasma. 
Asustará ao valente Juanito?  
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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
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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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26 DE setembro 18:00 h
PAZO DA CULTURA narón

la maquiné
acróbata y arlequín
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praceres solitarios por Nicolás Vidal

GUÍA ILUSTRADA

VICHES ISO?
COMO UN FASCINADO CONVITE Á OBSERVACIÓN, 
ESTE VOLUME APORTA UN “SINGULAR 
PERCORRIDO POLA VIDA DAS AVES INVISIBLES” 
COMO SE SUBTITULA O TRABALLO. O SEU AUTOR 
É O BIÓLOGO E DEBUXANTE JOSÉ ARCAS QUE 
LEVA TRES DÉCADAS ESTUDANDO E DEBUXANDO 
A ESES SERES QUE NOS ACOMPAÑAN E QUE A 
FORZA DE OBSERVALOS NON PRESTAMOS MOITA 
ATENCIÓN: GRANDE ERROR. 

JOSÉ ARCOS | EDITORIAL GALAXIA | 92 PÁX. | 20 €

A vida das aves máis comúns, aquelas 
que comparten espazo canda nós, agocha 
curiosidades sen fin. Moitas delas quedan 
saciadas coa visión e lectura deste libro 
fascinante inzado dos marabillosos debuxos 
de Casas –en branco e negro e cor– nun deseño 
de lectura impecable. 
Ao longo das súas páxinas fanse visibles 
paxaros como o Falcón Peregrino, que aniñan 
en lugares insospeitados e poden acadar ata os 
trescentos cincuenta quilómetros por hora; o 
espasmódico Rabirrubio, o Moucho de Orellas 
que en inverno viaxa ata África e asubía cun 
“chu” ou un “tiu”; a peculiar Bubela ou o 
parasito Cuco. Todas elas aves de aldea, de 
cidade e de costa que este volume de José Arcas 
trata de poñer en visión das nosas camándulas 
miradas. Viches iso? vai dirixido a lectores de 
todas as idades que desexen sorprenderse cos 
animais que conviven con nós e tanto teñen 
que ofrecer.  

ENSAIO

SETENTA IDEAS PARA A (POS) 
PANDEMIA

VV.AA.| CATRO VENTOS EDITORA | 76 PÁX. | 14,50 €

A chegada imprevista da COVID-19 a unha 
sociedade que se pensaba intocable supuxo 
e supón un cambio na nosa maneira de 
relacionarnos e interactuar co mundo. Este 
libro recompila as reflexións de Manuel 
Fernández Blanco, Pilar García Negro, 
María Xesús Nogueira, Manuel Outeiriño, 
Fernando Ramallo, Francisco Sampedro e a 
ferrolá Iolanda Teixeiro Rei sobre cara a onde 
nos diriximos nestes novos tempos e como 
podemos abordalos cunha escolma de ideas das 
que tratar de sacar “algo” positivo.

NOVELA

PEQUENO PAÍS

GAËL FAYE |RINOCERONTE EDITORA | 204 PÁXINAS | 18,00 €

Novela ambientada en Burundi polo rapeiro, 
compositor e novelista franco-ruandés Gaël 
Faye. Publicada en Francia en 2016, desde entón 
foi traducida a 36 idiomas e incluso o pasado 
ano estreouse a estupenda película homónima 
dirixida por Eric Barbier. Faye narra, cun 
evidente pouso autobiográfico, a historia de 
Gaby, un rapaz ruandés cuxa feliz existencia en 
Bujumbura vese modificada pola separación 
dos seus pais e pola guerra que o afasta da nenez 
e obriga a madurar. Unha novela canónica das 
chamadas “de aprendizaxe”.
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DELICIAS SONORAS

praceres solitarios

LOS MEJILLONES TIGRE 
TROPICAL Y SALVAJE
Hai que ter intelixencia e cabeza 
fría para usar o humor no mundo 
do pop e non caer na autoparodia 
ou no chocalleiro. Velaí a trabe 
da música do sexteto de Xaén Los 
Mejillones Tigre que teñen un 
dos directos máis agradecidos 
do panorama independente 
español. No aspecto musical o 
seu primeiro traballo Tropical 
y Salvaje, publicado xa hai uns 
meses, aporta unha afortunada 
mestura de psicodelia, 
yeyé, boogaloo ou cumbia 
sudamericana con afiadas 
guitarras sesenteiras coas que 
resulta difícil non mover os pés. 
Se iso non bastara, temas como 
“Apocalipsis zombie”, “Satán es 
amor” ou “Yo soy el vampiro” 
encaixarían na banda sonora 
dunha película de serie Z que 
parodiase a Jesús Franco (se iso 
non o facía xa el mesmo). O toque 
Santana en pezas como “Voodoo” 
co imbatible  retrouso “Qué 
bien tocas /Qué aburrimiento”, 
o tema social e ecolóxico en “La 
avioneta” ou esa xenial labazada 
aos savonarolas de hoxe que é 
“El Ofendidito” (Hey ofendidito 
eres el nuevo inquisidor/ Hey 
ofendidito eres el nuevo censor) 
merecen unha oportunidade. 
Denlla polo seu propio ben.  

DOCUMENTAIS 1971, O                      
ANO EN QUE A MÚSICA O 
CAMBIOU TODO
“No ano 1971 inventamos o 
século XXI” di con afouteza un 
David que en 1971 comezaba 
xa a ser Bowie. Faino nunha 
interesante e moi anglosaxoa 
serie documental de oito 
capítulos distribuída por Apple 
TV que cifra nese ano a fin 
dos 60 e o comezo dunha era 
que dominaría as seguintes 
décadas. Rolling Stones, Bowie, 
Bob Marley, Marvin Gaye ou 
Kraftwerk son só algúns dos 
artistas que desfilan por este 
proxecto audiovisual que centra 
o foco nun ano crucial para a 
historia da música popular. 
Glam, soul, rock, reggae 
ou electrónica abren novos 
camiños en 1971. A serie dá moita 
importancia ao contexto social 
no Reino Unido e sobre todo 
en Estados Unidos (Vietnam, 
dereitos civís…) en ocasiones 
máis que á propia música, aínda 
que hai que recoñecer que unha 
sen outra non se entenderían. 
Bótase de menos referencias ao 
movemento folk, pero en xeral 
o contido resulta formativo e 
ben interesante sobre un tempo 
no que, a diferencia de hoxe, 
os músicos eran influentes 
referentes sociais.

BAIUCA                    
EMBRUXO
A música tradicional estase 
adaptando ao seu tempo, e que 
mellor mostra que este segundo 
traballo de Baiuca, obra do 
produtor galego Alejandro 
Guillán. Todo un disco de 
‘folktronic’, mesturando a súa 
música tradicional natal coa 
electrónica, ambient e dance. 
Hai unha pegada de creadores 
como Enya, Morricone ou 
Enigma, que popularizaron 
os ritmos tribais e étnicos 
empregando sintetizadores 
para diluír o seu enxebrismo e 
facelo máis accesible. O sabor 
galego xorde poderosamente e 
posúe unha cepa repetitiva que 
é tan ‘trance’ como a música 
electrónica de baile. Os dez 
temas que compoñen o disco 
contan con ilustres colaboracións 
que van de Rodrigo Cuevas ás 
pandeireteiras de Lilaina en 
pezas de títulos evocadores de 
curandeiros populares como 
Conxuro, Embruxo, Meigallo ou 
Diaño, dunha calidade tribal e 
sombría dun feiticeiro que proba 
os seus feitizos na pista de baile. 
O obxectivo de Baiuca semella 
ir na procura de novos públicos 
e levar a música tradicional á 
actual xeración dixital. Vai por bo 
camiño. 
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exposicións

Memorabilia

100 ANOS DA IMPRENTA 
PARAMÉS 

ATA O 24/10/2021
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

En 1921 Emilio Paramés abriu as portas na rúa Real 
da imprenta que leva o seu apelido. A exposición 
é unha aproximación ao mundo da impresión a 
través de maquinaria orixinal utilizada por Paramés 
e de distintas publicacións realizadas ao longo do 
século XX. Tamén se exhiben dous libros nos que 
lle dedicaban pequenos textos ou debuxos distintos 
persoeiros de gran relevancia na cultura de Galicia 
do século XX que pasaban pola imprenta, como 
Pepito Arriola, Xaime Quintanilla ou Vicente Risco.  

Fotografía

FILLOS DO OCÉANO

ATA O 29/09/2021
MUSEO DE HUMOR (FENE)

DE  LUNES A VENRES: DE 10.00 A 13.00 HORAS  
E DE 16.00 A 21.00 HORAS

SÁBADOS: DE 10.00 A 13.00 H.  
DOMINGOS PECHADO

«Fillos do océano» é unha exposición de fotografía 
documental de Javier Teniente, que presenta a 
forma de vida de poboacións que aínda subsisten 
grazas á pesca artesanal en países como a India, 
Senegal, Vietnam, Sri Lanka, Madagascar ou 
mesmo Galicia. Javier Teniente investiu varios anos 
fotografando a forma de vida destas comunidades 
que dependen exclusivamente do mar e que están 
a sufrir o esgotamento dos recursos mariños por 
sobreexplotación ou por causa da contaminación.
A mostra constitúe unha homenaxe a todos eses 
pescadores que viven do mar e para o mar e obteñen 
del todo o necesario para a súa supervivencia. 
Tamén é unha chamada de atención e de 
concienciación social a favor da preservación dos 
ecosistemas mariños, para que se regulen tanto 
as pesqueiras coma a contaminación marítima. 
«Só así, preservando o medio, conservaranse as 
culturas ligadas á pesca artesanal. Un modo de 
vida co que, certamente, non se obteñen tantos 
beneficios a curto prazo como coa pesca industrial, 
pero que é máis sostible social e ambientalmente», 
sinala o fotógrafo
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ANO XIV

26domingo 
INFANTIL
13.00 h Adro Sillobre. Fene. 
JUANITO E MARÍA

INFANTIL
18.00 h Pazo da Cultura. Narón 
ACRÓBATA Y ARLEQUÍN

MÚSICA: FESTIVAL 
FERROL NO CAMIÑO
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
JUAN PÉREZ FLORISTÁN

27luns
MÚSICA: FESTIVAL 
FERROL NO CAMIÑO
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
DOMINIKA ÁCS E JÁNOS 
PALOJTAY

28martes
MÚSICA: FESTIVAL 
FERROL NO CAMIÑO
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
J. E. BAGARIA E A. 
ITURRIAGAGOITIA

30xoves 
INFANTIL
18.00 h Casa da Cultura. Fene. 
UN REI E OUTROS 
ANIMAIS

MÚSICA: FESTIVAL 
FERROL NO CAMIÑO
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
JOSU DE SOLAUN

SETEMBRO
02xoves

MÚSICA
21.00 h Paseo Marítimo de San 
Valentín. Fene. 
SETESTRELO

03venres
MÚSICA
22.00 h  Paseo Marítimo de 
San Valentín. Fene.  
MIGUEL LAMAS & 
ARDORA

04sábado
MÚSICA
21.30 h Paseo Marítimo. Neda. 
TANXUGUEIRAS

05domingo 
MÚSICA
19.00 h Paseo Marítimo. Neda. 
MILLADOIRO

10venres
MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol 
ÓSCAR IBÁÑEZ

11sábado 
TEATRO
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 
TORQUEMADA

12domingo
INFANTIL
12.30 h Local Social Agarimo 
de Sillobre. Fene.
BAOBAB TEATRO

MÚSICA
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
ORQUESTRA DE CÁMARA 
GALEGA

15mércores
MÚSICA: FESTIVAL 
FERROL NO CAMIÑO
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
DANIEL RIVERA

16xoves
MÚSICA: FESTIVAL 
FERROL NO CAMIÑO
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
DANIEL DEL PINO E ASIER 
POLO

17venres 
MÚSICA
20,30 h Teatro Jofre. Ferrol. 
MULLERES MIRANDO ÁS 
MULLERES

MONÓLOGO
20.30 h Pazo da Cultura. Narón 
QUEN DIXO MEDO?

18sábado
MÚSICA
Hora h Teatro Jofre. Ferrol. 
MIGUEL RIVERA

MONÓLOGO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.
QUEN DIXO MEDO?

19domingo
MÚSICA: FESTIVAL 
FERROL NO CAMIÑO
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
PABLO GALDO

22 mércores 
MÚSICA: FESTIVAL 
FERROL NO CAMIÑO
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
CYPRIEN KATSARIS

23xoves 
DANZA
21.00 h Centro Cultural Torrente 
Ballester. 
RESIDENCIAS PARAÍSO: 
CERIMONIA

24venres
INFANTIL
20.00 h Parque da Hortiña, 
Limodre. Fene. 
HILOS MÁGICOS

FESTIVAL FERROL NO 
CAMIÑO
20.00 h Teatro Jofre. Ferrol. 
RAQUEL LOJENDIO E 
AURELIO VIRIBAY

TEATRO
20.30 h Pazo da Cultura. Narón
OS PAZOS DE ULLOA

25sábado
MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 
MARÍA RODÉS

TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. Narón
OS PAZOS DE ULLOA
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