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entrevista

AÍ. Cre que os premios serven 
para mudar o posicionamento 
dos sectores reacios á reforma?
C.P. Non sei. Para min e para 
os compañeiros do estudo, 
un dos momentos máis 
bonitos do noso labor como 
arquitectos foi ver que despois 
de que nos abrisen as portas do 
confinamento a xente de Ferrol 
saíu á rúa, atopouse coa nova 
praza e recibiuna cos brazos 
abertos. Ese foi o gran premio, 
sinceramente: a aceptación da 
gran maioría da cidadanía de 
Ferrol. Sempre ten que haber 
voces discordantes, e benvidas 
sexan, pero o que si penso, e 
un ten que ser obxectivo, é que 
a praza de Armas que temos 
agora fai unha vida moito 
mellor para todo aquel que 
a atravesa, que a vive, e iso é 
innegable. O outro sería unha 
cerrazón, respectable, pero 
cerrazón...
AÍ. Fala o xurado do FAD de 
recuperación dun espazo 
público de encontro. Cre que a 
arquitectura en cidades como 
Ferrol, cun casco histórico 
definido, ten que centrarse máis 
no espazo público que no valor 

da edificación?
C.P. Si. Evidentemente, o espazo 
público, os equipamentos 
públicos, son o importante. 
Se miras unha cidade como 
Compostela, ves que os grandes 
edificios públicos (a catedral, 
San Martiño Pinario) entran 
con decisión e intentando 
xerar patrimonio e, despois, 
o caserío adáptase a eles. 
Evidentemente, o caserío ten 
que ter, digamos, un decoro e a 
boa arquitectura dese caserío 
sería aquela que entende a 
cidade e as súas tradicións e 
que non quere chamar moito 
a atención, por dicilo dalgún 
xeito, e aí os arquitectos temos 
que ter a suficiente humildade... 
Se miras o feito ata comezos 
do século XX, case todas as 
edificacións están ben, non son 
probablemente memorables, 
sacando, no caso de Ferrol, 
as de Ucha, nas que hai unha 
vontade de autor máis definida. 
O problema foi despois. Mira 
os catro alzados que temos na 
praza de Armas: a maioría son 
arquitecturas de pouco valor. 
A de Amboaxe está rodeada 
de arquitecturas de altísimo 

Carlos Pita
O premio FAD –o decano dos galardóns europeos, creado en 1958- e, agora, tamén 
o do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia avalan o proxecto co que o arquitecto 
Carlos Pita (A Coruña, 1964) gañou o concurso para a remodelación da praza de 
Armas. “Os premios recíbense con moita gratitude e con agrado”, comenta, e, aínda 
que asegura que “non hai que darlles excesiva importancia”, recoñece que supoñen 
“un pulo e unha confirmación de que non estabamos tan errados”. 

TEXTOS E FOTO: D. Permuy

valor: unha a unha poderían ser 
grandes feitos, pero o conxunto 
é marabilloso.
AÍ. Por que custa tanto limitar o 
uso do coche na cidade? 
C.P. Dentro da cidade o coche 
é máis ou menos prescindible, 
agás casos puntuais, levar 
cargas, etc. É máis difícil 
prescindir del fóra da cidade, 
e máis nun país como Galicia, 
polo intenso movemento 
entre a cidade e as aldeas. Aí o 
problema é que non temos un 
servizo público eficaz, e por 
iso o coche é imprescindible, 
pero dentro da cidade –e 
estou pensando na que vivo, A 
Coruña- non o é. Nas cidades 
temos que deixalo, coller novos 
costumes, facilitar o uso do 
transporte público... Pero nos 
custa, evidentemente. O mellor 
é andar, e as grandes urbes xa o 
están a facer: París, Berlín, Oslo, 
Barcelona... As limitacións 
ao coche teñen que ser 
importantes. Porque, ademais, 
manter un coche particular é 
carísimo; eu traballei para un 
arquitecto que non tiña coche 
e dicía que aforraba moito 
diñeiro indo en taxi. 
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AÍ. Hai quen vincula as 
restricións ao tráfico rodado, 
a supresión de prazas de 
aparcamento nas rúas, coa crise 
económica e comercial... 
C.P. Non estou de acordo, e a 
isto podería contestar moito 
mellor ca min un economista 
ou un sociólogo, que podería 
achegar probas obxectivas de 
que iso non é así; ao contrario. 
O comercio de proximidade 
pode aumentar nas zonas 
peonís. Temos Pontevedra moi 
preto: é unha demostración 
e un modelo. Por desgraza, 

os hábitos de compra teñen 
mudado. O problema é quen 
deixou construír os grandes 
centros comerciais arredor das 
cidades ou as plataformas de 
comercio electrónico, que non 
teñen nada que ver con esta 
problemática do aparcamento 
en superficie. O mercado 
dixital é brutal; coñezo moita 
xente que o 80 ou o 90% do 
seu consumo o fai a través de 
plataformas dixitais.
AÍ. Á marxe da económica, 
semella que Ferrol sofre unha 
crise de autoestima. Vostede 

fala moi ben desta cidade. Cre 
que ten moitas posibilidades de 
mellorar o seu espazo público, a 
súa imaxe?
C.P. Eu sempre son optimista 
e con Ferrol é moi doado selo. 
As súas condicións urbanas 
son realmente espléndidas: 
a ubicación, a orientación; o 
barrio da Magdalena, ese Ferrol 
Vello que había que rehabilitar 
dunha vez por todas, Canido... 
Evidemente, é moi mellorable 
e si é certo que percibo pouca 
autoestima: levades moito 
tempo recibindo paos, a 
reconversión... Ferrol paréceme 
unha cidade deliciosa, con 
moitísimas máis virtudes que 
defectos. Hai unha cousa que 
discuto cun amigo ferrolán, 
Vari Caramés, que sempre me 
di que Ferrol está pechado ao 
mar, pero eu non o sinto así: o 
espazo do porto é delicioso, coa 
posibilidade de tocar o mar coas 
mans, algo que non temos agora 
na Coruña; as visións da ría, o 
potencial do Arsenal... Un sitio 
que, canto máis coñezo, máis 
me gusta. E a proba é que este 
verán veu moita xente de fóra e 
todos querían coñecer a praza 
de Armas. O rapaz que veu facer 
o vídeo dos premios FAD, cando 
marchou, dixo: “Volto en agosto 
coa miña familia de vacacións”. 
Xa non sei se fixen ben ou mal 
porque, con tanto turista (ri), un 
xa non sabe se convidar á xente 
ou non...

entrevista

“AS CONDICIÓNS URBANAS DE FERROL 
SON REALMENTE ESPLÉNDIDAS”

“MÁIS QUE OS GALARDÓNS, 
QUE SON UN PULO, O 
GRAN PREMIO FOI VER A 
ACEPTACIÓN DA NOVA PRAZA 
POLA GRAN MAIORÍA DA 
CIDADANÍA DE FERROL”

“NAS CIDADES, O COCHE 
É MÁIS OU MENOS 
PRESCINDIBLE, AGÁS 
CASOS PUNTUAIS. TEMOS 
QUE MUDAR OS NOSOS 
COSTUMES”

“O COMERCIO DE 
PROXIMIDADE PODE MEDRAR 
NAS ZONAS PEONÍS. TEMOS 
PONTEVEDRA MOI PRETO: É 
UNHA DEMOSTRACIÓN E UN 
MODELO”
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02sábado 20.00 H

ISMAEL TABOADA
Música
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 8,00 €

O CANTAUTOR PRESENTA EN PRIMICIA EN NARÓN SIN CADENAS, 
UN LP QUE RESUME HISTORIAS, EXPERIENCIAS E SENSACIÓNS 
MOI PERSOAIS.

É o seu primeiro traballo discográfico, un álbum moi persoal froito 
de seis anos de duro traballo que inclúe trece temas de música de 
autor. Sin cadenas, gravado integramente en RRStudios, conta 
coa colaboración de artistas  consagrados do panorama musical de 
Ferrolterra.

02sábado 11.00 / 12.30 H

DERRIBA DA LÚA
Infantil
BIBLIOTECA MUNICIPAL (FENE)

ESPECTÁCULO DE NARRACIÓN ORAL E MUSICAL DE 
RILO&PENADIQUE DIRIXIDO A NENOS DE 0 A 4 ANOS.

Vero Rilo e Sonsoles Penadique presentan en Fene esta obra coa que 
“queremos arrolar, contar, cantar e xogar xuntas para soñar e medrar 
libres coma paxaros, de candeloria acandeloria”. Derriba da lúa narra 
como, no principio dos tempos, saltaron tres chispas: coa primeira, 
naceu a lúa; a segunda, deu lugar ao sol; e a terceira comezou a xirar e 
deu vida á terra.

02sábado 20.30 H

NOVEDADES 
CARMINHA

Música
AUDITORIO (FERROL) 15 €

CONCERTO DA BANDA 
COMPOSTELÁ NO QUE 
PRESENTAN O SEU ÚLTIMO 
TRABALLO, ULTRALIGERO, UN 
DISCO NO QUE PLASMAN A 
EVOLUCIÓN NATURAL DO ROCK.

Tras o éxito de Campeones del 
mundo chega Ultraligero, un 
álbum consagrado ao ritmo, que 
mistura cumbia, dancehall, dub, 
hip hop e músicas urbanas.
Coa determinación de que a vida é 
puro baile, Novedades Carminha 
–formación composta por Carlos 
Pereiro, Xavi G. Pereiro, Adrián 
Díaz Bóveda e Anxo Rodríguez, 
a última incorporación– chegan 
a Ferrol para interpretar temas 
como “Te quiero igual”, “El vivo al 
baile” ou a aclamada colaboración 
con Dellafuente en “Ya no te 
veo”. Estes e outros temas do seu 
novo disco reflicten as gañas que 
teñen de dar un paso máis alá do 
surf e o garage pero sen perder a 
esencia do rock que os veu nacer e 
evolucionar como grupo.
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03domingo 12.30 H

ZAPATOS NUEVOS

Infantil
TEATRO JOFRE (FERROL) 2 €

A COMPAÑÍA CASTELLONENSE DE TIAN GOMBAU 
TRAE A FERROL ESTA OBRA COA QUE GAÑARON 
O PREMIO MAX DE TEATRO AO MELLOR 
ESPECTÁCULO INFANTIL DE 2020.

Un neno que acaba de estrear zapatos vai ao río a 
merendar. Polo camiño descubre o mundo que o 
rodea e, mentres anda, os seus zapatos van tamén 
acumulando experiencias.
Zapatos nuevos é teatro de obxectos dirixido a nenos 
a partir de tres anos, que fala con sinxeleza e poesía 
do feito de crecer e dos sentimentos que acompañan 
a esta evolución.

07xoves 21.00 H

JAMIE FIFTHRING

Música
CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER (FERROL) 3 €

O ARTISTA FERROLÁN PARTICIPA NO CICLO OS 
XOVES NA CAPELA PRESENTANDO UN NOVO 
TRABALLO ORIENTADO AO ROCK BLUES CLÁSICO E 
AO ROCK ALTERNATIVO DOS 90. 

Sen deixar de lado a esencia do folk americano, 
jamie Fifthring e a súa banda levan algún tempo 
creando novos temas nos que seguen unha liña 
máis eléctrica, e onde o rock n’ roll ten un espazo 
privilexiado.

02sábado 20.30 H

SERVA ME, 
SERVABO TE
Danza
TEATRO JOFRE (FERRIOL) 6 €

OBRA DO CENTRO DRAMÁTICO GALEGO NA 
QUE O CORPO CONVÉRTESE NO ELEMENTO 
CENTRAL A TRAVÉS DO MOVEMENTO E O 
XESTO.

Serva me, servabo te (axúdame e axudareite) 
–obra creada por Belén Bouzas, Diego M. Buceta 
e Fran Martínez– aborda os afectos como forma 
de separar a violencia, reivindicando ademais o 
corpo como materia que iguala á humanidade sen 
distincións. 
Cun elenco formado por Olga Cameselle, Bal 
Castro, Raquel Crespo, María Llanderas e Cris 
Vilariño, a obra do Centro Dramático Galego fai 
visible o seu apoio ás novas linguaxes escénicas.
No escenario fantasíase co derrubamento dun 
edificio de vinte alturas que non é máis que o 
propio corpo espido ante a inmensidade. A peza 
é, segundo os seus autores, “unha viaxe na busca 
de novos retos na que o risco, a xenerosidade e 
o traballo do equipo deu como resultado unha 
proposta fermosa á vez que desafiante”.
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09sábado 20.30 H

LUCÍA PÉREZ
Música
TEATRO JOFRE (FERRIOL) 6 €

O NOVO DISCO DA ARTISTA LUGUESA 
CHÁMASE QUINCE SOLES, QUE É TAMÉN O 
NÚMERO DE VERSIÓNS QUE PRESENTA EN 
CONCERTO.

Lucía Pérez, presenta un disco íntegro en galego. 
Un novo traballo que conta con colaboracións 
de artistas moi especiais para ela, como son 
Biscaíño, Susana Seivane, Chema  Purón, 
Xabier Diaz,  Tonhito de  Poi, Sito Sedes, Emilio 
Rúa, Rosa Cedrón e Chenoa. Un disco cheo de 
cancións representativas dalgún momento 
da súa vida, que son nosas, pero que das que 
ninguén fixo unha versión.   

09sábado 20.00 H

LAS CUATRO ESTACIONES...

Teatro musical
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

A MULTIPREMIADA COMPAÑÍA ARAGONESA 
TEATRO CHE Y MOCHE  PRESENTA UNHA 
“COMEDIA CLIMATOLÓXICA” E UNHA PARTICULAR 
VISIÓN DAS “CATRO ESTACIÓNS” DE ANTONIO 
VIVALDI. 

Seis músicos e actores, que interpretan a música de 
Vivaldi cun formato inhabitual (violín, violonchelo, 
guitarra, saxos e percusións) convidan ao espectador 
e a ser testemuña dun furacán escénico-musical, 
onde todo o inesperado e imposible convértese en 
maxia e ilusión. Humor, tecnoloxía, virtuosismo 
instrumental e tradición teatral dan forma a un 
espectáculo sorprendente que nos convida de forma 
divertida e desenfadada a reflexionar sobre o cambio 
climático. A  volcánica e expresiva interpretación de 
Teresa  Polyvka ao violín xunto co resto de músicos 
e actores mergúllannos nunha persoal e renovada 
partitura, atrevida e brillante, mostrando ao gran 
público unha nova forma de gozar da música clásica. 
Humor espontáneo, branco e intelixente para todos 
os públicos, nunha peza teatral onde o sorriso e a 
tolemia únense á música en directo de principio a fin.

Pinturas e impermeabilizacións
Fachadas e terrazas
Canalóns e cubertas
Aplicacións industriais

Ctra.de San Pedro de Leixa, 38 
15405, Ferrol (A Coruña)

Tf: 881 952 474
pimfer@mundo-r.com

www.camogasl.com/pimfer
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14xoves 20.30 H

OSG
Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 15 €

A ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA, BAIXO A 
DIRECCIÓN DE JAIME MARTÍN, INTERPRETARÁ 
OBRAS DE FANNY MENDELSSOHN-HENSEL, 
CHAIKOVSKY E FÉLIX MENDELSSOHN.

A obertura en do maior de Mendelssohn-
Hensel, as variaciones sobre un tema Rococó de 
Chaikovsky e a Sinfonía número 5 “da Reforma” 
de Mendelssohn compoñen o programa deste 
concerto da OSG, no que Pablo Ferrández será o 
violonchelo solista.   

10domingo 12.30 H

A CAIXA DE NOVE LADOS

Teatro de títeres
TEATRO JOFRE (FERROL) DE BALDE

A COMPAÑÍA PORTUGUESA HISTORIOSCOPIO, 
DIRIXIDA POLA ESCENÓGRAFA E CREADORA 
SAMANTHA JESUS, PRESENTA UN MUNDO MÁXICO 
AGOCHADO NUNHA VELLA CAIXA DE COSTURA. 

O historioscopio é un instrumento óptico que 
permite estender a capacidade dos ollos humans 
de enxergar histórias através de diferentes ángulos, 
escalas e perspectivas. Esta compañia de teatro 
de marionetas busca estimular a imaxinación 
e liberdade de pensamento sobre temas sociais, 
históricos e ambientais. “A caixa de nove lados” 
mostra un conxunto de criaturas estrañas e 
singulares que nos levan a enfrentar os medos a 
través do poder das historias e a música.



OUTUBRO 2021 | 9

propostas

16sábado 20.00 H

AQUÍ TOU
Monólogo
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 12 €

MONÓLOGO CÓMICO-EXISTENCIAL NO QUE TOURIÑÁN ABORDA 
ALGUNHA DAS GRANDES PREGUNTAS DA HISTORIA DA 
HUMANIDADE.

Como cheguei a ser o que son? ou Como cheguei a estar aquí? son 
algunhas preguntas sobre as que Touriñán reflexionará nun novo 
espectáculo humorístico do actor galego. Nel tratará de desentrañar 
cales foron as decisións que o levaron ata este preciso momento para 
o que contará e representará partes da súa vida e unha serie de boas e 
malas decisións que o levaron a converterse na persoa que é agora.

21xoves 18.00 H

LEO LEÍÑO
Maxia
CASA DA CULTURA (FENE)

A MAGA PRESENTA O ESPECTÁCULO A PEREGRINA MÁXICA, UN 
PERCORRIDO POLA RUTA XACOBEA SEGUINDO AS INSTRUCIÓNS DO 
CÓDICE CALIXTINO. 

Leo Leíño, da man da primeira peregrina, Egeria, nos leva a 
Compostela, seguindo as instrucións do Códice Calixtino e 
peregrinando a través de sorprendentes trucos de maxia. Deste xeito irá 
descubrindo lendas e costumes do camiño, contando as aventuras da 
súa propia peregrinación ata os pés da Bernguela e ata entrar pola porta 
santa e abrazar ao apóstolo. Dirixido a nenos de 6 a 14 anos.

15venres 20.30 H

AILÁ

Música
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

O CUARTETO GALEGO CHEGA 
A NARÓN DESPOIS DE GRAVAR 
O SEU PRIMEIRO DISCO 
HOMÓNIMO CO QUE PRETENDEN 
ACHEGAR AO PÚBLICO 
UNHA ÓPTICA MODERNA DA 
TRADICIÓN ORAL.

Ailá propón neste primeiro 
traballo discográfico un conxunto 
de xotas, muiñeiras, valses e 
pasodobres sacados dos cantos 
de transmisión oral de Galicia. 
Contén temas como “Muiñeira 
de Frades” ou “De Lusada”, 
tocadas con instrumentos como o 
acordeón, a pandeireta, o bombo, 
o fliscorno, as tarrañolas ou a 
gaita roscón, que se misturan con 
naturalidade coas cunchas ou as 
tixolas, ofrecendo así un curioso 
percorrido musical por Galicia. 
O cuarteto, formado por Xan 
Pampín, Ángela Carou, Manuele 
Pardo y Abel Gañete, representou 
a Galicia no Festival Celtic 
Connection e foron galardoados 
en Interrritmos 2020.
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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).

24domingo 19.00

EL LAGO DE LOS 
CISNES
Danza
AUDITORIO (FERROL) 30 €

O BALLET NACIONAL RUSO TRAE A FERROL 
UN DOS CLÁSICOS MÁIS REPRESENTADOS NO 
MUNDO.

Composta por Tchaikovski e estreada no teatro 
Bolshói en 1877, El lago de los cisnes chega ao 
escenario do Auditorio da man do director Serguey 
Radchenko e con máis de corenta bailaríns sobre 
as táboas.
A compañía leva máis de 30 anos percorrendo 
teatros de todo o mundo e representando algunhas 
das máis famosas obras clásicas, como Carmen, 
Giselle ou Don Quijote.

23sábado 23.00 H

VIVA LA PEPA
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 12 €

COMEDIA DIRIXIDA POLO PROLÍFICO 
E MULTIPREMIADO LUÍS IBORRA E 
PROTAGONIZADA POR PEPA RUS.

Pepa é unha muller solteira, nai de dúas xemelgas 
que mantén a sorriso a pesares da amargura que lle 
tocou vivir. Pero un golpe de boa sorte fai que a súa 
existencia gris torne a un rosa forte tras converterse 
nunha heroína. Sae constantemente nos medios 
de comunicación e goza de moi boa fama. Non 
obstante, e demasiado pronto, empeza a perder esa 
popularidade. Entón decide que debe aproveitar o 
momento e facerse alcaldesa da súa cidade, Melilla, 
por que non? Unha comedia chea de verdade.
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30sábado 20.00 H

LAS CRIADAS
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 16 €

OS ACTORES ALICIA BORRACHERO, JORGE CALVO E ANA 
TORRENT DAN VIDA AOS PERSONAXES DA OBRA DE JEAN GENET. 

O Pazo da Cultura acolle Las criadas, a célebre obra do dramaturgo, 
poeta e novelista francés Jean Genet, nunha nova produción de 
Pentación Espectáculos e Teatro Español dirixida por Luís Luque a 
partir da versión de Paco Bezerra. 
Las criadas narra a historia de Claire (Ana Torrent) e Solange (Alicia 
Borrachero), as dúas serventas dunha Señora (Jorge Calvo) da alta 
burguesía francesa. Todas as noites inician un perverso ritual no que 
a realidade e a ficción mistúranse nun perigoso xogo de cambio de  
identidades.

30sábado 20.30 H

PIAZZOLLA X 100
Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 10 €

CINCO MÚSICOS EXCEPCIONAIS REÚNENSE PARA MOSTRAR A SÚA 
PARTICULAR VISIÓN DO LEGADO DUN DOS COMPOSITORES MÁIS 
INFLUENTES DO SÉCULO XX.

Algúns dos músicos máis brillantes do circuíto de jazz de España, 
liderados polo pianista arxentino Federico Lechner, forman este 
quinteto co que renden homenaxe a Piazzolla. A voz é a da gran Sheila 
Blanco, cantante de gran proxección que estará acompañada por Darío 
Polonara, Toño Miguel e Andrés Litwin.

31domingo 18.00 H

ALICIA

Infantil
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50  €

VERSIÓN DE CLAUDIO 
HOCHMAN PARA A COMPAÑÍA 
VALISOLETANA TELONCILLO 
TEATRO SOBRE A OBRA DE 
LEWIS CARROLL.

Alicia soña cun mundo 
imaxinario, co desexo de ver 
todo doutra maneira, coma un 
coello que está sempre apurado, 
coma un rato que fai carreiras 
electorais, ou un sombreireiro 
que vive tomando o té ás cinco da 
tarde. Todos eses personaxes, e 
moitos máis, están representados 
por catro actores que se 
desdobran para recrear o conto 
de Carrol. Con música en vivo, a 
compañía quere crear un marco 
sonoro que resulte ao mesmo 
tempo atractivo e envolvente.
Teloncillo Teatro leva máis de 
cincuenta anos levando os seus 
espectáculos por escenarios non 
só de toda España, senón tamén 
de China, Colombia, Uruguai, 
Chile, Bolivia, Portugal, EEUU ou 
Costa Rica.
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praceres solitarios por Nicolás Vidal

RELATOS ILUSTRADOS

ALGÚNS CONTOS 
COMPLETOS
É COÑECIDA A FACETA CREADORA DE DOMINGO 
VILLAR, UN DOS REFERENTES DA NOVELA 
NEGRA GALEGA QUE FOI QUEN DE ACADAR 
CONSIDERABLE ÉXITO FÓRA DO PAÍS.

DOMINGO VILLAR | EDITORIAL GALAXIA | 112 PÁX. | 20 €

Agora a súa medida produción aumenta 
cun mangado de relatos que baixo o irónico 
título de “Algúns contos completos” ofrecen 
outra faciana do narrador vigués. Son, como 
explica o autor no prólogo, contos feitos para 
a lectura en familia e amigos que a catástrofe 
da pandemia converte en libro para lembrar 
os momentos felices coa xente próxima. E esta 
compoñente humanista, directa e humorística, 
paira polos relatos elaborados cunha fasquía 
de narración oral na liña de mestres do xénero 
como Xabier Docampo. Así, nos dez contos que 
compoñen o volume de lectura veloz sabemos 
de amores moldavos non correspondidos en 
Fisterra, de fascinacións por sereas en San 
Cibrao, de espiritistas e santos, de meteoritos 
que lle cambian a vida a xubilados, de 
rapazas galegas que deron nome a vangardas 
expresionistas alemás e outras que narraban 
tan ben que eran mellores que películas. 
Tampouco faltan heroes que preferiron 
fuxir. E toda esta verbena coas ilustracións 
características de Carlos Baonza que fan dun 
libro curioso unha alfaia bibliográfica.

NOVELA

AYER

AGOTA KRISTOF| LIBROS DEL ASTEROIDE | 112 PÁX. | 16,95 €

Libros del Asteroide recupera agora unha das 
novelas máis inquietantes da húngara Agota 
Kristof (1935-2011) autora da triloxía “Claus e 
Lucas”. “Ayer” é un relato sombrío da realidade 
urbana que nos mergulla na vida de Sandor 
Lester, un operario que día tras día retoma a 
rutina da súa vida e non sabe se traballa para 
vivir ou vive para traballar. O pouco tempo libre 
de que dispón pásao escribindo e soñando na 
vida dun gran escritor. Tamén pensa en Line, 
a muller perfecta. Unha mañá, ao subir ao 
autobús que o conduce á fábrica, aparece Line 
en carne e óso.

NOVELA

O GANSO SALVAXE

MORI OGAI |IRMÁS CARTONÉ | 176 PÁXINAS | 14,50 €

Escrita entre 1911 e 1913 e publicada inicialmente 
por entregas, “O ganso salvaxe” é a obra máis 
coñecida do médico e narrador xaponés Mori 
Ogai que chega agora en galego ao catálogo 
de Irmás Cartoné. Cun estilo moi persoal, a 
novela suma unha mesurada contención lírica 
e un coidadísimo respecto pola humanidade 
dos seus personaxes. É por esta obra polo que 
o autor, xunto con Natsume Soseki, é valorado 
como o artífice da creación literaria moderna en 
xaponés. Unha historia sutil onde o que non se 
chega a dicir expresa tanto como todo o dito.
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propostas

DELICIAS SONORAS

praceres solitarios

VV.AA. SPANISH MODEL
Cando soubemos que se 
preparaba unha versión da obra 
mestra de Elvis Costello “This 
year´s model” (1978) a cargo de 
artistas latinos, arqueamos as 
cellas. Pensamos que non podía 
haber termo medio, ou era 
outra xenialidade de Costello 
ou ía ser un desastre artístico 
de intérpretes que un asocia na 
maioría máis a músicas físicas 
ou baile (Juanes, Luis Fonsi…) 
que ao príncipe da New Wave.  
Escoitado o traballo hai que dicir 
que os resultados funcionan. 
Un total de 16 pezas, máis que as 
do disco orixinal, versioneadas 
con total fidelidade ao autor que 
controlou o proxecto desde o 
primeiro momento da man do 
seu amigo o produtor arxentino 
Sebastián Krys. Coa música da 
gravación orixinal e os coros de 
Costello de fondo, a verdade é 
que o disco toma nova vida con 
traducións fieis nas letras ou no 
espírito. Estupendas as versión de 
Nina Díaz (“No action”), Juanes 
(“Pump it up”), Jesse & Joy 
(“Living in Paradise”), Gian Marco 
e Nicole Zignago (“Crawling to the 
USA”) ou o “Radio, Radio” de Fito 
Páez, entre outras. Unha grata 
sorpresa que un tería apostado a 
que non escoitaría nunca nin en 
soños. E perdería.

LONGAMETRAXE RESPECT 
(2001)
Había expectación por ver a 
película que sobre a vida de Aretha 
Franklin se estaba preparando e 
tras velo a un lle dá a impresión de 
que acaba de asistir á proxección 
dun filme para a televisión das 
catro do serán. E mira que había 
material. Un trauma materno, un 
pai controlador (deixémolo aí), 
unha voz prodixiosa, a loita polo 
éxito, a implicación nos dereitos 
civís e unha personalidade 
atormentada e tormentosa. Todo 
iso desfila pola cinta dirixida 
por Liesl Tommy sen provocar 
os terremotos emocionais que 
debería. Correcta a interpretación 
de Jennifer Hudson e moita 
preguntas sen resolver. O mellor, 
o obvio: as cancións que van 
marcando o ritmo narrativo 
da carreira da cantante e da 
súa historia vital. Desde un 
comezo afastada do éxito ata 
esa alquimia da negritude que 
da man do visionario produtor 
Jerry Wexler foi quen de acadar 
con músicos de estudio brancos. 
Nada disto conmove nunha 
peza que xoga cos atractivos tan 
actuais do feminismo e a defensa 
das minorías, eses son os seus 
valores. Como película, unha 
oportunidade perdida de explicar 
a unha cantante irrepetíbel.

QUANT BASADO EN 
HECHOS REALES
A súa bóla, como un artista 
convencido da súa imaxinación 
ou como mínimo da súa paixón 
creativa, Óscar Quant continúa 
a súa andaina reivindicando 
o power pop e abríndo o seu 
talento a outras sonoridades máis 
electrónicas. Editarse en Ferror 
Records, podendo atopalo en 
formato dixital ou físico cun labor 
gráfico obra do seu compañeiro 
musical, Alberto Amigo. Un disco 
de sons moi variados, cunha 
sofisticada produción e que como 
o título avanza reflexiona, ou 
cuspe, sobre o momento presente 
con pezas máis dinámicas, as 
máis interesantes, ou máis 
pausadas. O traballo comeza 
polo alto con lóstregos ao mundo 
moderno tan complicado e 
dixital: “De rodillas ante el 
algoritmo”, “CTRL-Z”, “Lógica 
matemática y teoría del caos”, 
divertidas idas de olla como “Un 
millón de cajas de cartón marrón” 
ou himnos power pop glam para 
pistas de bailes imaxinarias como 
“El baile del pánico y la ansiedad”. 
A medida que avanzan as súas 
15 pezas o ton vaise facendo 
máis escuro con “Las ruinas del 
tiempo” ou “Ciencia ficción” que 
lembra aos irmáns Reid. Un disco 
para perderse nel. 
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exposicións

ANIMA MUNDI

CLÁSICA

CLÁSICA

FERROL EN DANZA

ROCK&(FE)RROL

OS XOVES DA CAPELA

OS XOVES DA CAPELA
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ANO XIV

OUTUBRO
01venres 

MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol 

ESENCIA FLAMENCA, 
ESENCIA DE PASIÓN

02sábado
INFANTIL
11.30/12.30 h Biblioteca 
Municipal. Fene. 

DERRIBA DA LÚA

MÚSICA
20.00 h Pazo da Cultura. Narón 

ISMAEL TABOADA PÉREZ

MÚSICA
20.30 h Auditorio. Ferrol 

NOVEDADES CARMINHA

DANZA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol 

SERVA ME, SERVABO TE

03domingo
INFANTIL
12.30 h Teatro Jofre. Ferrol 

ZAPATOS NUEVOS

07xoves 
MÚSICA E NARRACIÓN
18.00 h Casa da Cultura. Fene. 

XELA ARIAS. LIBERDADE, 
SOLIDARIEDADE E AMOR 
POLA LINGUA

MÚSICA
21.00 h Centro Cultural Torrente 
Ballester. Ferrol. 

JAMIE FIFTHRING

08venres 
MÚSICA
20.30 h Auditorio. Ferrol. 

REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA

09sábado
INFANTIL
20.00 h Pazo da Cultura. Narón 

LAS CUATRO 
ESTACIONES... YA NO SON 
LO QUE ERAN

MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

LUCÍA PÉREZ

14xoves 
INFANTIL
18.00 h Biblioteca Municipal. 
Fene.

QUÉ ANIMALIÑO É?

MÚSICA
20.30 h Auditorio. Ferrol.

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DE GALICIA

15venres 
MÚSICA
20.30 h Pazo da Cultura. Narón 

AILÁ

16sábado
MONÓLOGO
20.00 h Pazo da Cultura. Narón 
TOURIÑÁN: AQUÍ TOU

17domingo
CINE INFANTIL
12.00 h Cines Dúplex. Ferrol.
O CARACOL E A BALEA

21xoves 
INFANTIL
18.00 h Casa da Cultura. Fene. 
A PEREGRINA MÁXICA

MÚSICA
21.00 h Centro Cultural Torrente 
Ballester. Ferrol. 
FAUSTO ESCRIGAS E 
RAMÓN VERDEAL

23sábado
TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. Narón 
VIVA LA PEPA

24domingo
DANZA
19.00 h Auditorio. Ferrol. 
EL LAGO DE LOS CISNES

30sábado
TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. Narón 
LAS CRIADAS

MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 
PIAZZOLLA X 100

31domingo
CINE INFANTIL
12.00 h Cines Dúplex. Ferrol.
A HISTORIA INCRÍBEL DA 
PERA XIGANTE

INFANTIL
18.00 h Pazo da Cultura. Narón 
ALICIA



Provincia da Coruña
 

A Coruña y As Mariñas Ferrolterra

Costa da Morte Terras de Santiago

Ría de Muros e Noia Ría de Arousa Norte

Provincia da Coruña
 

A Coruña y As Mariñas Ferrolterra

Costa da Morte Terras de Santiago

Ría de Muros e Noia Ría de Arousa Norte

Provincia da Coruña
 

A Coruña y As Mariñas Ferrolterra

Costa da Morte Terras de Santiago

Ría de Muros e Noia Ría de Arousa Norte


