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entrevista

AÍ. Como xorde a idea das 
memorias?
XR. Foi unha petición de 
Galaxia logo dun artigo meu 
na revista Grial. Non se me 
ocorrería escribilas pero 
entre o encargo e que os meus 
netos tivesen un recordo das 
aventuras do avó alá fun.
AÍ. O feito de que nunca 
te fixeses profesional e o 
propio título dan idea de que 
musicalmente as cousas 
che sucederon case por 
casualidade.
XR. Non me fixen profesional 
porque aínda hoxe é case 
imposible vivir da música en 
Galicia. Cando o éxito de “Catro 
vellos mariñeiros” (1972) tiven 
moitas propostas, pero como 
sucede hoxe, que ou estás en 
Madrid ou Barcelona ou non 
tes nada que facer. Pero si, 
artisticamente o meu foron 
casualidades, desde actuar 
nos primeiros tempos da Nova 
Canción Galega tras chegar a 
Compostela para estudar no 68, 
os discos en Edigsa e todo o que 
veu despois. Como o voo dunha 
bolboreta, a vida pode ser 
modificada ata rematar onde 
un non pensaba.

AÍ. No libro contas varias 
anécdotas das condicións 
técnicas e organizativas deses 
comezos no ano 1969 e despois. 
Moito cambiaron as cousas, 
non?
XR. Nese aspecto si. A 
precariedade era total. 
Concertos con micros que non 
funcionaban e ter que cantar 
“a pelo”. Logo, mánagers que 
che pedían unha redución do 
caché se contrataban a unha 
compañeira, como nun caso 
con María Manuela, ou outro 
que meses despois dunha 
actuación en Suíza reclamaba 
unha porcentaxe por terlle 
facilitado o meu teléfono ao 
Centro Galego. Anécdotas así 
de surrealistas.  
AÍ. No libro deixas claro 
que ti non formaches parte 
do colectivo Voces Ceibes, 
que tratou de impulsar o 
compromiso coa cultura galega 
a través da música de autor.
XR. Oficialmente non, pero 
actuaba moito con eles. Conto 
no libro como tiven que pasar 
unha proba pero seica non 
din dabondo o perfil de “loita 
nas barricadas”, aínda que 
con Benedito, que foi quen me 

Xoán Rubia
Tras medio século de actividade artística sobre os escenarios o cantautor mugardés 
Xoán Rubia resume cinco décadas de experiencias vitais e música no libro “Pasaba 
por aí e quedei un intre” (Editorial Galaxia). Un traballo que semella falar doutro 
país e hai moitos anos cando todo sucedeu entre nós e non hai tanto tempo. 

TEXTOS: Nicolás Vidal | FOTO: Kiko Delgado

examinou de “compromiso”, 
acabei actuando ao pouco 
tempo nun festival en Alacante. 
Neses anos actuabamos moitas 
veces xuntos, sendo nós un 
reflexo da Nova Canço Catalá, 
ata a desaparición do colectivo 
no 74, cando as cousas entre 
eles non tiñan moito sentido. 
Eu vía que ás veces os egos 
estaban por enriba da defensa 
do pobo e a cultura de Galicia.
AÍ. E no medio aparece a figura 
de Andrés Dobarro que pouco 
tiña que ver coa loita desde as 
barricadas.
XR. Non, Andresiño que non 
tiña unha gran voz pero si 
facía unhas cancións de pop en 
galego que lle gustaban a todo 
o mundo, a ese pobo que nós 
nos queriamos dirixir. Temas 
que falaban de amores e festas, 
pouco que ver co outro. No 
fondo nós eramos, e iso que 
meus pais tiveron que facer 
un grande esforzo para que eu 
estudara, uns privilexiados, 
uns señoritos.
AÍ. Aínda así, os tempos eran 
rabudos. Algo contas no libro 
da censura e as autoridades 
franquistas.
XR. Cando actuabas tiñas 
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que darlle ás autoridades as 
cancións que ías interpretar 
coas letras. Podías facer trampa 
e poñer o mesmo título e cantar 
outra, pero se o censor estaba 
no concerto e se decataba 
podían meterte unha sanción 
como me pasou a min, e eran 
moitos cartos! Logo, eu non 
tiven problemas graves coa 
policía, pero ese foi o meu caso 
non o de outros.
AÍ. Onde si os tiveches foi no 
Tenis Club de Ferrol, no ano 73
XR. Si, na semana en que 
mataron a Carrero Blanco. Os 
novos responsables da entidade 
quixeran darlle outro aire e de 
boa fe pensaron en min para 
actuar, aínda que eu non debín 
aceptar. Había unha parte do 
público a favor pero outra moi 

entrevista

incómoda, con militares e 
xente próxima ao franquismo. 
Despois de cantar o himno 
galego algún quixo que cantara 
o “Cara al Sol”. Eu negueime e aí 
empezou unha liorta enorme, 
que apenas vin porque me 
sacaron pola porta de atrás a 
toda présa.
AÍ. Toda a vida cantando en 

galego. Como ves o que pasa 
hoxe coa lingua?
XR. Con pasmo logo de 50 
anos. Algo avanzouse, pero 
malo se nós non defendemos 
o que é noso, paréceme unha 
obviedade dicilo.
AÍ. Ademais de moitos poetas 
do país, fuches o primeiro en 
musicar e reivindicar a obra de 
García Lorca no noso idioma.
XR. Si, os “Seis poemas 
galegos”. É algo do que estou 
moi orgulloso aínda que sexa 
máis coñecido por “Catro vellos 
mariñeiros”.  
AÍ. Seguirás coas presentacións 
do libro?
XR. Si, na Casa da Cultura 
de Ares o día 14 e xa logo na 
Coruña e Lugo. E animado para 
o que xurda. 

“NO TEMPO DA 
NOVA CANCIÓN 
GALEGA ERAMOS 
TODOS UNS 
SEÑORITOS”
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12mércores 19.30 H

CAMBIO CLIMÁTICO

Divulgación científica
CASA DA CULTURA (FENE)

“A PELEXA DA CIENCIA CONTRA O CAMBIO 
CLIMÁTICO” É O TÍTULO DA PRIMEIRA CHARLA 
DUN CICLO QUE ABRE A LICENCIADA EN FÍSICA 
E EXPERTA EN ATMOSFERA SUSANA BAYO 
BESTEIRO.   

Bayo é investigadora predoutoral no EphysLab 
da Universidade de Vigo no eido dos servizos 
climáticos para a enerxía eléctrica renovable e 
forma parte  da dirección executiva en España da 
organización The Climate Reality que se dedica a 
promover o coñecemento do cambio climático entre 
a poboación.

13xoves 20.30 H

MARÍA DUEÑAS

Música
AUDITORIO (FERROL) 3 €

O CONCERTO PARA VIOLÍN NÚMERO 1 DE DIMITRI 
SHOSTAKOVICH E A LEMMINAKÄIBEB SUITE DE 
JEAN SIBELIUS CONFORMAN O PROGRAMA NESTA 
NOVA VISITA DA ORQUESTRA SINFÓNICA DE 
GALICIA. 

A violinista María Dueñas e a Orquestra Sinfónica 
de Galicia, baixo a dirección de Dima Slobodeniouk, 
abren o ano no Auditorio de Ferrol. Encomiada pola 
súa expresividade musical e perfección técnica, 
María Dueñas converteuse, á idade de só 18 anos, 
nunha das artistas máis demandadas da súa 
xeración. Galardoada co Primeiro Premio xunto co 
Premio da Audiencia no Concurso Internacional  
Yehudi  Menuhin 2021, a violinista española 
consolídase no panorama internacional como solista 
e músico de cámara.

14/15venres/sábado 20.00 H

MORIA
Teatro documental
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 12 €

O DIRECTOR MARIO VEGA E O XORNALISTA DA 
SER ESPECIALIZADO EN CRISES HUMANITARIAS 
NICOLÁS CASTELLANO SON OS RESPONSABLES 
DESTA OBRA DE TEATRO DOCUMENTAL, QUE É, 
ADEMAIS,  INMERSIVA.

Cincuenta espectadores poderán estar, en cada 
sesión, dentro dunha tenda de campaña instalada 
no Pazo da Cultura. Poderán poñerse na pel das 
dúas actrices (Marta Viera e Ruth Sánchez) que 
interpretan ás refuxiadas Zhora Amiryar e Douaa 
Alhavatem. Zohra tivo que sobrevivir a catro 
bombardeos e atentados no seu país, Afganistán, 
perder ao seu irmán nun deles e ver como os seus 
catro fillos acababan feridos para emprender 
o éxodo. Douaa é unha iraquí que tivo que 
abandonar Bagdad despois da desaparición do seu 
marido. Na viaxe, ela e os seus pequenos dérono 
todo por perdido despois de 11 horas en alta mar 
sen sinal de ningún barco de rescate. Así é a vida 
das persoas que chegaron á illa de Lesbos fuxindo 
de secuestros, violacións, naufraxios, detencións 
arbitrarias, e moitas outras penurias que o 
equipo da produtora desta obra de teatro escolleu 
de entre centos de historias reais e igualmente 
terroríficas antes de que o campamento de 
refuxiados de Moria (deseñado para albergar a 
3.000 persoas pero no que chegaron a amorearse 
20.000) fora destruído por un incendio.
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21/22venres/sábado 20.30 H

CIGARRERAS
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 12 €

SETE ACTRICES EN ESCENA DAN VIDA A ESTA OBRA BASEADA 
EN LA TRIBUNA, DE EMILIA PARDO BAZÁN, E DIRIXIDA POR 
CÁNDIDO PAZÓ.

Cigarreras conta a relación socialmente imposible entre unha 
proletaria e un burgués, pero tamén é testemuña da crise política 
que en 1868 levou á caída da dinastía borbónica e á proclamación da 
I República en 1873. A obra conxuga o drama individual e colectivo 
vivido polas protagonistas con outros temas máis frescos, incluso 
cómicos, tan característicos da narrativa de Emilia Pardo Bazán.

15sábado 18.00 H

ISLAS JAULA

Charla
PAZO DA CULTURA (NARÓN)

CHARLA SOBRE A POLÍTICA DE 
XESTIÓN DOS REFUXIADOS E 
A PLANIFICACIÓN DO USO DE 
TERRITORIOS INSULARES COMO 
ESPAZO DE RETENCIÓN DE 
PERSOAS.

Mario Vega (na foto), director 
artístico do espectáculo Moria e 
Nicolás Castellano, periodista da 
cadena Ser estiveron no campo de 
refuxiados de Moria (Lesbos) en 
xaneiro de 2020. Desa experiencia 
nace Moria e tamén a charla Islas 
Jaula na que darán a coñecer 
a situación dos refuxiados e 
contarán como foi o proceso de 
montaxe do documental.



XANEIRO 2022 | 7

propostas

28 venres 20.30 H

MIEDO 2.0
Teatro musical
TEATRO JOFRE (FERROL) 18 €

RECITAL TEATRALIZADO E IRÓNICO NO QUE ALBERT PLA 
MOSTRA OS TEMORES COTIÁNS, DESDE O MEDO A UN MESMO 
ATÉ O MEDO Á MORTE. 

Unha nova dimensión do medo chegou da man do Covid-19 
e o cantautor Albert Pla é plenamente consciente. Ante esta 
intranquilidade, creou unha obra de teatro musical coa que mostra 
como afrontar esta nova situación, inimaxinable até o de agora,  a 
través da máis fina ironía.

29sábado 20.00 H

LUIS PIEDRAHITA
Monólogo
AUDITORIO DE FERROL 17 €

O MONOLOGUISTA CORUÑÉS PRESENTA A MIÑA PALABRA CONTRA 
A MIÑA, UN ESPECTÁCULO CHEO DE ENXEÑO E TENRURA.

Luis Priedrahita analiza neste novo monólogo por que ninguén está 
contento co que lle tocou vivir, sacando a relucir os aspectos máis 
absurdos do noso día a día. As cellas negras das señoras maiores, o 
medo ao váter alleo ou o amor verdadeiro son algúns dos argumentos 
cos que o cómico elabora unha peza coa que intenta demostrar que só o 
humor fai a vida soportable.

28/29v/s 20.30/20.00 H

ÚLTIMO VERÁN 
EN SANTA 
CRISTINA

Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 15 €

TEATRO DO NOROESTE MOSTRA 
CON ESTA OBRA, DIRIXIDA 
POR EDUARDO ALONSO, OS 
CONMOVEDORES RECORDOS 
DUN NENO QUE VIVE NA ESPAÑA 
FRANQUISTA.

Luma Gómez, Miguel Pernas, 
Xavier Estévez, Manuela Varela 
e Maxo Barjas forman o elenco 
de Último verán en Santa 
Cristina, unha obra que leva a 
acción ao ano 1960, cando o seu 
protagonista, Alfredo, ten só 12 
anos e pasa a época estival nunha 
praia preto da cidade na que 
vive. Anos despois, cando xa é 
un adulto, Alfredo recibe unhas 
cartas escritas pola súa nai, xa 
falecida. Léndoas rememora a 
súa infancia e regresa a aquela 
época, á sociedade franquista, 
que el vía dende a visión do seu 
pai militar. Vai descubrindo 
ademais a relación entre a súa nai 
e un antigo amigo da xuventude, 
agora fuxido e enrolado na 
última partida de guerrilleiros 
antifranquistas.



8 |XANEIRO 20228 | XANEIRO 2022

praceres solitarios por Nicolás Vidal

ENSAIO

DOUS ESCRITOS 
SOBRE A FELICIDADE
CANTABA VINICIUS DE MORAES AQUILO DE 
“TRISTEZA NON TEN FIN /FELICIDADE SI”.

MARCOS LORENZO | EDICIÓNS EMBORA | 142 PÁX. | 18 €

Como é posible que a cerna da nosa existencia 
humana non provoque máis reflexión sobre a 
busca eterna como seres pensantes e sensibles? 
Para tratar de remediar nas súas posibilidades 
esta eiva, o xestor cultural Marcos Lorenzo aporta 
desde Ferrol este pequeno volume que é como 
unha lúcida introdución a un tema vasto. O autor 
indaga nas súas claves desde unha perspectiva 
xeral e tamén local aportando datos, autores 
e estatísticas. Así, o primeiro microensaio, 
“Felicidade e malestar en Galicia”, parte da 
definición de felicidade e os seus compoñentes 
e avanza ata a falta da mesma exemplificada no 
tema suicidio aplicado ao caso de Galicia e a súa 
pavorosa invisibilidade. No segundo ensaio, “A 
nosa idea de felicidade”, Lorenzo aplica técnicas 
da ciencia social para indagar nun grupo de 
persoas cuestións que nos afectan: liberdade, 
traballo, amor, amizade, lecer, pairando opinións 
diversas coas que un pode sentirse concernido. 
Adiantamos algo, na estatística final do “top” 
para acadar o que sexa a felicidade ocupa o cumio 
o humor, seguido de amor, amizade e saúde. Un 
breve ensaio duplo que baixo un modesto título 
aporta máis do que anuncia: facernos pensar 
sobre as nosas prioridades vitais.

POESÍA

FEROS CORVOS. ANTOLOXÍA DO 
BATALLÓN LITERARIO DA COSTA DA 
MORTE

VV.AA. (TERESA SEARA, INTRODUCCIÓN E SELECCIÓN) | CHAN DA PÓLVORA 

| 128 PÁX. | 17 €

Co galo do 25 aniversario da creación do batallón 
Literario da Costa da Morte, a profesora e crítica 
Teresa Seara debulla a raíz deste lóstrego que fixo 
tremer na segunda metade dos anos 90 o panorama 
poético galego desde Cee. Nomes hoxe consolidados 
como os de María Lado, Estevo Creus, Rafa Vilar, 
Modesto Fraga ou Marilar Aleixandre, entre outros 
e outras, aportaron enerxía lírica desde un espazo 
insólito. Ademais dunha necesaria introdución, 
Seara escolma, con interesantes notas, algúns dos 
poemas máis destacados nesta edición coidada. 

NOVELA

UN LUGAR DESCONOCIDO

SEICHO MATSUMOTO |LIBROS DEL ASTEROIDE | 256 PÁXINAS | 17,95 €

Matsumoto é un dos referentes xaponeses de novela 
policíaca (nunca nos fartaremos de recomendar a 
lectura de “El expreso de Tokio”, tamén en Libros 
del Asteroide). Sutil, preciso, intrigante e cunha 
compoñente social sobre o seu país, aquí recunca 
nesas absorbentes características nesta novela editada 
orixinalmente en 1975 no que un alto funcionario 
se entera da morte da súa muller en extrañas 
circunstancias. A desconfianza o levan a indagar con 
obsesión nunha vida que non era o que semellaba. 
Todo un galano para calquera tipo de lector.

praceres solitarios por Nicolás Vidal

MARCOS LORENZO
DOUS ESCRITOS SOBRE
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edicións embora
www.edicionsembora.es

ISBN 978-84-17824-49-5
P.V.P.  18 €

edicions-embora @edicionsembora

A obsesión pola felicidade non se extingue 
senón que, como a enerxía, se transforma. 
Estamos cansos de escoitar que cada quen 
é responsable do seu destino. Aplicado 
ese lema ideolóxico á felicidade, os 
infelices seríano por desentenderse da 
súa responsabilidade neste mester. Cabe 
pensar unha posibilidade futura onde 
o asunto da felicidade acabe sendo un 
problema de Estado, pero se así fose cada 
quen tería que resolver este problema pola 
súa propia conta e risco. 

Esta obra de Marcos Lorenzo abre un 
horizonte de comprensión das sinerxías 
profundas da cultura galega, tendo moi 
presente o tránsito dunha sociedade 
con perfís tradicionais a unha nacente 
sociedade tardo-moderna nun reducido 
intervalo temporal.

edicións embora

Marcos Lorenzo (A Coruña, 1970) é 
economista con formación en antropoloxía. 
Investigador nos campos da cultura e da 
sociedade galega contemporánea é autor 
dos libros Liquidación de Existencias (2005) 
e Karlotti, un poema crónico (2013), ademais 
de coeditor do volume colectivo A xestión 
cultural en Galicia (2019).
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praceres solitarios por Nicolás Vidal
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desde Ferrol este pequeno volume que é como 
unha lúcida introdución a un tema vasto. O autor 
indaga nas súas claves desde unha perspectiva 
xeral e tamén local aportando datos, autores 
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definición de felicidade e os seus compoñentes 
e avanza ata a falta da mesma exemplificada no 
tema suicidio aplicado ao caso de Galicia e a súa 
pavorosa invisibilidade. No segundo ensaio, “A 
nosa idea de felicidade”, Lorenzo aplica técnicas 
da ciencia social para indagar nun grupo de 
persoas cuestións que nos afectan: liberdade, 
traballo, amor, amizade, lecer, pairando opinións 
diversas coas que un pode sentirse concernido. 
Adiantamos algo, na estatística final do “top” 
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DELICIAS SONORAS

praceres solitarios

VV.AA. THE SUN SHINES 
HERE: THE ROOTS OF 
INDIE-POP 1980-1984
Desde sempre manifestamos 
a nosa fascinación polo pop 
independente británico de 
mediados dos anos 80, canteira 
da que sairían tantas bandas de 
éxito nesa e na seguinte década 
apostando polas melodías, as 
guitarras e os retrousos pop. 
Así, de novo o selo Chery Red 
recunca no xénero. Xa o fixera 
coa compilación “Scared To Get 
Happy”, retrospectiva de toda 
a década condensada en cinco 
discos que editaron en 2013. Agora 
repiten con este “The Sun Shines 
Here: The Roots of Indie-Pop 
1980-1984”, que, como di o título, 
pon o foco nos primeiros anos da 
escena e nas bandas que axudaron 
a moldear ese son. Estamos ante 
unha caixa de tres CDs que contén 
74 pistas (48 na edición dixital). 
Nomes de referencia como The 
Jesus and Mary Chain, Aztec 
Camera ou The Pastels, canda 
outros como Pale Fountains, 
Bluebells, Scritti Politti ou The 
Teardrop Explodes. Con todo, 
aquí destacamos aos primeiros 
Pulp ou Prefab Sprout e bandas 
deliciosas e imprescindibles 
da escena, como The Brilliant 
Corners, The Monochrome Set ou 
St. Christopher. 

DOCUMENTAL ONCE 
WE WERE BROTHERS. A 
HISTORIA DE THE BAND 
(2019)
En 1976 Martin Scorsese 
presentou unha das grandes 
películas da historia sobre un 
grupo de rock, “The last waltz”. 
Medio século despois produce 
este gran traballo que amplía 
de xeito interesante o foco 
temporal da historia do conxunto 
canadiano. O compositor e 
guitarrista Robbie Robertson, con 
Rick Danko o único integrante 
vivo do quinteto, protagoniza 
unha cinta que repasa a historia 
aínda que, para o bo e o malo, coa 
versión unívoca de Robertson. 
Arquivo inédito, fotografías e 
cancións icónicas compoñen 
un dos ‘rockumentaries’ máis 
interesantes duns tempos cheos 
de interesantes documentais 
musicais. Robbie rememora a 
traxectoria deste grupo de amigos 
desde que comezaron como 
músicos de Ronnie Hawkins 
(aínda vivo!) e Bob Dylan até a 
gravación de “Music from Big 
Pink” e consolidarse como The 
Band entre excesos varios. A 
cinta, dirixida por Daniel Roher, 
conta ademais coa participación 
do propio Scorsese, Springsteen, 
Clapton, Hawkins ou Van 
Morrison, entre outros. 

BELLÓN MACEIRAS A 
MÚSICA DAS BURGUINAS
Unha sinxela ollada a este audio 
libro amósanos a homenaxe á 
música en xeral e á tradicional en 
particular. Porque iso é “A música 
das buguinas”, unha aventura de 
Daniel Bellón e Diego Maceiras, 
canda Cabe García e Gloria 
Mosquera (Mamá Cabra) cantante 
e narradora da historia. Xunto 
con eles temos o conto de Pepablo 
Patiño e as ilustracións de 
Leandro Lamas. No eido auditivo, 
o contido aparece non nun cedé 
senón nunha tarxeta cun mp3, alí 
temos o relato narrado por Gloria 
Mosquera e o resto das 24 pezas 
que o acompañan. Escoitamos 
desde composición propias de 
Bellón e Maceiras ata outras 
sacadas da tradición popular ou 
de referentes como Xosé Seivane, 
Constantino Bellón, Chané 
ou do noso vizoso cancioneiro 
tradicional. Un musical que ten 
como fondo e sentido a propia 
música tradicional a través da 
historia de Roque, un rapazolo 
que coas súas aventuras faise 
consciente de que estamos 
rodeados de música de todo 
tipo, como unha parte máis da 
natureza. Todo un artefacto 
creativo de Bellón Maceiras que 
agardamos ver axiña ao vivo 
como espectáculo.

DELICIAS SONORAS

praceres solitarios

VV.AA. THE SUN SHINES 
HERE: THE ROOTS OF

DOCUMENTAL ONCE WE 
WERE BROTHERS. A

BELLÓN MACEIRAS A 
MÚSICA DAS BURGUINAS
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