GUÍA DE CULTURA, SERVIZOS E OCIO EN FERROLTERRA maio 2022

#167

propostas

música

Malvela

en ferrol
exposición

Exemplar gratuíto

festival

Letras
galegas

Xaquín
Marín

volta á orixe

un día para as
familias en
narón

Berto
O 14 DE MAIO NO TEATRO JOFRE

maio 2022 | 1

entrevista

Xabier Díaz

Baixo o título de Levantarse e caer Xabier Díaz vén de publicar o seu novo disco que ten
como tema a infancia e o peso que para os adultos ten o seu pasado. Unha sorpresa por
afastarse do seu traballo coas Adufeiras de Salitre que, no entanto, vano acompañar
nunha xira que o levará polo mundo e ao lugar onde todo comezou, o barrio fenés de San
Valentín.
texto: Nicolás Vidal | foto: Marcos Budiño

AÍ. Novo disco e sorpresa
maiúscula cun Xabier Díaz en
plan cantautor. Que che di a
xente?
XD. Ben, intuía que algunha

reacción ía haber pero
tampouco tanto. Xa en discos
pasados con amigos como
Acadacanto con Guadi Galego e
Arrolos de Salitre con Guillermo
Fernández tiña unha faceta
máis de cantautor. O proxecto
con Adufeiras de Salitre é máis
folk tradicional e esa parte
estaba agochada. Foi unha
pequena fuxida, nada máis.
No fondo son dous rexistros,
o autoral e a raíz, nos que me
sinto cómodo.

AÍ. Como foi o nacemento de
“Levantarse e caer”?
XD. O tema da pandemia

levoume a reflexionar sobre
a infancia e a miña vida nesa
época. Tivemos máis tempo
para parar e estar con nós
mesmos. Esa reflexión levoume
ás orixes e a mellor maneira que
teño de pensar niso é facendo
cancións.

AÍ. Por que cres que
mergullaches nesa etapa da túa
vida?
XD. Temos unha memoria
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selectiva que queda só coas
cousas boas. Eu quixen afondar
en todo desa época, tamén nas
cicatrices que calquera vida
xera. Podemos esquecer as
cousas malas pero acubíllanse
e acaban agochadas nalgún
lugar do noso corpo. Acaban
aboiando e manifestándose
dalgunha maneira. Nese
sentido este disco quería ser
tamén un pequeno tratado
sobre a resiliencia, como curar
das feridas do pasado.

AÍ. Es a outra grande
personalidade do barrio.
Contigo está nada menos que a
vicepresidenta.
XD. E os dous somos Díaz! Eu

tamén houbo acontecementos
tristes como en calquera vida,
inxustizas e cousas que che fan
medrar. Pero si, a miña infancia
foi moi feliz na república do
barrio de San Valentín en Fene,
unha xeografía minúscula que
para min foi xigantesca porque
en cada parque e cada rúa
vivín mil aventuras. Ademais
recordo que as diferencias entre
nós eran inexistentes, todos
eramos fillos do estaleiro, os
nosos pais eran traballadores e
alí vivíanse moi intensamente
as actividades socio-deportivas.
Quizais foran os mellores anos
da miña vida.

así que podes imaxinar que vai
ser o meu debut. Podo dicirche
que é o concerto que máis
ilusión me fai, creo que da miña
vida. E por favor, os cativos
daquela que veñan e me digan
quen son, despois de tantos
anos quero recordalos!

AÍ. Tiveches unha infancia feliz?
XD. Si, ao cento por cento, pero

adicado ao marabilloso mundo
da música e ela adicada á
política, non sei se un mundo
tan marabilloso, pero si recordo
a Yolanda. É máis, teño algunha
foto xuntos de cando cativos,
disfrazados nalgún entroido!

AÍ. Por certo, que regresas a San
Valentín a actuar o próximo 1 de
xullo coas Adufeiras de Salitre.
XD. Si, actuei alí con sete aniños

AÍ. Volvendo ao disco, desde o
título asúmese a nosa condición
e o noso destino.
XD. Diso se trata. É unha
reflexión sobre o éxito como
un impostor, que é ser gañador
e perdedor. Hoxe tes que saír
a gañar, a competir por ser
o mellor, no fútbol ou nun
concurso de cancións. O

entrevista
propostas

“Ante o actual modelo do éxito eu quixen facer
bandeira dos perdedores”
paradigma da felicidade que
importamos de Norteamérica
é o número de likes nunha rede
social. Vas caer, que máis dá. E
despois de caer non vai quedar
outro remedio que levantarse.

AÍ. Estamos instalados nesa
falacia do éxito.
XD. Estamos moi obsesionados

co asunto e eu quería facer
bandeira dos perdedores.
Non pasa nada por non gañar,
tranquilos que non se pode
ser o número un sempre nin é
necesario porque parece que xa
ser o dous é un fracaso. Eu teño

unha vida plena na música,
xa sei que non son un artista
“mainstream”, non encho o
Coliseo, pero si o teatro Colón, e
non podo ser máis feliz.

AÍ. Haberá que insistirlle ás
novas xeracións.
XD. O das redes sociais e os likes

é preocupante porque a rede
social máis bonita é a vida. Esa
rede é insubstituíble e o resto é
unha pequena mentira virtual.

AÍ. Falemos do disco. O tema
das colaboracións é clave
XD. Si porque o disco ten moita
parte de capricho. Graveino

como quixen, gastei o que
puiden coa produción de
Josete Ordóñez máis músicos
como Germán Díaz, Pedro
Pascual e outros marabillosos.
Ollo a Antía Muíño, unha
voz espectacular. E que dicir
das imaxes de Vari Caramés.
Toda unha colaboración
multidisciplinar.

AÍ. Volves coas Adufeiras polo
mundo adiante. Tamén en disco?
XD. Quen sabe. O ciclo eran tres
traballos pero na vida hai que
deixarse sorprender polo que
veña.
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INFANTIL
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propostas

01-08 domingo-domingo
concurso internacional
de piano
Música

06 venres

20.30 h

morte dun
anarquista
Teatro

Teatro jofre/auditorio (Ferrol)

PAZO DA CULTURA (NARÓN)

9,50 €

pianistas chegados de diferentes partes
do mundo compiten en Ferrol na trixésimo
terceira edición do prestixioso concurso.
Dende o pasado 29 de abril en Ferrol está a celebrarse
unha nova edición do Concurso Internacional de
Piano, no que compiten músicos chegados de todo o
mundo. Durante as eliminatorias haberá un concerto
a cargo dos pianistas Uladizislau Khandohi e Piers
Lane. Será no Teatro Jofre o día 6 ás 19.30 h.
A cerimonia de clausura, coa Orquestra Sinfónica de
Galicia, terá lugar o día 7 ás 20.00 horas no Auditorio
de Ferrol, espazo no que un día despois ofrecerase o
concerto de clausura a cargo do prestixioso pianista
Dmitri Alexeev.

07 sábado

20.00 h

rilla rilla
Infantil
Auditorio (cedeira)

espectáculo de xarope tulú que persigue
poñer de manifesto a gran variedade
dialectal da lingua galega.
Rilla Rilla é un concurso sobre a lingua no que o
público convértese no protagonista esencial. Ese
concurso mergúllanos nun lugar con idiosincrasia
propia no que hai que buscar palabras esquecidas.

un anarquista morre accidentalmente
ao tirarse pola ventá dunha comisaría
mentres é interrogado pola policía.
Sucedeu en Milán en 1969.
A compañía Talía Teatro regresa ás táboas coa
adaptación de Morte accidental dun anarquista,
a obra mestra de Darío Fo milleiros de veces
representada en todo o mundo e dirixida nesta
ocasión por Cándido Pazó.
O argumento xira entorno á investigación xudicial
iniciada tras a morte do anarquista. A aparición
na comisaría dun “tolo”, que se fai pasar por
diferentes personaxes, dará a volta ás indagacións
policiais en prol do descubrimento da verdade.
Cunha sátira implacable e chea de humor Morte
accidental dun anarquista pon en evidencia a
natureza da policía e dos seus métodos ao servizo
da represión, así como a falsificación de realidades
por parte dos poderes públicos.
Cincuenta anos despois de ser escrito, esta
disparatada pero reflexiva comedia, segue
aportando sons que, dun xeito máis ou menos
directo ou metafórico, reverberan aínda nos
muros da actualidade.
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11mércores

19.30 h

adolescencia e saúde mental

Infantil

Casa da Cultura (Fene)

Biblioteca (ortigueira)

a psiquiatra e divulgadora científica Iria Veiga ofrece unha
charla en fene dentro do ciclo “contando ciencia”.
Iria Veiga é médica psiquiatra no Hospital do Barbanza.
Mantén o blog O outro lado do espello e participa nas iniciativas
divulgadoras “Escépticos no Pub” e “Pint of Science”. En 2017 gañou o
Premio a artigos xornalísticos normalizadores do Concello de
Carballo co artigo “Inchazón”. Un ano despois participou no LGx15 coa
intervención “Síndrome do Noroeste” e en Malas linguas da Deputación
da Coruña. Chega a Fene para falar de adolescencia e saúde mental.

21.00 h

andrés balado

contacontos co que caxoto
achega aos nenos a vida e a
obra do poeta Florencio D.
Gurriarán.
Música, contos e versos xúntanse
para dar vida a este espectáculo
que pretende dar a coñecer ao
escritor homenaxeado o Día das
Letras Galegas.

12xoves

21.00 h

momboi

Música
Teatro Jofre (ferrol)

17.00 h

o garoto de
ipanema

Conferencia

13 venres

10martes

Música
10 €

c.C. Torrente ballester (ferrol) 3 €

o cantante cariñés, concursante de La voz, inicia
en ferrol a xira entrelazados, un concerto para
presentar o seu primeiro traballo de estudo.

Vacacións en ornanda é o
título do novo disco deste
grupo que fusiona pop,
rock, folk e ritmos latinos.

“Duele”, “Entrelazados” ou “Nosotros fuimos luz” son algúns dos
temas do primeiro traballo discográfico de Andrés Balado, que elixiu
o Teatro Jofre para iniciar unha xira que o levará –xunto a unha banda
de oito músicos– por escenarios de todo o país.
Balado, considerado pola crítica como unha das revelacións musicais
do ano, e a súa característica voz resgada, propón un prometedor
directo no Jofre.

O cuarteto de Noia volve
amosar o mellor do popfusión, que bebe da música de
raíz latinoamericana nunha
arriscada pero prometedora
mistura co rock, a psicodelia, a
tradición galega ou o flamenco.
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14 sábado

20.00 h

14 sábado

20.30 h

berto

n.e.v.e.r.m.o.r.e.
Teatro documental
Pazo da cultura (narón)

12 €

Música
Teatro Jofre (ferrol)

8€

Teatro documental sobre a capacidade
de auto-organización da xente fronte ao
desastre do Prestige en 2002.
A compañía Chévere recupera o desastre do Prestige
e presenta esta obra que mostra a resistencia e a loita
dos galegos por salvar o mar e minimizar ao máximo
a desastre ecolóxica e social que se produciu en 2002
polo afundimento do petroleiro que verteu ao mar
preto de oitenta mil toneladas de fuel.
Chévere leva anos traballando nunha liña na que usa
os procedementos documentais para crear ficcións
a partir da memoria colectiva. Segundo Xesús Ron,
director e dramaturgo de N.E.V.E.R.M.O.R.E. pódese
referir tanto a corvos que falan como a pobos que
berran, pero a intención é a mesma: facer memoria.

15 domingo

18.00 h

queen for kids
Infantil
pazo da cultura (narón)

14/12/10 € (venta anticipada)

Percorrido pola historia da banda británica
guiado por Rockabel, a desastrosa asistente
do manager oficial de Queen.
Bohemian Rhapsody, Love of my life, Kind of magic ou
We are the champions serán algúns dos temas que se
escoitarán neste concerto no que o único obxectivo é
que os máis pequenos coñezan quen era Queen.

O vocalista, guitarrista e compositor
de Verto ten o seu primeiro disco como
Berto, un proxecto persoal no que
dialoga co Rithm & Blues o Techno dos
70 e o Low-Fi.
Berto e Fer revolucionaron a música galega con
Verto e, pechado polo momento aquel proxecto,
Alberte Mira presenta o seu primeiro disco
en solitario. Viaxe ao espazo interior é o título
do disco, no que o artista reflexiona de forma
descarnada arredor dos problemas de saúde
mental. Nunha entrevista co crítico Carlos
Crespo en La Voz, o músico aseguraba sobre unha
das cancións do disco Lentamente vai pasar: “Non
quería facer un manual de autoaxuda pero si que
quería facer algo realista e creo que esa canción si
que aporta unha perspectiva realista respecto a
como recuperarse da tristeza e dos problemas”.
Cunha banda nova, Berto presenta un proxecto
máis intimista que, non obstante, vaise abrindo
a sonoridades máis festeiras con aportacións e
colaboracións de novos músicos galegos
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propostas
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V06 20:30 horas
S0720:00 horas
Teatro Contemporáneo

talía teatro

morte accidental
dun anarquista

PREZOS: Público xeral: 9,50 € Abonados - Desempregados
- Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

S14 20:00 horas
Teatro contemporáneo

chévere e centro dramático galego

n.e.v.e.r.m.o.r.e.

xuño
D22 19:00 horas
Música

brothers in band

THE VERY BEST OF
DIRE STRAITS SHOW
EUROPEAN TOUR

PREZOS: ANTICIPADA PATIO DE BUTACAS: 25,00 € 1º
ANFITEATRO: 22,00 € 2º ANFITEATRO: 20,00 €. DENDE O
16/05/22 ATA O DÍA DO EVENTO: PATIO DE BUTACAS: 30,00€
1º ANFITEATRO: 27,00€ 2º ANFITEATRO: 25,00€

S28 20:00 horas
Teatro contemporáneo

PREZOS: Público xeral: 12 € Abonados - Desempregados Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 8,40 €

D15 18:00 horas
Música

The show must go on

queen for kids

PREZOS: ANTICIPADA PATIO :14€; PLANTA 1 :12€; PLANTA 2:
10€. DÍA ACTUACIÓN: PATIO 18€, PLANTA 1: 16€; PLANTA 2: 14€

S21 20:00 horas
Teatro contemporáneo

sarabela teatro

morgana en esmelle

PREZOS: Público xeral: 9,50 € Abonados - Desempregados
- Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

voadora

othello

PREZOS: Público xeral: 9,50 € Abonados - Desempregados
- Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
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V10 20:30 horas
S1120:00 horas
Teatro Contemporáneo

producción escénica

los santos inocentes
PREZOS: TARIFA XERAL 20€; REDUCIDA 14€

propostas

21/22 s/d

21.00/20.30 h

fariña

20.30

malvela

Teatro
Teatro Jofre (ferrol)

20 venres
Música

22/20 €

nacho carretero e xosé a. touriñán levan
ao teatro una adaptaciÓn da exitosa obra
sobre o narcotráfico en galicia.
Tras o éxito acadado pola serie de televisión que
adaptaba o libro de Nacho Carretero, Fariña chega
agora as táboas do teatro dirixida por Tito Asorey
e interpretada por Marcos Pereiro, María Vázquez,
Sergio Zearreta, Cristina Iglesias e Xosé A. Touriñán.
Fariña –que non permite ao espectador nin
acomodarse na butaca– recrea o drama do
narcotráfico galego nas últimas décadas do século
XX en cada un dos seus personaxes: os narcos, as
familias, os policías, os políticos corruptos... Os
actores irán entrando e saíndo de escena para dar
vida a ducias de personaxes.

Teatro Jofre (ferrol)

8€

o grupo de cantareiras presenta o seu
quinto álbum, o benquerer, un canto de
amor á súa terra e á súa orixe rural.
A nova proposta de Malvela reúne un repertorio
maiormente autoral mantendo a enerxía de
sempre para que os cantos tradicionais, eses
que aprenderon cando eran nenas, pasen a ser
patrimonio vivo de todos.
O benquerer é un canto de amor e agradecemento
á terra na que se criaron, o Val da Louriña, porque
están orgullosas de ser de onde son, da súa orixe
rural e da oportunidade que se lles brindou para
pregoalo polo mundo.
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propostas

21 sábado

20.00 h

MORGANA EN ESMELLE

20.30 h

POLE
Música

Teatro
pazo da cultura (narón)

21sábado

9.50€

TEATRO JOFRE (Ferrol)

14 €

sarabela teatro, baixo a dirección de ánxeles cuña,
presenta unha sensacional adaptación da novela de
begoña caamaño.
Morgana en Esmelle é a adaptación da magnífica novela de Begoña
Caamaño que recibiu o aplauso de lectores e crítica (Premio Ánxel Casal,
Premio Losada Diéguez, Premio ALG, Premio Nacional da Crítica) hai
xa dez anos: unha obra que reescribe o mito artúrico cunha ollada
contemporánea.
Son os remorsos e as culpas sentimentos que nos acompañan toda a
vida? Temos acaso dereito a esquecer os danos causados polas nosas
decisións? Con preguntas semellantes, a chegada de Morgana racha a
aparente serenidade coa que Merlín vive na fraga de Esmelle.
Morgana, a medio irmá e amante de Artur entra na casa de Miranda en
procura de respostas á súa infelicidade. Coa súa dor e coas lembranzas de
Merlín vaise tecendo o fío da memoria ata descubrir as razóns últimas da
ruína de Avalon e da caída de Camelot.
Cun reparto no que figuran Quico Cadaval, Fina Calleja, Fernando
Dacosta, Laura Míguez, Sabela Gago e Elena Seijo, Sarabela Teatro
comparte con Begoña Caamaño a visión do amor, a xustiza, a violencia, a
morte, a liberdade, as opresión, a dignidade… Cuestiones éticas, políticas
e sociais que nos interpelan e conmoven.
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Con só 22 anos e menos
de tres no mundo da
música este toledano é
unha estrela en ascenso
gañadora de Discos de Ouro
e Platino.
As letras de Pole beben do rap
español, que el fusiona con ritmos
do pop rock “tradicional” español.
Éxitos como “Quédate conmigo”
ou “Batmóvil Remix” fan das
súas vivencias persoais (amor,
desamor, amistade...) sentimentos
universais.

propostas

26 xoves

21.00 h

27 venres

QUANT

dreaming juliet

Música

Teatro

C.C. TORRENTE BALLESTER (Ferrol) 3 €

Quant leva moitos anos á
busca da canción perfecta.
E van camiño de conseguila!
O grupo, formado por Óscar
Quant e Alberto Amigo, presentan
ou seu novo disco: Basado en
hechos reales. Letras sinceras,
guitarras distorsionadas,
melodías a dúas voces e a súa
particular ida da música pop son
as súas armas no escenario.

20.30 h

TEATRO JOFRE (ferrol)

9.5€

a compañía elefante elegante inspírase en Romeo e
Xulieta para abordar a cuestión máis esencial da
existencia humana: O Amor.
Na peza orixinal de Shakespeare os protagonistas viven un amor
prohibido e idealizado, condenado polas familias de ambos. A súa
intensa relación ten unha curta duración e un funesto final. Mais
imaxinemos que Romeo e Xulieta non tivesen morrido e que o principal
obstáculo á súa relación non fose a oposición das súas familias senón as
adversidades das rutinas do mundo contemporáneo.
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contido patrocinado

Unha aposta polo comercio
de proximidade
Son moitos os retos que enfronta o pequeno
comercio, principalmente a competencia das
grandes superficies e plataformas, malia que nunca
poderán substituír o valor da proximidade dos
establecementos que coa súa historia e o seu trato
persoal fan das cidades lugares máis cohesionados e
agradables para vivir, e tamén máis seguros, ademais
de ser un vector de creación de emprego e riqueza.
Axudar o pequeno comercio nun momento
crítico como o da pospandemia é o obxectivo da
campaña “O noso comercio, a nosa historia”, posta
en marcha pola área de Promoción Económica
de Ferrol. Durante seis meses, as redes sociais do
Concello (xa se poden ver en Facebook e Instagram
e están comezando a subirse á canle de Youtube)
serán o espazo no que se irán publicando 15 vídeos
protagonizados polos donos doutros tantos
establecementos nos que contan a súa historia,
os seus proxectos e a súa relación coa clientela.
“Trátase”, explicaba a concelleira Maite Deus
na presentación, “de facer crecer Ferrol”, pondo
en valor “a humanidade que hai detrás de cada
escaparate”.
Pór cara a estes 15 proxectos emprendedores,
pequena mostra dun colectivo amplo e diverso,
é unha das ferramentas promocionais coas que
a Concellería, en contacto co tecido asociativo,
reforza a aposta polo comercio local. As cifras destas
primeras semanas de campaña confirman a boa
acollida que está a ter. O alcance das tres primeiras
pezas audiovisuais xa supera as 78.000 persoas e as
impresións rexistradas entre Facebook e Instagram
están moi preto das 300.000, cifras que dan conta do
interese e do apoio da cidadanía a unha actividade
económica que tamén axuda a definir unha cidade.
Clef Music (Enlace ao vídeo: facebook.com/
ConcellodeFerrol/videos/559085295218149)
Crest Surfboards (Enlace ao vídeo: facebook.com/
ConcellodeFerrol/videos/688818662326404)
Aranapa (Enlace ao vídeo: facebook.com/
ConcellodeFerrol/videos/676762000077415)

Maite Deus

“Queremos atraer clientela da
cidade e do resto da comarca”
A concelleira de Promoción Económica,
Maite Deus, resalta que a campaña busca
“diferenciar o valor engadido do comercio
local con respecto ás grandes superficies”
e, tamén, “amosar a relación estreita
que se establece coa xente do barrio, coa
veciñanza da cidade”. Nesa liña, lembra
que o ferrolán “sempre foi un bo comercio
e agora está cada vez máis especializado”.
“Pero todo iso”, advirte, “non está rifado co
uso das novas tecnoloxías, que tamén están
axudando a moitos comercios a vender
os seus produtos e os seus servizos fóra da
cidade, adaptándose ás novas necesidades e
demandas do consumidor”. “A calidade e a
atención personalizada”, engade, “non poden
substituírse por nada”.
A pandemia tivo un forte impacto no sector,
pero a concelleira lembra que “moita xente
volveu a ollada cara ao comercio local”,
un cambio que pretenden potenciar con
campañas como “O noso comercio, a nosa
historia”. “Queremos atraer clientela non só
da cidade, senón tamén do resto da comarca
e doutras cidades”, sinala.

Máis información sobre os cursos e os programas previstos no teléfono 981 944 195 e no correo electrónico emprego@ferrol.es
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28 sábado

20.00 h

28 sábado

20.00 h

othello

Gisele jackson
& THE SHUS SHU’S TRíO

Teatro

Música

pazo da cultura (narón)

TEATRO JOFRE (ferrol)

9,50 €

10 €

Gisele Jackson xa actuou en América, Asia,
Europa e África; en moitas ocasións nos
principales clubes de jazz de EE.UU.
A cantante Gisele Jackson é unha das voces máis
relevantes da música afoamericana, unha artista que
iniciou a súa carreira no ámbito do soul clásico e saltou
á palestra cando Ray Charles a incorporou á súa banda.
Donna Summer e James Brown tamén contaron coa
súa voz. Nada en Baltimore, Giselle fixo xiras por Asia,
América, Europa e África, e cantou nos clubs máis
importantes de EEUU. Mesmo, actuou en cerimonias
de Hollywood e en actos como a toma de posesión do
presidente Bill Clinton. A revista Billboard tachouna
de «diva» por mor da gravación do clásico «Love
Commandments», co que alcanzou as listas de éxitos.
En Ferrol actuará en compañía dos Shu Shu’s, un trío
formado polo mellor do jazz, o blues, e o funk español,
un grupo cunha década de experiencia.

29 domingo

12.30 / 17.00 h

cantajuego
Familiar
auditorio de ferrol

+15 €

Unha nova xira desta experiencia para
os máis pequenos que naceu en 2004 con
vontade educativa e hoxe é un fenómeno
comercial.
O frupo En Canto interpreta temas populare dos
cancioneros infantís e temas propios que xa se teñen
convertido en éxitos internacionais a través de xiras
ás que asistiron nos últimos anos máis dun millón de
espectadores.

Voadora é unha das compañías máis
inquedas da vangarda escénica
española. Cun equipo de artistas de
diferentes disciplinas (artes plásticas,
música, cine e escena) a compañía está
sempre á procura de novos horizontes.
Hai no relato de William Shakespeare unha
historia de encontro, na que unha muller europea
e un home africano se namoran. Porén, contra o
final do texto, ela morre asasinada por el. Othello
é, asemade, vítima e verdugo. Sofre islamofobia
e executa un feminicidio que nace dunha
mentira. Unha mentira que, a súa vez, xorde
da inseguridade e da crenza de entender, como
propio, o que non se pode posuír.
Os hastags BlackLivesMatter, NiUnaMenos,
Posverdade e FakeNews danse cita nunha historia
escrita hai máis de 400 anos, pero que hoxe en día
resulta próxima no tempo: En España, desde o ano
2013, morreron 1.053 mulleres asasinadas pola
violencia machista.
Esta nova versión é unha nova visión que se
constrúe coa apertura do espazo íntimo, as
conversas e accións do universo feminino a través
das personaxes de Desdémona, Emilia e Bianca.
Utilizando a comedia como xerador de discurso
sobre a dor e a raiba, Voadora se pregunta que
podemos facer, desde o noso presente, para deter
o tempo no relato.
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praceres solitarios por Nicolás Vidal

Memoria histórica do Ferrol de fóra de portas

Guillermo Llorca (Coordinador)

Guillermo Llorca
(Coordinador)

Memoria histórica do

Ferrol de fóra
de portas:
Praza de España, Recimil, Inferniño,
San Xoán de Filgueira, Santa Mariña e Caranza

ensaio

novela

Ferrol de fóra de
portas

O gran triángulo

Continúa Guillermo Llorca agora en solitario
coordinando un amplo ciclo de libros sobre
a historia de Ferrol centrada nos seus
barrios.
vv. aa. (Coord. guillermo llorca | embora | 496 páx. | 22 €

Tralas investigacións sobre A Magdalena, Esteiro,
Serantes, etc., o sétimo volume está adicado á
zona de “fóra de portas” (como di o subtítulo en
referencia á vella muralla) e inclúe a praza de
España, Recimil, Inferniño, San Xoán de Filgueira,
Santa Mariña e Caranza. Un total de 25 traballos
doutros tantos especialistas na historia local como
Enrique Barrera, Eliseo Fernández, Esperanza
Piñeiro, Ánxela Loureiro, Anxo Ferreiro Currás ou
o propio Guillermo Llorca, entre outros, penetran
en interesantes aspectos deste Ferrol nun principio
fóra do núcleo orixinal da cidade e agora algún
del parte da súa centralidade. Como sempre a
variedade temática é dunha riqueza notable:
Construción de Caranza ou as “Casas Baratas”, a
ponte das Pías, Igrexas, bibliotecas, arquivos ou a
historia do cabalo e o seu xinete da praza de España
conviven coa vida social, relixiosa, cultural ou
deportiva que nestes barrios se desenvolveu durante
décadas. A peneira é ampla e a fondura dos temas
tratados a que adoita ser neste vizoso ciclo dirixido
por Llorca que non deixa puntada sen fío na rica
historia local de Ferrol atendendo a súa xeografía.
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francisco díaz-fierros viqueira | editorial galaxia | 17 €

Xosé Rodríguez (1770-1824) foi un matemático
da Universidade de Santiago e político liberal
nado en Lalín, considerado un dos grandes
científicos de comezos do século XIX. Por citar
dúas achegas, a súa intervención foi clave para
corrixir o meridiano de Greenwich ou na posta
en marcha do sistema métrico decimal. Agora o
profesor Díaz-Fierros vén de novelar a expedición
que Rodríguez e dous científicos franceses fixeron
ás illas Pitiusas (Eivisa e Formentera) entre 1806
e 1808 e que ilustra o heroísmo e a dureza do
traballo científico tamén naquela altura.
poesía

ontoloxía poética
carlos santiago | edición carlos meixide | 206 páxinas | 18 €

O músico, poeta e dramaturgo de vangarda
Carlos Santiago publicou en 1996 o poemario
“Metalurxia”. Desde entón fixo un silencio
editorial que non na escrita, ata que hai uns meses
rompeuno coa publicación desta “Ontoloxía
poética” a través dun proxecto de micromecenado.
Dúas décadas de poesía teatral, chea de humor
e crítica ancorada na actualidade e cunha forte
dose narrativa. Dividido en cinco partes a modo
doutros tantos poemarios, non podemos deixar
de citar textos tan inspirados como “As cinzas de
Pasolini” ou “A lingua da fin do mundo”.

pracerespropostas
solitarios
delicias sonoras

nani garcía b.s.o.
valentina

bart davenport
episodes

Un dos puntos fortes da
recentemente galardoada
película “Valentina” da ferrolá
Chelo Loureiro é sen dúbida a
banda sonora. O responsable
melódico desta oda á diversidade
é o experimentado compositor
coruñés Nani García autor de
todas as músicas con letras da
propia Chelo Loureiro, agás
o tema “La tabla del 7” obra
composta por Emilio Aragón
“Miliki”. Estamos ante unha
banda sonora chea de cores e
alegría melódica, como pide
o tema tratado, con ritmos
orquestrais pero tamén con
toques de jazz, swing e pop
electrónico nas pezas cantadas,
en galego e castelán. Gravada
entre Madrid, Barcelona, Lugo
e os estudios Bruar da Coruña,
onde se fixo a mestura final a
cargo de Xabier Ferreiro. Na
parte instrumental destaca o
traballo do propio García canda
Xocas Mejide, Patxi Bermúdez
e Xan Cerqueiro entre outros,
mentres nas voces temos ao
Coro do Colexio Fingoi e a Alicia
Rábade, así como a un equipo
moi ferrolá con Lúa Testa,
Pilocha, Coke Couto, Helga
Méndez e Andrés Suárez. Toda
unha festa.

O cantautor californiano Bart
Davenport é un deses músicos
de terceira fila mediática que sen
estar nunca no punto e mira dos
grandes medios sempre publica
uns discos cheos de elegancia e
boas cancións. Un trotamundos
ao que incluso tivemos a pracer
de ver un par de veces en Ferrol
(actuou no pub Manchita Cosa
e na antiga sala Súper 8). Tras
dúas décadas de carreira vén
de editar o que probablemente
sexa o seu mellor traballo, este
inspirado “Episodes”. Pouca
instrumentación sabiamente
utilizada, comezando pola doce
voz de Davenport que soa mellor
que nunca, percorremos pezas
cheas de soft pop, bossa, folk
rock e ata un instrumental que
remite a son C86 dos 80. Unha
ducia de cancións impecables,
temas perfectos que oscilan
entre o divertido e o melancólico
como adoita o californiano. Por
destacar algunha fagámolo coa
incuestionable “All Dressed In
Rain”, esa vea Kinks en “It´s You”
ou as nostálxicas “Wireless Moon”
ou “Strange Animal”. Estamos
ante un traballo con misterio, dos
que pide outra escoita unha vez
rematado. Dubido que se poda
dicir nada mellor dun disco.

documental johnny
hallyday: más allá del
rock (2022)
Cando en 2017 morreu o New York
Times titulou “Falece a estrela de
rock máis grande do mundo da
que nunca escoitaches falar”. O
ámbito anglosaxón, impermeable
ao que non teña que ver coa súa
cultura, rendía tributo a un
cantante que presenta unhas
cifras demoledoras: Máis de cen
millóns de álbums vendidos,
tódolos premios imaxinables e un
enchedor de estadios (en Francia)
ata a súa morte. Para penetrar
nas razóns do éxito do artista
Netflix vén de estrear unha mini
serie de cinco episodios onde
indaga nunha figura que por estes
lares non deixou de parecernos
un imitador francés do Elvis máis
“kitsch”. O documental desarma
e amosa a un ser humano dunha
dimensión vital potentísima
e totalmente honesto coa súa
paixón musical, por inexplicable
que nos pareza fóra do mundo
francófono. Aparecen os excesos
propios do rocker: mulleres,
moitas, droga, moita pero tamén
un visionario do espectáculo ao
vivo e un intérprete versátil: rock
dos 50, baladas, psicodelia, blues
e o que fixera falta. Esteticamente
nunca nos fascinou este home
pero a serie atrapa moito.
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exposicións

Fotografía

Retrospectiva

indómitas

volta á orixe

ata o 27/05

do 06/05 ao 29/06

sede de afundación (ferrol)

Museo do humor (fene)

luns a venres: de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a
20.00 horas

De luns 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 e festivos: pechado

sábados: de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 19.00
horas
domingos e festivos pechado

Esta mostra audiovisual artéllase
en torno a cinco indómitas do
ámbito español, e sete do galego
con historias moi diferentes tras
de si: Paula Mouzo, percebeira
de Camariñas; Laura Lorenzo,
viticultora na Ribeira Sacra;
Luisa Méndez, escaladora; Lula
Goce, artista urbana e muralista;
Tanxugueiras, grupo musical
integrado por Sabela Maneiro,
Olaia Maneiro e Aida Tarrío; Nuria
Bravo, pilota de helicópteros;
Rocío Antela, mineira e enxeñeira
de minas; Teresa Bedman,
exiptóloga; Almudena Bernabeu,
avogada especializada en dereitos
humanos; e Alicia Sornosa,
primeira española que deu a volta
ao mundo en moto en solitario.
Todas elas representan modelos
inspiradores en profesións e
ámbitos tradicionalmente non
conquistadas por mulleres. Grazas
a estes exemplos, enriquécense
os referentes de cara a construír
unha sociedade máis xusta,
tolerante e equitativa. O traballo
fotográfico e audiovisual asínano
os recoñecidos autores Ofelia
de Pablo e Javier Zurita, quen
viaxaron por máis de 70 países
documentando temas de dereitos
humanos e ambientais.

É prácticamente imposible resumir
nun espazo limitado os caso 60 anos de
traxectoria artística de Xaquín Marín
porque o traballo que leva feito este home
é absolutamente colosal, en cantidade e
calidade. Como explicou o comisario da
exposición, o seu fillo Alexandre Marín,
nunha intervención recente: “A obra de
meu pai está incompleta porque segue
en activo. Pero a obra de meu pai está completa no sentido de que
cumpriu co obxectivo que el mesmo se marcou nos seus inicios”.
No ano 70, na folla de man dunha exposición na galería Toisón de
Madrid, Marín escribía: “O meu concepto de arte auténtica é aquela
que, sen deixar de ser persoal, sirva a moitos”. Tamén no 70, noutra
folla de man dunha exposición no CCRD de Perlío escribía: “Pinto e
debuxo así porque son así, así penso e así vexo as cousas; tamén vexo
cousas fermosas pero non teño tempo de determe nelas, vendo outras
tan trascendentais sen resolver. Non trato de disimular a realidade,[...]
senón todo o contrario; trato de espertar conciencias”.
A ecposición no Museo do Humor contará con varias mostras paralelas:
unha exposición bibliográfica na biblioteca municipal Xosemaría Pérez
Parallé e outra de reproducións de viñetas do seu personaxe Isolino no
paseo marítimo de San Valentín. O 12 de maio e o 27 de xuño haberá
dous encontros co artista aos que asistirán tamén Félix Caballero, Antón
Patiño e Pepe Barro.
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axenda

Maio
01domingo
infantil: Petís dúplex

12.00 h Cines Dúplex. Ferrol.

a rata pirata

música

Música

final concurso
internacional de
piano

momboi

20.00 h Auditorio. Ferrol.

teatro

21.00 h Centro Cultural Torrente
Ballester. Ferrol.

13venres

20.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

música

MORTE ACCIDENTAL DUN
ANARQUISTA

andrés balado

21.00 h Teatro Jofre. Ferrol.

infantil

18.00 h Pazo da Cultura. Narón.

QUEEN FOR KIDS

17martes
a festa das letras

12.00 h Praza da lectura. Santa
Icía. Narón.

Silvia pedide:
diferentes diferenzas
12.45 h Praza da lectura. Santa
Icía. Narón.

08domingo

xarope tulú: rilla
rilla

Música

20.00 h Auditorio. Ferrol.

Dmitri Alexeev

06venres

música

24.00 h Sala La Room. Ferrol.

cuero y laca

música

19.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

14sábado

Uladizislau Khandohi
e Piers Lane

teatro

20.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

teatro

20.30 h Pazo da Cultura.
Narón.

MORTE ACCIDENTAL DUN
ANARQUISTA

N.E.V.E.R.M.O.R.E.

10martes
infantil

17.00 h Biblioteca Municipal.
Ortigueira.

música

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

berto

o garoto de ipanema

17.00 h Praza da lectura. Santa
Icía. Narón.

daguerréotypes

jara ortiz: lúa
triangular

11mércores

17.45 h Praza da lectura. Santa
Icía. Narón.

conferencia

19.30 h Casa da Cultura. Fene.

infantil

Iria veiga:
adolescencia e saúde
mental

12xoves

20.00 h Auditorio Municipal.
Cedeira.

Música

rilla rilla

josetxu obregón
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obradoiro das
efémeras: Pintura
sobre cartón
reciclado.

cine: Agnés varda (VOS)

20.00 h Cines Dúplex. Ferrol.

07sábado

16.00 h Praza da lectura. Santa
Icía. Narón.

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

música

24.00 h Sala La Room. Ferrol.

SkyhookS

15domingo
infantil: Petís dúplex

12.00 h Cines Dúplex. Ferrol.

dr. dolittle e seus
animais

aldaolado: a ovella
engracia

axenda
18.45 h Praza da lectura. Santa
Icía. Narón.

música

as efémeras

pole

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

teatro

cine: Agnés varda (VOS)

20.00 h Cines Dúplex. Ferrol.

18mércores

20.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

OTHELLO

L’une chante, l’autre
pas + Plaisir d’amour
en Iran

infantil

18.00 h Biblioteca Municipal.
Fene.

26xoves

Polo Correo do
Vento: “Florencio
Delgado Gurriagán. De
Valdeorras a México”

20venres

24martes

música

21.00 h Centro Cultural Torrente
Ballester. Ferrol.

Quant

teatro

21.00 h Auditorio. Ferrol.

música

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

malvela

fariña
música

22domingo

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

Gisele Jackson & The
Shus Shu’s Trio

música

música

24.00 h Sala La Room. Ferrol.

los lúnicos

19.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

THE VERY BEST OF
DIRE STRAITS SHOW
EUROPEAN TOUR

21sábado
teatro

19.30 h Teatro da
Beneficiencia. Ortigueira.

o porco de pé

teatro

20.00 h Auditorio. Ferrol.

fariña

29domingo
27venres
teatro

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

Dreaming Juliet

infantil: Petís dúplex

12.00 h Cines Dúplex. Ferrol.

o segredo do libro de
kells
Infantil

12.30 h Auditorio. Ferrol.

Cantajuego
Infantil

17.00 h Auditorio. Ferrol.

Cantajuego

28sábado

teatro

infantil

20.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

20.00 h Auditorio Municipal.
Cedeira.
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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

