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AÍ. Resulta sorprendente que 
un artista con 60 anos de 
traxectoria, medio cento de 
exposicións e conectado ao 
que no mundo se facía fose un 
solitario autodidacta.
LO. Foi un esforzo grande, 
porque moitas veces tiñas a 
convicción do que querías facer 
pero non sabías como, carecías 
de recursos. Pero sempre tiven 
claro que quería facer algo por 
min mesmo, un camiño de 
vontade e autoafirmación.
AÍ. Chama a atención na 
exposición do Torrente esa 
ventá dourada que mira a 
paisaxe.
 LO. Sempre me fascinaron 
as iconas rusas e o seu uso do 
dourado. En 2015 no centenario 
do Greco fíxose en Toledo 
unha mostra cos cadros del e 
o fondo dourado, o que daba 
unha impresión de misticismo 
moi potente. Aquilo 
reafirmoume naquel camiño, 
contrapoñendo ademais as 
paisaxes, como algo real pero 
recreada mentalmente tanto 
de terras de Galicia como de 
Castela, con algo irreal como 
esa impresión que dan as cores 
douradas. Eu as uno aquí en 

grupo, como vendo desfilar 
cada paisaxe que por outra 
parte é única, singularizada, e 
como contando a súa historia.
AI. Resulta chamativa a 
singularización dos cadros a 
pesar de aparecer en grupo.
LO. Si, moito traballo coas súas 
cores, o seu mundo propio e un 
intento de provocar ás veces 
unha sensación ou reflexión de 
sentimento místico, non sendo 
eu relixioso. E a importancia 
do sol, e das nubes. Antes 
das relixións monoteístas 
o sol era o referente divino. 
Iso desaparece cando o ser 
humano non asume a súa 
propia insignificancia e aí 
se perde o noso contacto coa 
terra, cos elementos naturais 
que a min desde neno me 
fascinaron.
AÍ. A mostra barallou outro 
título que tamén dá pistas sobre 
a cerna do teu interese creativo: 
“Da realidade á abstracción”.
LO. Claro, porque a exposición 
toda é un camiño cara a 
abstracción, como se ve na 
última sala superior, ou o que 
eu denomino a “sinfonía da 
liña”, na sala Proxectos: como 
notas musicais e a síntese 

Luis Loureiro
Conmemorando uns xuvenís 80 anos, o artista naronés Luís Loureiro amosa ata o 16 de 
abril 400 obras na mostra “En torno ao real” no Centro Torrente Ballester. A exposición 
constata o insubornable estilo dun creador que camiña da realidade á abstracción con 
diversas propostas de ida e volta. Acrílicos, pintura sobre papel ou esculturas de diversos 
materiais compoñen unha obra recoñecida pola súa coherencia formal.      

TEXTO: Nicolás Vidal | FOTO: Kiko Delgado

máxima á que puiden chegar e 
desfrutar facendo iso.
AÍ. Sempre levaches unha 
traxectoria allea a modas e 
só, desde a túa terra, pero en 
contacto co que se facía no 
mundo. Non tiveches dúbidas 
do teu camiño creativo?
LO. Ao principio houbo épocas 
puntuais nas que estaba 
desanimado, momentos en que 
pensaba se estaba a malgastar 
o meu tempo. Tampouco me 
gustaba o funcionamento do 
mundo da arte, pero acabei 
reafirmándome de que si era o 
que eu quería facer.
AÍ. Fálame do teu estilo, da 
busca dunha voz propia
LO. Mira, tiven loitas comigo 
mesmo por iso. Hai outros 
artistas obsesionados coa 
liña, pero o importante 
non é a onde chegas senón 
como chegas, a coherencia. 
Recordo un día no estudio, 
reflexionando e pelexando 
comigo dicíndome que tiña 
que ter claro o que quería facer 
e foi como se me caese un veo 
e me dixen: todo é pintura e 
todo é pintable, e todo canto 
faga vouno facer ben, así que 
a traballar. A partir de aí 
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todo foi máis fácil, libéraste 
do prexuízo do “estilo” que 
che presiona. Tempo despois 
vexo unha entrevista ao gran 
arquitecto Renzo Piano que di: 
“Moito máis importante que 
o estilo é a coherencia”, ser un 
mesmo. Que o diga alguén así 
reafírmache.
AÍ. E como fai un autodidacta 
para estar ao tanto desde hai 
tantos anos?
LO. Pois lendo moito, teño unha 
biblioteca enorme na miña 
casa de Sedes, e viaxando un 
montón e vendo arte por toda 
Europa. Lembro con especial 
cariño unha viaxe heroica a 
Francia e Italia no verán do 73 
coa miña muller Celia en mini, 

vendo todo canto podiamos. 
AÍ. A exposición “En torno ao 
real” tamén inclúe o vídeo 
que che fixo o recentemente 
desaparecido fotógrafo e 
videocreador Carlos Caraglia, 
“56 años heroicos”.
LO. Si, unha pena o de Carlos, 
tan novo e con tanto talento. 
Un dos meus referentes é a 
miña casa estudio de Sedes e 

entrevista

pedíralle a Carlos se me podía 
facer un vídeo cun dron, pero 
dun par de  minutos. Cando 
veu a miña obra dixo que había 
que facer algo máis. Este vídeo 
no que aparezo con amigos, 
a escritora Marina Mayoral, 
o filósofo Alberto Sucasas, 
o enxeñeiro Hermenegildo 
Franco e por suposto con 
Celia, e que estreamos nunha 
ateigada sala dos cines Odeón 
de Narón.
AÍ. Loureiro, e se deixamos con 
dúbidas aos espectadores da 
mostra?
LO. Os venres pola tarde ata o 16 
de abril andarei polo Torrente, 
así que encantado de contarlles 
o que queiran saber.

“O IMPORTANTE 
NON É A ONDE 
CHEGAS SENÓN 
COMO CHEGAS”
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ESPAZO PARA O CONCELLO DE FERROL
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03 venres 20.30 H

NIÑOS CANTORES 
DE VIENA
Música
AUDITORIO (FERROL) 20/25/30 €

O CORO INFANTIL MÁIS LENDARIO CELEBRA 
O 525 ANIVERSARIO DA SÚA FUNDACIÓN 
CANTANDO OBRAS DE MOZART, SCHUMANN, 
WERNER, SCHUBERT E STRAUSS ENTRE OUTROS.

Na actualidade, a agrupación coral fórmana cen 
nenos de entre nove e catorce años, divididos en catro 
coros. Cada un deles está de xira dez semanas ao ano. 
Entre todos interpretan unha media de 300 concertos 
ao ano, aos que acoden máis de medio millón de 
espectadores de todo o mundo.

03 venres 20.30 H

PIANO BLANCO
Monólogo musical
CAFÉ TEATRO DO PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

A ACTRIZ E CANTANTE ARXENTINA JIMENA 
GONZÁLEZ MÉTESE NA PEL DE MARILYN 
MONROE PARA CONTAR ALGUNHAS DAS 
PASAXES MÁIS DESCOÑECIDAS DA SÚA VIDA.

A obra sitúase no ano 1961, cando a famosa estrela 
de Hollywood é internada por un erro nun centro 
psiquiátrico. Decide entón aproveitar a situación 
para facer un repaso pola súa traxectoria, disposta 
a contarlla a quen a queira escoitar.  
Dende unha mirada retrospectiva e cunha 
narración que se move entre o pasado e o presente, 
Jimena González encarna diferentes Marilyns: a 
nostálxica, a chea de ira, a cómica, a sensual ou a 
profundamente triste.
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04 sábado 20.30 H

LAS MIGAS
Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 10 €

A BANDA FEMININA PRESENTA O SEU ÚLTIMO 
E APLAUDIDO DISCO, LIBRES, GAÑADOR DO 
PREMIO LATIN GRAMMY AO MELLOR ÁLBUM DE 
FLAMENCO.

Levan unha vintena de anos sobre os escenarios 
e en 2022 lanzaron Libres, o seu quinto traballo 
discográfico. É, segundo a crítica, o seu álbum máis 
luminoso, alegre e arriscado, unha apertura cara ao 
mundo, con referencias a estilos como o country, o 
pop americano e a música urbana, pero mantendo o 
flamenco e a influenzas españolas que as caracteriza 
como base do seu traballo.

04sábado 23.45 H

FALTRIQUEIRA

Música
SALA LA ROOM (FERROL)

PROPOSTA MÚSICO NARRATIVA NA QUE O 
CUARTETO EUMÉS REIVINDICA A HISTORIA DE 
ROMÁNTICA DE LEDÁN E MINLA, PROTAGONISTAS 
DUN AMOR PROHIBIDO NA GALICIA FEUDAL.

A lenda da Ponte do Demo de Pontedeume, que narra 
a historia de amor de Ledán e Minla inspira este novo 
traballo de Faltriqueiras, un percorrido pola súa 
extensa carreira profesional e polo seu repertorio 
discográfico cheo de éxitos e de poesía. 

04 sábado 20.00 H

CONTINENTE 
MARÍA
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

A COMPAÑÍA LA QUINTA DEL CUADRANTE 
TRAE A NARÓN A OBRA INTERPRETADA POR 
MELANIA CRUZ E VADIM YUKHNEVICH SOBRE 
A FIGURA DE MARÍA CASARES.

Baixo a dirección de Tito Asorey e con textos de 
Marianella Moreno, La quinta del cuadrante 
homenaxea non só a actriz senón á persoa que foi 
María Casares, unha muller loitadora que viviu 
con absoluta intensidade e que descubriu nos 
escenarios unha vía de escape aos seus medos e ás 
dificultades do exilio.
A retranca, o humor e a musicalidade que 
quedaron plasmadas en moitas entrevistas e 
escritos son tamén a base sobre a que se sustenta 
Continente María, que mostra un verdadeiro 
referente de liberdade e compromiso.
Casares preséntase ao espectador coma un 
continente a percorrer, coma un camiño que nos 
achega ás súas vivenzas, aos seus pensamentos, ás 
súas lembranzas... Viaxando a través dun diálogo 
entre presente e pasado, comprenderemos as 
contradicións non só dun país senón tamén, e 
sobre todo, da sociedade actual. 
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05 domingo 12.30 H

NINA NINETTE

Danza infantil
TEATRO JOFRE (FERROL) 5 €

ESPECTÁCULO DA COMPAÑÍA 
TRASPEDIANTE QUE CONTA 
UNHA HISTORIA DE BELEZA E 
REBELDÍA.

Nina atopa unhas flores moi 
especiais que a levan a un mundo 
fantástico habitado por seres 
máxicos. Todo alí é fermoso e 
diferente. Pero Nina sinte morriña 
da súa casa e da súa vida pasada 
e un día decide volver. Pronto 
se dará conta de que está nun 
labirinto do que é moi difícil saír. 
Espectáculo recomendado para 
nenos a partir de tres anos.

05domingo 18.00 H

ZAPATOS
Teatro para bebés
CAFÉ TEATRO DO PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 / 5,50 €

QUE LEVAN DENTRO OS ZAPATOS QUE XA NON TEÑEN DONO? 
UNHA MOREA DE MARABILLOSAS HISTORIAS QUE CARAMUXO 
TEATRO NARRA PARA OS MÁIS PEQUENOS.

Os zapatos que ninguén usa chegan todos os días a un lugar no 
que pasarán o resto das súas vidas. Hai unha nena que lles dá a 
benvida,  aténdeos coidadosamente e comparte con eles historias e 
emocións. Están alí as belas bailarinas, Pepecho e os seus irmáns, uns 
namorados, Sol e Nube e centos de compañeiros que teñen moitas 
historias que contar. Teatro dirixido a nenos de entre 1 e 4 anos. 

Neste libro atoparás 40 
historias galegas sobre o que 
Aristóteles chamaba “o desexo 
humano de saber”.

edicións embora

ediciónsembora

Eduardo Rolland e Manuel Rey

Historias fascinantes

da ciencia en Galicia
Ilustracións de Andrea López Álvarez

Sabías que un galego inventou a máquina 

multiplicadora? E que nos montes de Lugo 

habitaron mamuts? E que outro galego, de 

Cotobade, deseñou en 1865 un trebello que 

adiantaba o fenómeno da voz sintética e as 

“máquinas que falan”?

A historia da ciencia, dos inventos, do estudo da 

natureza e da realidade está chea de pequenos 

fitos –curiosos uns, abraiantes outros, 

fantásticos (ou sexa, magníficos) sempre–, que 

alumean o camiño cara o descoñecido. 

Neste libro atoparás 40 historias galegas sobre 

o que Aristóteles chamaba “o desexo humano 

de saber”.
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edicións embora
www.edicionsembora.es

ISBN 978-84-17824-83-9

P.V.P.  23,50 €

edicions-embora @edicionsembora

ee

23,95 €XA Á VENDA

EN LIBRARÍAS
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09 xoves 20.30 H

SHLOMO MINTZ

Música
AUDITORIO (FERROL) 15 €

O VIOLINISTA RUSO-ISRAELÍ 
INTERPRETA A BACH E A YSAŸE 
NUN CONCERTO ORGANIZADO 
POLA SOCIEDAD FILARMÓNICA 
FERROLANA.

O concerto, inclúe Partita para 
violín solo nº1 en Si menor, BWV 
1002 e Partita para violín solo nº 2 
en Re menor, BWV 1004, de Johann 
Sebastian Bach; e a Sonata nº 3 e Re 
menor, de Eugène Ysaÿe. 

10 venres 20.30 H

FEMINITUDE

Danza
TEATRO JOFRE (FERROL) 4 €

FEMINITUDE É O ESPECTÁCULO 
PRESENTACIÓN DE CALI, 
MÉTODO DE DANZA E COMPAÑÍA 
FEMININA, SOSTIDO POR E PARA 
MULLERES.

Viaxe pola interioridade das 
mulleres dos século XXI e dos ecos 
herdados das que as precederon. 
A través da poesía, da danza e da 
música en directo de Astrogirl, 
Cali constrúe unha escena crúa e 
honesta sobre o mundo feminino.

10 venres 20.30

SEÑORA DE ROJO 
SOBRE FONDO GRIS
Monólogo
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 14 €

ADAPTACIÓN DA OBRA QUE MIGUEL DELIBES AMBIENTOU 
NA ESPAÑA DE 1975, NA QUE JOSÉ SACRISTÁN INTERPRETA 
MAXISTRALMENTE A UN HOME DEVASTADO POLA PENA.

Un pintor está a sufrir unha crise de creatividade dende que faleceu, 
de forma inesperada, a súa dona. A filla de ambos está no cárcere por 
motivos políticos e vivirá o desenlace fatal dende prisión. Señora de 
rojo sobre fondo gris é a historia dun amor de camiño irremediable 
cara á morte, que nos fala da felicidade e da súa perda, e que chega á 
intimidade e á emoción pola doada ruta da verdade.

11 sábado 20.30 H

ESAS COUSAS MARABILLOSAS

Teatro
AUDITORIO MUNICIPAL (CEDEIRA)

ELISARDO DE LA CRUZ DEFENDE A VERSIÓN GALEGA DA OBRA DE 
DUNCAN MACMILLAN.

É probablemente, a peza máis divertida que pode verse sobre a 
depresión. Unha comedia vigorosa, profunda e, en ocasións, amarga, 
hilarante e vitalista á vez que participada polo público. Alegría e 
tristeza no mesmo acto.
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10 venres 23.45 H

QUE TE VAYA BONITO! 

Música
SALA LA ROOM (FERROL) 7 €

CONCERTO HOMENAXE A CHAVELA VARGAS A 
TRAVÉS DA VOZ DE IRIA ESTÉVEZ.  

Que te vaya bonito! Chavela a través de las canciones 
é un concerto de Iria Estévez, co que nos achega 
a Chavela Vargas a través das súas cancións, para 
descubrila, pero tamén para que nos desvele segredos 
de nós mesmos, poemas, anécdotas sons...  Non 
faltarán os éxitos da súa vida, como “En él último 
trago”, “Macorina”, “La llorona”, ou “Que te vaya 
bonito”, entre outros

11sábado 20.30 H

SARA CORREIA

Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 12 €

A FADISTA PRESENTA DO CORAÇAO, O ÁLBUM 
CO QUE OPTOU AO GRAMMY LATINO, CUNHA 
SOLVENTE BANDA DE DIRECTO. 

Sara Correia é coñecida como “o furacán do fado”. 
Provén de familia de fadistas e desde nena visitaba as 
casas de fado coa súa tía. Aos 10 anos xa actuaba nelas 
as fins de semana. Cunha voz grave e potente é unha 
das novas intérpretes de éxito do fado tradicional. 

11sábado 20.00 H

PAIXÓN 
CIENTÍFICA
Monólogo teatral
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 12 €

A ACTRIZ, CANTANTE E COMPOSITORA 
ARXENTINA BELÉN PASQUALINI PROTAGONIZA 
UNHA PEZA NA QUE RECUPERA A HISTORIA 
DA SÚA AVOA: A ILUSTRE CHRISTIANE 
DOSNE DE PASQUALINI, FIGURA CENTRAL NA 
INVESTIGACIÓN DO CANCRO NAQUEL PAÍS.

A obra, da que é autora a propia intérprete, leva 
por título Christiane  e está baseada na vida 
persoal e científica da súa avoa, Christiane Dosne 
Pasqualini, unha recoñecida investigadora 
científica nacida en Francia que chegou aos 22 anos 
a Buenos Aires para traballar xunto ao Premio 
Nobel Bernardo Houssay. 
A autora construiu Christiane a partir dos 
seus propios recordos de convivencia e da 
autobiografía (Quise lo que hice. Autobiografía de 
una investigadora científica)  que  Dosne Pasqualini 
publicou no ano 2007. A investigadora morrreu 
en decembro do ano pasado, a piques de cumprir 
103 anos. Belen Pasqualini ademais de actuar no 
espectáculo, compuxo a música do mesmo e a 
interpreta en directo ao piano.
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12 domingo 18.00 H

U-LA LÚA?

Infantil
CAFÉ TEATRO DO PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50/5,50 €

A XANELA DO MAXÍN PRESENTA EN NARÓN ESTA 
OBRA DE MONICREQUES CON MÚSICA EN DIRECTO 
QUE FALA SOBRE A IGUALDADE E A ILUSIÓN DE 
FACER OS SOÑOS REALIDADE.

A gatiña Luna non ten irmás nin amigos. A súa avoa 
non a deixa saír da casa, pero ela soña con viaxar, con 
coñecer lugares fermosos e sobre todo con atopar 
compañeiros cos que xogar. Cando consigue saír ao 
exterior, un gato intentará por todos os medios evitar 
que cumpra os seus desexos. U-la lúa é unha obra na 
que predominan  valores como a tenrura, o respecto 
ou a solidariedade, nun mundo onde a violencia 
non ten cabida, e ondea  ilusión fai dos soños unha 
realidade.

17venres 20.30 H

ALEXANDRA DIARESCU

Música
AUDITORIO (FERROL) 15€

JAUME SANTONJA DIRIXE Á PIANISTA ALEXANDRA 
DIARESCU, QUE ESTARÁ ACOMPAÑADA POLOS 
MÚSICOS DA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA.

O concerto, organizado pola Sociedad Filarmónica 
Ferrolana, inclúe a interpretación de Con brío, de Jörg 
Widmann; Concierto para piano en La menor, op.16, de 
Edvard Grieg; e a Sinfonía nº 5 en Si b maior, op.82, de 
Jean Sibelius. 

17 venres 20.30 H

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

ALBA CANEDA PROTAGONIZA ESTE MONÓLOGO 
QUE DENUNCIA OS RECORTES SOCIAIS E 
DEFENDE A SANIDADE PÚBLICA.

Partindo do texto  orixinal do galés Gary Owen, 
Iphigenia in Splott, a compañía Humana deseña 
un paralelismo entre a Iphigenia do mito clásico 
de Eurípides e unha moza dun barrio actual, sen 
recursos, que padece as consecuencias da ausencia 
de médicos. Iphixenia na porta do súper, un dos 
monólogos máis premiados da última década, é 
unha adaptación de Fran Peleteiro e Alba Caneda 
baixo a dirección de Sara Rey Seoane.

17 venres 20.30 H

AS QUE LIMPAN 

Teatro
CASA DA CULTURA (VALDOVIÑO)

OBRA QUE NON FALA SÓ DE TRABALLADORAS 
DA LIMPEZA, FALA DE MULLERES E DO CHAN 
MOLLADO SOBRE O QUE CAMIÑAN CADA DÍA.

As que limpan fala da loita das camareiras de piso dos 
hoteis por conseguir uns dereitos laborais e sociais 
xustos. Fronte a elas, a avaricia dos propietarios das 
cadeas hostaleiras.
Espectáculo dirixido e protagonizado por Areta 
Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman, fundadoras 
da compañía A Panadaría.
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19 domingo 18.00 H

COSER E CANTAR

Teatro de obxectos
CAFÉ TEATRO DO PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 / 5,50 €

MARTA ORTIZ PRESENTA UNHA NARRACIÓN QUE 
COMEZA NUN TALLER DE COSTURA, UN LUGAR 
MÁXICO AOS OLLOS DA NENA PROTAGONISTA.

No taller, a nena escoita contos, coplas, cancións 
da súa avoa, nai e tía mentres traballan. Contos 
tan antigos como o oficio de coser. Puntada a 
puntada viaxaremos por mundos onde os fíos 
falan, os costureros abren as portas da fantasía e os 
bastidores de bordado son xanelas onde asomarnos 
a historias prohibidas enlazadas polos pareados do 
Cancioneiro da Agulla. Unha homenaxe ás mulleres 
de mans sabias que foron as primeiras narradoras e 
transmisoras do coñecemento.

23 xoves 20.30 H

QUE DIN AS RUMOROSAS

Musica
TEATRO JOFRE (FERROL) 5 €

A COMPAÑÍA FERROLÁ DE TEATRO SOCIAL 
MAQUINARIAS PON EN ESCENA UNHA COMEDIA  
DE CREACIÓN COLECTIVA. 

Cinco actrices e unha bailarinanavegan xuntas 
con outras 6 artistas galegas nun exótico cruceiro 
atemporal no que destaparán, a xeito de “Varietés”, os 
seus segredos máis íntimos, as alegrías e sinsabores 
do crear, para rir delas mesmas e, sobre todo, da 
estrutura patriarcal do sistema artístico.

18 sábado 20.00 H

LORCA EN NOVA 
YORK
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 12 €

FEDERICO GARCÍA LORCA VIAXOU A NOVA 
YORK EN XUÑO DE 1929 E VIVIU OITO MESES 
NA CIDADE. ALÍ NACEU “POETA EN NUEVA 
YORK”.

Lorca foi testemuña do Crack do 29, a maior crise 
do capitalismo antes da de 2008, e en 1930, volveu 
a España tras pasar unhas semanas en Cuba. Ese 
mesmo ano, deu unha conferencia na Residencia 
de Señoritas de Madrid ifrecendo un contexto aos 
seus poemas de xeito que explicase mellor a súa 
xénese. Así, intercala versos  e prosa ofrecendo 
unha visión realista da sociedade e o mundo que 
o rodea. Alberto Sanjuan homenaxea a ese Lorca 
acompañado da Banda Obrera  (Claudio de Casas 
á guitarra; Pablo Navarro ao contrabaixo; Gabriel 
Marijuan na batería e Miguel Malla ao saxo e os 
teclados). Durante unha hora viaxaremos con el de 
Granada a Nova York e á Habana. A través do jazz e 
o son mergullarémonos en Wall Street, Harlem, a 
multitude, o campo, A Habana, a revolución...
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24 venres 20.30 H

EL AMOR 
ENAMORADO

Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL) 23 €

TETÉ DELGADO PROTAGONIZA 
ESTA PEZA DE LOPE DE VEGA 
EN VERSIÓN DE FERNANDO 
SANSEGUNDO.

Escrita para ser representada 
no Parque del Buen Retiro, en 
Madrid, é un texto no que mito, 
fábula e maxia forman parte dun 
ambiente festivo onde os ciclos 
–tarde, noite e mañá – conducirán 
ao público polas tres xornadas da 
comedia. Todo ocorre nun lugar 
encantado no que todas as accións 
teñen o seu referente fóra da 
Terra, no país do desexo.

24 venres 20.30 H

FEIRANTES
Teatro
CAFÉ TEATRO DO PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

BASEADO NA OBRA DE CUNQUEIRO OS OUTROS FEIRANTES 
E PRODUCIDO POR TEATRO DO NOROESTE, INMA ANTONIO 
INTERPRETA UN MONÓLOGO NO QUE APARECEN PERSONAXES 
DE TODO TIPO E CONDICIÓN.

Un espectáculo sinxelo, feito desde o sorriso, a delicadeza e o amor, 
que procura a relación directa, limpa, sen trampas, co espectador de 
hoxe e que inicia unha nova liña de traballo para Teatro do Noroeste 
na adaptación ao teatro de textos narrativos esenciais da cultura 
galega. Un espectáculo homenaxe á vaca e ás estrañas e curiosas 
personaxes que aínda habitan moitos pobos de Galicia e tamén un 
homenaxe a Álvaro Cunqueiro.
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26 domingo 18.00 H

FILIPA COS CONTOS

Infantil
CAFÉ TEATRO DO PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

UNHA SESIÓN FILIPANTE DE CONTOS, HISTORIAS 
TRADICIONAIS, MÚSICA E HUMOR.  

Historias non só de nosa contorna máis próxima, 
senón tamén doutras terras. Contos filipantes, contos 
cantados e acompañados dunha guitarra. Fran 
Campos e Filipa, os dous, e cada un ao seu xeito farán 
posible unha sesión para todos os públicos.

31venres 20.30 H

HUGO
Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL) 5 €

HUGO FALA DA EMPATÍA, DA NECESIDADE DE 
COMUNICARNOS E DA BELEZA DA DIFERENZA. 

Hugo é diferente. Gústanlle moito os avións  e 
tamén toca o piano. Laia o visita todos os días. 
Hugo ten TEA, trastorno do espectro autista.  A 
obra, protagonizada por Jimmy Núñez e María 
Vermella, está dirixida por Gustavo do Río. Para 
a escritura do texto contaron co asesoramento da 
Asociación Galega de Síndrome de Asperger.
Un espectáculo cun forte compoñente social, co 
que se pretende sensibilizar e dar visibilidade 
a este trastorno. Está dirixida á nenos e nenas a 
partir de 4 anos e para todo público adulto.

25 sábado 20.00 H

THE WITCH
Teatro
CAFÉ TEATRO DO PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

THE WITCH É UNHA INVOCACIÓN AOS ELEMENTOS. 
UNHA PALABRA MÁXICA. UNHA LIBERACIÓN. UN 
ESPECTÁCULO RITUAL.  

A cómica, a menciñeira e a acusada entrelazan as 
súas historias a través da palabra, a imaxe e a acción 
para finalizar nunha danza catárquica que as levará 
á fogueira (ou non). Pois as tres son unha. E unha son 
as tres. A Inquisición observa, pero neste ritual, o 
público é soberano.

31venres 20.30 H

ENTRA EN ESCENA

Teatro
AUDITORIO MUNICIPAL (NARÓN) 9,50 €

ESTREA ABSOLUTA DESTA OBRA QUE UNE CATRO 
PEZAS DE MICROTEATRO CONTRA A OPRESIÓN. 

Dirixido por Juan Villar, a obra é un espectáculo 
de luces e sombras. Un percorrido de microteatro 
con catro pezas onde o espectador verá un reflexo 
de si mesmo en catro personaxes que loitan contra 
a opresión. Loita, vinganza, resignación e evasión 
son os catro puntos chave ao redor dos que xira esta 
experiencia teatral.
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Nin un paso atrás!
Agora máis que nunca

• CENTROS DE ENSINO: 
Obradoiros sobre a historia do feminismo e confección de exposicións 
co alumnado de 3º e 4º de primaria e 1º da ESO

• BIBLIOTECA:
Do 1 ao 11 de marzo- mostra de libros: Letras que r8Mpen o teito de cristal
11 de marzo, ás 11:00 h- contacontos: E ti que queres ser de maior?.

• LUDOTECA:
Do 6 ao 10 de marzo- Obradoiro de xogos feministas: Quen é ela? 
e Históricas pioneiras.
8 e 9 de marzo ás 16:15h- Animación á lectura: Hora do conto 

 • CENTRO DE FORMACIÓN IRMÁNS FROILAZ
O 1 de marzo ás 11:30 horas- presentación do     
II libro As mulleres de Narón

• PAZO DA CULTURA: 
Singular, festival internacional do 
monólogo teatral. Máis info en
 www.padroadodecultura.es

o mes de marzo

DÍA 5 DE MARZO
Ás 11:00 h no pavillón polideportivo da Gándara:
Carreira e andaina pola igualdade. Inscricións na web:    
www.carreirasgalegas.com do 13 de febreiro, ao 1 de marzo ás 23.30 horas.

DÍA 7 DE MARZO 
As 19:00h no Café Teatro
Presentación do libro Voces da memoria con ollos de muller, libro da profesora, escritora e 
investigadora Ánxela Loureiro.

DÍA 8 DE MARZO
Ás 12:00 h na Casa do Concello
Homenaxe institucional á muller do ano 2023.

Na praza da Gándara
Exposición 8M Mulleres de Narón 
Iluminación de diferentes espazos municipais

DÍA 10 DE MARZO
Ás 21:30 h no restaurante Casa Becerra 
Cea das mulleres

DÍA 18 DE MARZO
Ás 17:00 h na praza da Gándara
Ciencia na rúa:  actividades relacionadas coas habilidades STEM para descubrir referentes 
femininas, (actividade promovida pola asociación ÁUREGA)

Actividades durante

Actividades

DÍA 19 DE MARZO
Ás 19:30 h no centro cívico social do Alto do Castiñeiro
A saúde mental na maternidade/paternidade 

DÍA 25 DE MARZO
Ás 11:00 h no centro cívico social do Alto do Castiñeiro
Que ten que ver a comida coa saúde mental? 
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 Filme do mes

Berlinale 2023 (Sección Panorama)

“Un retrato profundamente 
empático (...) Tamén é un 
testemuño emocionante e 
auténtico da vida nunha vila 
galega.” Screendaily

ENTREVISTA 
AO DIRECTOR 
ÁLVARO GAGO:

Por que o título Matria?
Antes coñecíase a Galicia como 
a terra das mulleres. Críase que 
tiñan moito poder e eu quixen 
reabrir esa conversa sobre este 
mito. Ademais, cando penso 
na palabra “patria”, relaciónoa 
co sentido da esterilidade. Con 
“matria” imaxínome un espazo 
acolledor que todos podemos 
crear para nós propios. 
Ramona, a protagonista, 
está sempre correndo de 
aquí para alá e fala moi 
rápido. Ás veces, vela así 
pode pór nervioso ao 
espectador. 
Na realidade, os seus días son 
así. Quería que o espectador 
sentise ese frenesí. O filme 
é como unha montaña rusa 
que vai baixando o ritmo 
gradualmente, cando Ramona 

 MATRIA
MARZO 2023 - CARTELEIRA ESTREA 24 DE MARZO

2023| España | 99’|galego 
Ramona vive nunha vila de Galicia, 
sumida nun contexto laboral e 
persoal tenso e impredicible.

empeza a mirar no seu interior. 
Ao principio, desvívese polos 
demais, pero tamén ten que 
aprender a prestar atención 
ás súas propias necesidades. 
Dá a sensación de que a 
persegues coa cámara.
Quería estar o máis preto 
posible de Ramona, dos seus 
movementos. Transmite moito 

co seu corpo e expresións 
faciais. Lucía C. Pan, a 
directora de fotografía, e eu 
tiñamos un par de regras. 
Unha era a simplicidade, 
gravar as escenas nas menores 
tomas posibles. A outra era 

“Con Matria 
imaxínome un 
espazo acolledor 
que todos 
podemos crear 
para nós”

a flexibilidade. Intentamos 
ser abertos e adaptarnos 
ao que tivésemos diante.
O galego do filme é moi 
auténtico.
É o das Rias Baixas. Gústame 
moito como soa. O seu ton e a 
súa musicalidade parécenme 
preciosos. Quería captalo todo, 
non só a maneira na que se 
comunican, senón tamén como 
se moven, como interactúan 
entre eles e como entenden 
a vida. A xente insistíame en 
que o gravase en español, pero 
non tería tido ningún sentido.
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03 MARZO

SAINT OMER
Alice Diop [2022]
FRANCIA | 122’ | FRANCÉS |+12

Tribunal de Saint Omer. A 
novelista Rama asiste ao xuízo 
de Laurence Coly, acusada de 
matar á súa filla de 15 meses 
ao abandonala nunha praia. 

Venecia 2022 (Gran Premio do 
Xurado e Mellor Ópera Prima), 
Finalista Oscars 2023

“Unha obra poderosa e persoal” 
Screendaily

10 MARZO

A BELEZA E  A DOR
Laura Poitras [2022]
EEUU | 113’ | inglés |+16

Segue a vida da artista Nan 
Goldin e o seu activismo 
contra os opioides. 

Oscars 2023 (candidata a mellor 
documental), Venecia (2022 (León 
de Ouro a Mellor Filme)

“Devastadora, de impactante 
intelixencia e aínda maior 
poder emocional” IndieWire

10 MARZO

O CAFTÁN AZUL
Maryam Touzani [2022]
FRANCIA| 122’ | ÁRABE

O matrimonio de Halim e 
Mina, donos dunha tenda de 
caftáns, viven cun segredo 
que  aprenderon a ocultar.

Cannes 2022 (Un Certain Regard), 
SEMINCI 2022 (Mellor actriz: Lubna 
Azabal)

“De exquisita sensualidade” 
The Hollywood Reporter

17 MARZO

LOS REYES DEL MUNDO
Laura Mora Ortega [2022]
COLOMBIA | 103’ | ESPAÑOL

Cinco rapaces da rúa de 
Medellín. Cinco reis sen 
reino, sen lei, sen familia, 
emprenden unha viaxe na 
búsqueda da terra prometida. 

SSIFF 2022 (Cuncha de Ouro 
ao Mellor Filme, Premio Feroz 
Zinemaldia)

“Unha road movie tan cruda 
como poética” El País

24 MARZO

CRÓNICA DUN AMOR 
EFÉMERO
Emmanuel Mouret [2022]
FRANCIA | 100’ | FRANCÉS 

Unha nai solteira e un home 
casado convértense en 
amantes, conscientes de que 
a relación non ten futuro. 

César 2023 (candidata a Mellor 
Actor: Vincent Macaigne), Xixón 
2022 (sección oficial Albar)

“recolle a tradición do cinema 
francés de Eric Rohmer a Jean 
Eustache ”Caimán

24 MARZO 

UNHA FERMOSA MAÑÁ 
Mia Hansena-Løve [2022]
FRANCIA | 112’ | FRANCÉS | +12

Unha muller vive coa 
súa filla e o seu pai, que 
padece unha enfermidade. 
Atópase cun amigo co que 
inicia unha aventura.

Cannes 2022 (sección Quincena de 
Realizadores), SSIFF (preestrea)

“humano, empático, de 
adorable tenrura agridoce” The 
Guardian
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Petís DUPLEX 
ENTRADA GRATUÍTA COA 
COLABORACIÓN DA CONCELLARÍA DE 
CULTURA DE FERROL

DOM 5 e 19 ás 12:00
O PEQUENO NICOLÁS
Amandine Fredon, 
Benjamin Massoubre 
[2022]
FRANCIA |82’ | VE | TP

“É unha preciosidade feita 
de acuarelas (...) un guión 
moi didáctico, tenro e 
entretido” El País

Inclinados sobre un gran 
folio en branco, Jean-
Jacques Sempé e René 
Goscinny dan vida a O 
pequeno Nicolás, un neno 
ledo e falcatrueiro.

DOM 12 e 26 ás 12:00
A TARTARUGA 
VERMELLA
Michael Dudok de Wit 
[2016]
FRANCIA |80’ | SEN DIÁLOGOS | TP

“Filme fascinante (...) Unha 
parábola fantástica sen 
palabras” El Periódico

A historia dun náufrago 
nunha illa tropical 
poboada de tartarugas, 
caranguexos e aves.

TREN DE SOMBRAS
ENTRADA GRATUÍTA COA COLABORACIÓN DA CONCELLARÍA DE CULTURA DE FERROL

Jean Eustache
Pase único 7 de marzo ás 19:30 
A MAMÁ E A PUTA (1973)
Festival de Cannes 1973 (Gran Premio do Xurado) 
FRANCIA |211’| FRANCÉS |+16

Alexandre é un mozo burgués cínico e egoísta. Pouco a pouco 
vai formando con Marie e Veronika un atípico “menage à trois” 
que para el é absolutamente satisfactorio, porque representa 

un equilibrio entre o sexual, 
o maternal e o material.

“O mellor, máis audaz e 
desesperado filme do cinema 
francés dos anos setenta” El 
Mundo

Pase único 14 de marzo  
OS MEUS PEQUENOS AMORES (1974)
FRANCIA |123’| FRANCÉS

Parcialmente autobiográfico, 
o filme narra o paso 
á adolescencia do seu 
protagonista.

“fascinante na súa veracidade” 
Sight and Sound

3 MARZO 
O SANGUE
PEDRO COSTA [1989]
PORTUGAL | 99’ | PORTUGUÉS | +12

Un filme  sobre a noite da 
infancia, obra fundamental 
da cinematografía 
contemporánea, nunha nova 
versión restaurada en 4K 
supervisada polo director.

Cannes 2022 (sección Quincena de 
Realizadores), SSIFF (preestrea)

“Dun esplendor absoluto, unha 
obra dunha beleza que deixa 
sen alento. Un bautismo de 
lume en forma de apoteose” Les 
Inrockuptibles
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ÓPERA
22 marzo ás 20:15

TURANDOT
Puccini
ITALIANO | 200’ (DOUS DESCANSOS)

En directo desde a Royal 
Opera House de Londres
Na corte da princesa 
Turandot, os 
pretendentes que non 
conseguen resolver 
os seus enigmas son 
executados sen piedade.

OFF DUPLEX
9 marzo ás 20:00

OS ANOS SUPER 8
Annie Ernaux, David 
Ernaux-Briot 
[2022] FRANCIA |61’| FRANCÉS

A gañadora do Premio Nobel 
de Literatura 2022, Annie 
Ernaux, comparte as súas 
gravacións entre 1972 e 1981.

Cannes 2022 (Quincena de 
realizadores)

DUPLEX x EOI 
20 marzo ás 20:15

A VINGANZA DUNHA 
MULLER 
Rita Azevedo Gomes
[2012] PORTUGAL |80’ PORTUGUÉS | +12

Roberto, un dandi vítima 
dun profundo fastío 
outonal, crúzase cunha 
misteriosa muller. 

18 de marzo pase único

HUMAN FLOWERS OF FLESH (2022)
ALEMAÑA |106’|  VARIOS IDIOMAS

con HELENA WITTMANN

A alemá Helena Wittmann, unha das creadoras 
máis interesantes do cinema de vangarda 
europeo, visítanos para presentar o seu 
último filme, Human Flowers of Flesh. 

A partir do 3 de marzo

BIENVENIDO MR. BANKSY (2021) 
ESPAÑA |86’| ESPAÑOL

co EQUIPO DO FILME

O ferrolán Carlos A. Quirós narra a súa visión 
sobre as Meninas de Canido e a aceleración 
de acontecementos que favoreceron a 
popularización do festival dende que no 
ano 2017 lanzan un chamamento ao máis 
grande graffiteiro do noso tempo, Banksy, 
para que veña pintar unha parede a Ferrol.
Con entrevistas ao artista Eduardo Hermida 
e filmacións da transformación do barrio, a 
longametraxe compón un retrato moi completo 
deste evento cultural. Chega ás nosas salas logo 
dun amplo percorrido por festivais de cinema 
como Documenta Madrid ou o de Ourense.

DUPLEX CINEMA PRESENTA…



20 | MARZO 2023

praceres solitarios por Nicolás Vidal

DIVULGACIÓN

HISTORIAS 
FASCINANTES DA 
CIENCIA EN GALICIA
EXPERTOS NA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, OS 
XORNALISTAS EDUARDO ROLLAND E MANUEL REY 
APORTAN CORENTA TEXTOS CURIOSOS QUE TEÑEN QUE 
VER CON FEITOS CIENTÍFICOS ACONTECIDOS EN GALICIA, 
MOITOS DELES TAN INSÓLITOS COMO DESCOÑECIDOS. 

EDUARDO ROLLAND E MANUEL REY | EMBORA | 104 PÁXINAS | 23,50 €

Coa axuda das ilustracións elaboradas por Andrea 
López Álvarez, coñecemos desde personaxes ilustres, 
feitos da sabedoría popular explicados racionalmente, 
ata cifras e datos sorprendentes sobre o noso país. Cales 
son as razóns de que os pementos de Padrón piquen? 
Houbo tigres e mamuts no noso territorio? Chove 
tanto en Galicia en comparación con Europa? Había 
xoguetes sexuais no medievo galaico? Pode haber unha 
explicación científica ás visións da Santa Compaña? 
Curiosidades explicadas con rigor e amenidade, vidas 
fascinantes como a de quen ilustra a capa do libro, o 
célebre matemático Rodríguez, admirado en Europa e 
corrector do meridiano de Greenwich. Figura tamén a 
accidentada anécdota de Schrödinger (o do gato) na súa 
visita a Galicia, o inventor da máquina multiplicadora 
Ramón Verea ou as razóns polas que Galicia aparecía 
no centro do mundo nos mapas medievais. Estas e 
outras curiosidades móstranse neste ameno libro 
enfocado aos máis novos pero de seguro interese para 
todas as idades. Un traballo divulgativo excelente.

ediciónsembora

Eduardo Rolland e Manuel Rey

Historias fascinantes
da ciencia en Galicia

Ilustracións de Andrea López Álvarez

Sabías que un galego inventou a máquina 
multiplicadora? E que nos montes de Lugo 
habitaron mamuts? E que outro galego, de 
Cotobade, deseñou en 1865 un trebello que 
adiantaba o fenómeno da voz sintética e as 
“máquinas que falan”?

A historia da ciencia, dos inventos, do estudo da 
natureza e da realidade está chea de pequenos 
fitos –curiosos uns, abraiantes outros, 
fantásticos (ou sexa, magníficos) sempre–, que 
alumean o camiño cara o descoñecido. 

Neste libro atoparás 40 historias galegas sobre 
o que Aristóteles chamaba “o desexo humano 
de saber”.
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www.edicionsembora.es

ISBN 978-84-17824-83-9
P.V.P.  23,50 €

edicions-embora @edicionsembora

ee

NOVELA

EL VISIONARIO

ABEL QUENTIN| LIBROS DEL ASTEROIDE | 376 PÁX. | 22,95 €

Demoledora sátira verbo da cultura da 
cancelación, o francés Abel Quentin vén de ser 
recoñecido e comparado na súa corrosiva xinea 
narrativa con autores como Houellebecq. Quentin 
narra a historia dun antiheroe, o profesor 
xubilado de esquerdas Jean Roscoff, na era das 
redes sociais e os abusos de identidade. A novela 
traza a caída do protagonista, obxectivo dunha 
cazaría de bruxas verbo dun ensaio sobre un 
descoñecido poeta afroamericano. O autor ofrece 
unha sátira agre do noso tempo e o seu gusto 
desmesurado polas queimas mediáticas.

ENSAIO HISTÓRICO

A HISTORIA DE ESPAÑA BASEOUSE EN 
FALACIAS

FRANCISCO CALO LOURIDO |EDICIÓNS XERAIS | 632 PÁXINAS | 26,95 €

Historiador que non refuga as polémicas, Calo 
Lourido vén de intervir no debate historiográfico 
cun volume que amosa as súas intencións desde 
o título. Unha revisión do que se ensina desde o 
século XIX da historia de España nas nosas aulas e a 
nivel popular. Cun amplo aparato de citas, Lourido 
afonda en mitos e invencións (fake news hoxe) verbo 
da construción da historia de España e das varas de 
medir aplicadas a outros territorios. Significativo 
o subtítulo: “Nin Reconquista, nin imperio, nin 
estado ata o século XVIII nin nación ata o XIX”.  
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DELICIAS SONORAS

praceres solitarios

FINO OYONARTE  
ARRECIFE
Segundo disco en solitario 
do veterano baixista de Los 
Enemigos, tras aquel estupendo 
“Sueños y tormentas” de 2018. O 
máis sorprendente desta segunda 
achega de Fino Oyonarte é que 
sexa un traballo adicado aos seus 
país falecidos. Facendo da dor 
estímulo creativo atopámonos 
neste “Arrecife” cun positivismo 
reflexivo nas letras e un son que 
remite ao pop máis luminoso 
e elegante dos 60, desde 
Leonard Cohen a Nick Drake 
no seu aspecto intimista (“Tan 
lejos”, “Tempestad”, “La vida 
es un sueño”) máis tamén a un 
McCartney ou Brian Wilson na súa 
vitalidade melódica: “Avanzar”, a 
serena peza que abre o disco, “A tu 
lado”, “Forma de ser”, etc. Un disco 
fermoso, elegantemente reflexivo, 
intelixente e cheo de melodías 
arrebatadoras que conta coa 
produción e estreita colaboración 
de César Verdú (León Benavente)  
e un grupo de reputados 
instrumentistas que aportan 
desde trompetas a fliscornos e 
violoncellos para arroupar unhas 
letras de agradecemento vital e 
madurez asumida. Non en van 
Oyonarte é o responsable da 
estupenda editorial musical Libros 
de Ruido.

RICHARD X. HEYMAN: 
67.000 MILES AN ALBUM   
No apartado de heroes agochados 
da historia do pop o músico de 
New Jersey Richard X. Heyman 
ten o seu espazo seguro.
Cunha traxectoria extensísima, 
comezou con 14 anos a mediados 
dos anos 60 con The Doughboys 
(con quen aínda actúa!) e vén de 
editar o seu decimocuarto disco 
desde que comezou en solitario a 
finais dos anos 80. 
Agora, con 71 anos cumpridos 
publica este “67,000 miles an 
album” en xogo de palabras sobre 
a velocidade de rotación da terra. 
Un disco extraordinario para 
un músico ao que lle seguimos a 
pista desde aquel espectacular –
álbum e canción– “Cornerstone” 
(1998). Aquí Heyman, a súa 
provecta idade para o pop, vén de 
facer alquimia cos xéneros polos 
que transitou durante cinco 
décadas: pop de guitarras, power 
pop, neo psicodelia ou new wave 
nun disco que recolle un aire 
“anos sesenta” peneirado polo 
son oitenteiro. Nada menos que 
16 pezas dunha riqueza sonora de 
quen leva este estilo no seu ADN. 
“Her likeness”, “Washington 
rock” ou “When the dawn comes” 
son algúns dos marabillosos 
temas desta alfaia co que nos 
agasalla Heyman.      

MÅI 
NIGREDO
Unha das sorpresas máis 
agradables dos últimos tempos 
en Galicia na mestura de pop e 
música tradicional vén da man 
do novo proxecto de Iseo Agilda, 
Måi. Despois dunha década con 
formacións como Sacha na Horta 
e Blues do País, a cantante de 
Oza vén de crear un artefacto 
escintilante que soa a novo e soa 
a tradicional. O traballo en unión 
do produtor e compositor Tomás 
Ageitos engádese o violoncello 
de Margarida Mariño, así como 
puntuais aportacións de Yolanda 
Pose (“Cando soan as baleas”) e 
ferrolán Fernando Barroso co 
seu bouzouki (“Inshallah”). Un 
son melódico para arroupar a 
voz de Agilde, por veces de banda 
indie, que abre este traballo de 
oito pezas como a ecoloxista 
“Son verdor”, a nana “Altair” 
ou sinxelos potenciais como 
“Cando volvan as baleas”. Tamén 
apostas de actualización sonora 
en pezas tan sorprendentes como 
“Big Bang” nun disco luminoso 
e vitalista que hai que escoitar e 
gozar. Iseo Agilde abriu a ventá 
e saíu un traballo orgánico e 
urbano, tradicional e sofisticado, 
cheo de matices dunha luz que 
adianta a primavera. Ogallá este 
“Nigredo” acade o que merece. 
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MARZO
02xoves

MÚSICA
21.00 h Centro Cultural Torrente 
Ballester. Ferrol.
SCHWARZENEGGER

03venres
TEATRO
20.30 h Biblioteca Municipal. 
Ares. 
DIVAS DE DIVÁN

MÚSICA
20.30 h Auditorio. Ferrol.
NIÑOS CANTORES DE 
VIENA

MONÓLOGO MUSICAL
20.30 h Café Teatro. Narón.
PIANO BLANCO

MÚSICA
22.00 h Café DZine. San 
Sadurniño.
OLAYA ALCÁZAR

04sábado
INFANTIL
20.00 h Auditorio Municipal. 
Cedeira.
OS FABULOSOS 
CLEANERS

TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.

CONTINENTE MARÍA

MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

LAS MIGAS

MÚSICA
23.30 h Sala Guión. 
Pontedeume.

PÖLISONG

MÚSICA
23.45 h Sala La Room. Ferrol.

FALTRIQUEIRA

05domingo
INFANTIL
12.00 h Cines Dúplex. Ferrol.

EL PEQUEÑO NICOLÁS

INFANTIL
12.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

NINA NINETTE

INFANTIL
18.00 h Café Teatro. Narón.

ZAPATOS

07martes
TEATRO
21.00 h Casa da Cultura. 
Valdoviño.

#2 PILGRIMS

09xoves
MÚSICA
20.30 h Auditorio. Ferrol.

SHLOMO MINTZ

CONTANDO CIENCIA
19.00 h Casa da Cultura. Fene.

FRAN CANOSA: “GALICIA, 
UN PARAÍSO XEOLÓXICO”

10venres
DANZA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

FEMINITUDE

TEATRO
20.30 h Pazo da Cultura. 
Narón.

SEÑORA DE ROJO SOBRE 
FONDO GRIS

MÚSICA
23.45 h Sala La Room. Ferrol.

QUE TE VAYA BONITO! 
CHAVELA A TRAVÉS DE 
LAS CANCIONES

11sábado
TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.

CHRISTIANE. UN BIO-
MUSICAL CIENTÍFICO

TEATRO
20.30 h Auditorio Municipal. 
Cedeira.
ESAS COUSAS 
MARABILLOSAS

MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.
SARA CORREIA

MÚSICA
20.30 h Teatro de Beneficencia. 
Ortigueira.
FOLK CÉLTICO DE GALIZA

MÚSICA
23.30 h Sala Guión. 
Pontedeume.
CHERRY SWEET

MÚSICA
23.45 h Sala La Room. Ferrol.
SANDWINA

12domingo
INFANTIL
12.00 h Cines Dúplex. Ferrol.
LA TORTUGA ROJA
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ANO XVI

INFANTIL
18.00 h Café Teatro. Narón.
U-LA LUNA?

17venres
MÚSICA
20.30 h Auditorio. Ferrol.
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA CON ALEXANDRA 
DIARESCU

TEATRO
20.30 h Pazo da Cultura. 
Narón.
IPHIXENIA NA PORTA DO 
SÚPER

TEATRO
20.30 h Casa da Cultura. 
Valdoviño.

LAS QUE LIMPIAN

18sábado
TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.

LORCA EN NUEVA YORK

MÚSICA
23.45 h Sala La Room. Ferrol.

SR. SALVAJE

19domingo
INFANTIL
18.00 h Café Teatro. Narón.

COSER Y CANTAR

23xoves
TEATRO
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

QUE DIN AS RUMOROSAS

24venres
TEATRO
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.
EL AMOR ENAMORADO

TEATRO
20.30 h Café Teatro. Narón.
FEIRANTES

TEATRO
21.00 h Auditorio Municipal 
Cine Alovi. As Pontes.
AMANTIS

25sábado
TEATRO
19.30 h Teatro de Beneficencia. 
Ortigueira.
NAIS

TEATRO
20.00 h Café Teatro. Narón.
THE WITCH, UN 
ESPECTÁCULO RITUAL

26domingo
INFANTIL
18.00 h Café Teatro. Narón.
FILIPA COS CONTOS

30xoves
MÚSICA
21.00 h Centro Cultural Torrente 
Ballester. Ferrol.
ÓSCAR FOJO E HUGO 
MARTÍNEZ

31venres
INFANTIL
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.
HUGO

TEATRO
20.30 h Auditorio Municipal. 
Narón.
ENTRA EN ESCENA
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