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entrevista

AÍ. En que consiste “Latente”?
AS. Sintetizando, son 28 pezas 
de diferente tamaño, desde 
pequenas ata os 3 metros, que 
amosan diferentes realidades, 
e tamén unhas sementes 
de árbores, nunha liña moi 
conceptual. Paralelamente 
está a palabra e sobre todo a 
música de Ángel Faraldo, un 
excepcional creador de noso 
que vive en Barcelona.
AÍ. Como naceu esa 
colaboración con Faraldo?
AS. Encantoume o traballo de 
Ángel coa música electrónica 
e o que fixo hai pouco nas 
baterías de Meirás, facendo 
ecoar e rebotando o son nos 
túneles e transportando ese 
espazo a outra realidade. 
Propúxenlle colaborar neste 
proxecto e creou unha peza 
como experiencia sonora para a 
mostra. O día da inauguración, 
o pasado día 29, levou a cabo 
unha “performance” sonora ao 
vivo que gravou Catu Martínez 
e agora esa gravación é unha 
instalación sonora que é o que 
ve e escoita quen visite a mostra.
AÍ. Fotografía, palabra e música, 
hai unha síntese de intereses 
creativos neste regreso teu 
ao Torrente que é a mostra 

“Latente”. Como o elaboraches?
AS. Partín dun sentimento moi 
conceptual e moi aberto. Fun 
ao dicionario a ver o significado 
de “latente” e, ademais, 
pregunteille a amigos que lles 
suxería a palabra, e nunca 
faltaba a idea de evocación. Hai 

Alicia Seoane
Desde o pasado 29 de outubro e ata o 12 de decembro a fotógrafa e xornalista Alicia 
Seoane regresa ao Centro Torrente Ballester coa súa proposta “Latente”. Trátase 
dunha mostra aberta na que borra fronteiras entre xéneros e conecta a imaxe coa 
palabra e a música do tamén ferrolán Ángel Faraldo. 

TEXTOS: Nicolás Vidal | FOTO: Kiko Delgado

un concepto en fotografía, en 
estado de revelado ou fixado, que 
é a imaxe en latencia. De aí pasei 
a algo máis filosófico, das cousas 
inacabadas, de cousas que son 
posibilidades e cada un define 
coas súas palabras, algo aberto, 
algo interpretativo. Tamén hai 
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un aspecto que se confunde 
entre latente e latido, con ese 
aspecto sonoro que aquí pasa a 
converterse en algo audiovisual.
AÍ. Unha unidade partindo do 
diverso.
AS. Imaxes de diferentes 
territorios que de campos 
científicos ou médicos (desde 
fotografías extraídas de Google 
do espazo a outras que fixen 
sobre o corpo humano, etc.) 
acaban unidas cun sentido 
poético, reinterpretadas ou 
resignificadas, buscando unha 
vibración que as denote dun 
xeito novo.
AÍ. Adoitas deixar recordo 
material das exposicións cun 
catálogo. Haberá tamén para 
“Latente”?
AS. Si, un pequeno catálogo cun 
cedé, porque si que é certo que 
me gusta que quede un rexistro 

material, un legado sensible ao 
tacto que certifica que o proxecto 
se completou, que se pechou o 
círculo. Quedará no Torrente a 
disposición de quen o desexe.
AÍ. Xa había tempo que non 
expoñías no centro cultural de 
referencia na cidade. Como foi 
este regreso?
AS. Moi estimulante na medida 
en que vivo en Ferrol, regresei 
aquí e aquí está a miña vida cotiá. 
Creo que desde 2010 non expoñía 
no Torrente, así que xa tiña 
ganas, aínda que expuxen nun 
local do Callao en 2019 a mostra 
“Never Know”, da que por certo 
presento o catálogo o día 6 deste 
mes de novembro no festival 
fotográfico FFoco da Coruña, na 
Fundación Luís Seoane.
AÍ. Nos últimos tempos a palabra 
interésache máis como se ve 
nas colaboracións escritas en 

medios como Ferrol 360 ou a 
revista Luzes.
AS. É outra forma de expresión, 
necesito conectarme coa parte 
creativa do ser humano e 
estas entrevistas como a serie 
de Ferrol 360 “Sal e metal” 
vincúlanme cunha xente que 
crea de forma honesta, que 
poñen o corpo e a alma no que 
fan. Esa é a parte que a min me 
inspira e me conecta coa vida.
AÍ. Retroaliméntaste entón 
dese xornalismo cultural que 
practicas.
AS. Claro, hai unha parte que 
tiña abandonada do xornalismo 
que fixen cando estiven vivindo 
en Francia, traballando na 
radio na cidade de Nantes. 
Facía reportaxes, cubría 
festivais de todo tipo, cunha 
liberdade absoluta e do que 
gocei e aprendín dos demais 
e dos seus intereses. Todo iso 
xera resonancias en min, e 
nesta segunda etapa da miña 
vida, nai e máis madura, quero 
conectar con todo isto. Parei un 
pouco en verán, entre outras 
cousas porque a parte práctica 
do meu traballo coa fotografía 
me reclamaba, pero agora en 
novembro retomarei ese labor 
tan estimulante.
AÍ. Pero alternas con esa 
fotografía á que lle segues a 
sacar novos aspectos creativos 
e incluso sociais, non?
AS. Si, hai pouco din uns 
obradoiros de fotografía 
en Ferrol con persoas con 
problemas sociais, e esa vía é 
moi gratificante, traballar nese 
terreo porque ves que esta forma 
de expresión tamén pode axudar 
a moitas persoas en aspectos 
vitais que nunca imaxinei antes.

entrevista

“A PARTE 
CREATIVA 
DOS SERES 
HUMANOS 
CONÉCTAME 
COA VIDA”
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05venres 20.00 H

VELLO AOS VINTE E PICO

Monólogo
CASA DA CULTURA (FENE) 

DUARTE GALBÁN, ACTOR E PRESENTADOR DA 
TVG, TRAE A FENE UN MONÓLOGO PARA OS QUE 
PENSAN QUE CALQUERA TEMPO PASADO... 

As novas tecnoloxías nunca foron cousa que lle 
encantaran a este rapaz que medrou nunha vila 
mariñeira na que as redes eran para ir pescar 
Sentirse vello aos vinte e pico xa non soa tan raro 
cando. de súpeto, todo aquelo co que levamos 
convivindo durante séculos desaparece. Vello aos 
vinte e pico é un monólogo canalla, moderno e 
fresco que gusta tanto a novos como a maiores pois 
recordará tamén aqueles xeitos de facer cousas que 
pouco a pouco se van perdendo.

06sábado 20.30 H

KIMBERLEY TELL

Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 8 € 

A ACTRIZ E CANTANTE KIMBERLEY TELL PRESENTA 
O SEU NOVO EP, 135 CON SEIS ELEGANTES 
E SINCERAS CANCIÓNS, QUE MOSTRAN O 
SEU ABANO DE RECURSOS MUSICAIS CUNHA 
APROXIMACIÓN AO URBANO E  MELÓDICO.

O nome “135” fai referencia aos centímetros da súa 
cama, lugar que lle serve a  Kimberley  Tell para 
mostrarnos a súa intimidade. 135 é un proxecto de 
cancións de pop equilibrado e sofisticado cunhas 
letras nas que se reflicte unha artista que camiña con 
éxito entre o emotivo e o emocionante.

06sábado 20.00 H

DROP
Circo contemporáneo
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,5 €

A COMPAÑÍA PISTACATRO PRODUTORA DE 
SOÑOS DEMOSTRA QUE OS OBXECTOS, ONDE 
REALMENTE “ARDEN DE VIDA”, É NO AR.

Drop é un espectáculo de malabares, pero 
tamén, e sobre todo, Drop é un espectáculo de 
malabaristas. Personas que desenvolven unha 
cualidade especial para manter obxectos flotando 
no ar. Un xogo de nenos convertido nun xeito 
de vida. Pero fóra diso e ao igual que o resto das 
persoas, os nenos medran e conviven co seu 
contorno, cos seus retos, os seus problemas, os 
seus atributos e carencias, e tratan de manter 
todo no ar para sobrevivir nun lugar no que todo 
remata caendo.
Por iso Drop xoga, constantemente e máis que 
nunca, coa metáfora que compara aos malabares 
coa vida. E lémbranos que, dalgún xeito, todas e 
todos somos grandes malabaristas.
Catro malabaristas e un pianista convídannos 
a vivir no mundo dos soños, no que ollamos 
patróns, coreografías de obxectos, debuxos no ar 
que non son outra cousa que os problemas e as 
tarefas do día a día de calquera de nos.
E, durante unha hora, se non se cae o mundo, 
farannos saír do chan e voltar a caer para 
lembrarnos que, isto da vida, non é máis que un 
xogo.
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07 domingo 12.00/ 17.00 H

COCO, O MUSICAL
Musical
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 16/14/12 €

A COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO MUSICAL REPRESENTA EN 
NARÓN RECUÉRDAME, TRIBUTO Á PELÍCULA DIRIXIDA POR LEE 
UNKRICH.

Miguel soña con ser músico como o seu ídolo, Ernesto de la Cruz; pero 
a súa familia prohibiu hai moitos anos calquera relación coa música, 
dende que o seu tataravó abandonara á súa dona para converterse en 
músico profesional. Partindo do argumento de Coco, unha película 
ambientada na celebración do Día dos Mortos de México, a Compañía 
Nacional de Teatro Musical pon en escena a bailaríns e músicos que, 
en rigoroso directo, darán vida a este espectáculo dirixido por Pedro 
Pomares.

07domingo 12.30 H

PETITE FLEUR

Infantil
TEATRO JOFRE (FERROL)

ESPECTÁCULO DE MÍMICA E 
MARIONETAS CO QUE ALAUDA 
TEATRO RENDE HOMENAXE Á 
FIGURA DO PALLASO. 

Petite Fleur é un pallaso que 
se enfronta con teimosía 
ás dificultades ata que as 
resolve cunha sorprendente 
xenialidade. Non fala, pero 
utiliza instrumentos musicais e 
outros obxectos, e tamén realiza 
malabares.  

Germán Castro Tomé (Esmelle-Ferrol, 
1944), periodista, fue el director funda-
cional de Diario de Ferrol, cabecera que 
salió a la calle en junio del año 1999. 
Ejerció siempre en Ferrol y se jubiló en 
el año 2010. Inició la carrera profesio-
nal en Ferrol Diario (1974-1981) para 
continuar poniendo en marcha una de-
legación del Faro de Vigo (1981-1983) y 
pasar a la plantilla de La Voz de Galicia 
(1984-1999). Fue también presidente y 
director fundador del Club de Prensa y 
de la revista FerrolAnálisis, respectiva-
mente. Entre otras distinciones, recibió 
el Premio Diego Bernal 2013, que 
concede la Asociación de Periodistas 
de Galicia y el galardón a una trayec-
toria que concedía Diario de Ferrol. Es 
autor de Diálogos con Álvaro Paradela. 
Ensaio, poesía e xornalismo y coautor 
con Juan Díaz Fraguela de Ferrolterra 
e as orquestras de baile (1930-2010), e 
Historia Gráfica del Club de Prensa de 
Ferrol 1987-2012. Actualmente se dedica 
al periodismo digital y trabaja en una 
publicación sobre la científica ferrolana 
Ángeles Alvariño.

Germán Castro
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Man Castro en este segundo volumen 
de Curiosidades ferrolanas son fruto de 
una intensa labor de búsqueda en las 
hemerotecas que permite al autor recrear 
algunos episodios del pasado basándose 
en lo que publicaron los periódicos locales 
entre el siglo XVIII y mediados del XX. 
Algunos de estos episodios han sido 
recogidos en el blog deferrolparaelmundo.
blogspot.com, pero buena parte de ellos 
se publican en este libro por primera vez, 
a la espera de su incorporación al blog. 
Como ocurrió con la publicación del primer 
volumen en 2017, el objetivo y el método 
de elaboración de este libro es recuperar de 
periódicos y publicaciones antiguas hechos 
o figuras, tal vez ya apenas presentes en la 
memoria colectiva, que constituyen la letra 
pequeña de la intrahistoria local.

Germán Castro

Curiosidades 
ferrolanas (II)
Historias y anéctodas en 
los viejos periódicos

Armas para a República
Xosé Manuel Suárez

Guerra e mar no Ferrol da 
Ilustración
Alfredo Martín García

Ferrol e A Graña en 1752
Pilar Blanco e Mª Xesús García

Historia do Instituto 
Concepción Arenal
Bernardo Máiz y Fermín Rico

Hª da fabricación de fusís 
na ría de Ferrol
Ana Isabel Bello Platas

Accidentes y naufragios de 
buques de guerra en la ría 
de Ferrol
Alejandro Anca Lamillo

A Ceca de Xuvia, unha visión 
dende a economía
Manuel Guillermo Antón Vilaamil

La concatedral de San 
Julián
Margarita Sánchez

Hª do Rácing Club de Ferrol 
Tomo II (1939-1969)
Jorge Deza

Castelo de San Felipe. 
Cárcere e morte
Bernardo Máiz

El ferrolano. Un estudio del 
habla local (9ª edición)
Guillermo Ferrández

Muíños, fornos e pan de 
Neda.
Manuella Santalla

Ferrol: La llave inglesa
Guillermo Ferrández

La capilla de Serantes
Ana Isabel Bello Platas
Miguel Ángel Vidal Lojo

La Ibense
Guillermo Llorca Freire

Ferroláns de seu
Nicolás Vidal e José Gómez 
Fandiño

100 anos do ferrocarril 
Ferrol-Betanzos
Guillermo Llorca Freire

Léxico mariñeiro de Cedeira
Xavier Rodríguez Vergara

O Seixo, na outra banda da 
banda de Ferrol, 1730-1930
Bernardo Máiz Vázquez

Manuel de la Cruz alias 
“Sopiñas”. ¿Capitán de 
bandoleros o comerciante 
ferrolano
Manuela Santalla y Juan Carlos 
Rico

Amada García
Bernardo Máiz Vázquez

Ferrol y la biología marina
Carlos Brezmes Comesaña

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS

Á VENDA O 15 DE NOVEMBRO

Germán Castro Tomé

edicións embora
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13sábado 20.00 H

O MOZO DA ÚLTIMA FILA
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

REFLEXIÓN DE REDRUM TEATRO CARGADA DE IRONÍA SOBRE A 
NECESIDADE DE CONTAR HISTORIAS E A FASCINACIÓN POLAS 
VIDAS ALLEAS.

Claudio, un calado estudante de Secundaria sentado sempre na 
última fila, ten que facer unha redacción sobre a fin de semana por 
encargo dun mestre. Esta proposta cambiará a súa vida porque o 
obrigará a observar, imaxinar e escribir a vida doutras persoas. Ese 
relato, compartido polo discípulo e o mestre, converterase nun xogo 
cada vez máis perigoso para eles e para quen os rodean. Un xogo que 
se disputa en dous taboleiros: o da vida e o da literatura.

13sábado 20.30 H

MÁRIO LUCIO E TERESA SALGUEIRO

Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 10 €

O ARTISTA CABOVERDIANO E A EX-CANTANTE DE MADREDEUS 
FUSIONAN, DUNHA MANEIRA ÚNICA, DOUS XÉNEROS MUSICAIS 
PATRIMONIO INMATERIAL DA HUMANIDADE: A MORNA E O FADO.

A colaboración entre as dúas voces internacionais naceu cando Mário 
Lucio invitou a Salgueiro a cantar un tema do seu álbum  Kreol en 2009. 
Once anos despois xuntáronse de novo no Festival Soam as Guitarras 
nun encontro tan máxico que serviu de inspiración para este novo 
espectáculo.

12venres 20.30 H

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

Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL) 8 €

TEATRO DOCUMENTAL SOBRE 
A CAPACIDADE DE AUTO-
ORGANIZACIÓN DA XENTE 
FRONTE AO DESASTRE DO 
PRESTIGE EN 2002.

A compañía galega Chévere 
recupera o desastre do Prestige 
e presenta N.E.V.E.R.M.O.R.E., 
unha 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 
do espectáculo 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.
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14domingo 19.00 H

A LÚA VAI 
ENCUBERTA
Teatro
SCRD AGARIMO DE SILLOBRE (FENE)

AS COMPAÑÍAS INCENDIARIA E A QUINTA DO 
CUADRANTE ESTREAN ESTA OBRA DE MANUEL 
MARÍA, NUNCA ANTES REPRESENTADA.

A lúa vai encuberta, montaxe gañadora do II 
Certame Manuel María de Proxectos Teatrais, é 
unha peza arredor da realidade galega e da loita 
incesante por conformar unha identidade propia, 
confrontándonos co noso pasado recente e as súas 
contradicións.

19venres 20.30 H

ENTELEQUIAS
Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL) 6 €

DARÍO AUTRÁN, NEREA BREY E SABELA 
HERMIDA DAN VIDA AOS PERSONAXES DA 
OBRA DE DARÍO AUTRÁN, DIRIXIDA POR XOSÉ 
LEIS.

Toni, un escritor fracasado e recentemente 
divorciado, recibe unha carta dos servizos sociais 
anunciándolle que a súa irmá, falecida hai dez 
anos, está viva. Esta nova obriga ao protagonista a 
mergullarse no seu pasado para atopar a verdade 
de todo o acontecido, aínda que esta busca 
ocasionará momentos de tristeza extrema.
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20sábado 21.30 H

JJ VAQUERO
Monólogo
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 20/18 € / 16/14 € (VENTA ANTICIPADA)

O NOVO MONÓLOGO DO CÓMICO VALISOLETANO MOSTRA A 
VAQUERO EN ESTADO PURO COMO REPRESENTANTE DO MELLOR 
HUMOR CANALLA.

O coñecido guionista e colaborador do programa de televisión El 
Hormiguero chega ao Pazo da Cultura co seu novo espectáculo: 
Vaquero. Tras máis de quince anos subido aos escenarios, JJ 
Vaquero aborda, sen pelos na lingua, aspectos da súa vida cotiá, 
dende a familiar, ata a dos seus amigos pasando polas súas relaciones 
laborais. Cada unha destas situacións cotiás convérteas rapidamente 
en pura comedida.

19venres 20.00 H

CONTOS QUE 
FORON CHISTES

Monólogo
MUSEO DO HUMOR (FENE)

MONÓLOGO DO ACTOR AVELINO 
GONZÁLEZ NO QUE CONTA 
ALGUNHAS HISTORIAS DA 
TRADICIÓN GALEGA.

O actor vigués recompila 
algunhas das máis destacadas 
historias da tradición 
humorística galega e as actualiza 
para que aqueles contos que xa 
provocaron entón as gargalladas 
de moitos, teñan o mesmo 
efecto no público actual.
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21domingo 18:00 H

PETIT POP
Música
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,5 €

A BANDA DE REFERENCIA DO “POP FAMILIAR” 
CHEGA A NARÓN CO SEU SÉTIMO DISCO BAIXO 
O BRAZO: CANCIONES PARA EL COCHE.

Concerto de música familiar no que o sentido do 
humor e a proximidade á vida diaria son o marco 
perfecto para explorar, a través do universo 
infantil, todas aquelas cousas que nos gustan, nos 
sorprenden, nos levan a facernos preguntas, nos 
asustan... e que son, en definitiva, sentimentos e 
emocións interxeracionais universais. Petit Pop 
propón un espectáculo participativo e divertido 
no que o público terá que implicarse. A única 
idade que importa é a da ilusión e a das gañas de 
pasar un bo rato gozando de cancións que pola 
súa sonoridade e temática conectan tanto cos 
rapaces como cos adultos. Fundado en 2010,  Petit 
Pop está formado por Mar, Lara,  Cova e Pedro, 
membros de diversas bandas como  Pauline en la 
Playa,  Nosoträsh,  Undershakers,  Penélope  Trip 
ou  Edwin  Moses. Con tales traxectorias non é de 
estrañar que no momento no que empezaron a 
verse rodeados de peques, seguisen facendo o que 
lles gusta adaptándose á nova situación... aínda 
que con bastante menos tempo.    

21domingo 12.30 H

CUENTO VIAJERO

Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL) 

A COMPAÑÍA MADRILEÑA ELFO TEATRO PRESENTA 
UN XOGO TEATRAL PARA OS MÁIS PEQUENOS, 
CONCIBIDO PARA QUE DE CADA MALETA XURDA 
UN CONTO. 

Tres viaxeiros coas súas maletas, tres contos. 
Un conto por cada maleta, contos para os máis 
pequenos. Na maleta negra vive  Grisela, unha  
ratona, que todo o seu afán é atopar a súa imaxe 
perfecta, mentres todos á súa ao seu redor rin dela.
Na maleta branca hai unha escaleira vermella e 
un paxaro. O paxaro leva a escaleira para subir e 
baixar de todas partes. Un día o paxaro perde a súa 
escaleira e un verdadeiro amigo móstralle o sinxelo 
que é para un paxaro voar.
Na maleta vermella hai un avó que nos quere contar 
un conto para durmir ou para soñar. É a maleta 
dos soños e os recordos, que son outras formas de 
viaxar.

25xoves 20.30 H

ALGO QUE LEVAR Á BOCA

Poesía
TEATRO JOFRE (FERROL) 

ROMPENTE, O COLECTIVO POÉTICO DE VANGARDA 
QUE CREARON ENTRE OUTROS PEXEGUEIRA, 
REIXA, ROMÓN E AVENDAÑO VOLVE Á GUERRA DE 
GUERRILLAS. 

Desaparecido desde 1983, Rompente renaceu 
este 2021 coa publicación de “Que hostia din os 
rumorosos?”, un artefacto editorial deseñado por 
Menchu Lamas, Rubén Romero e Antón Patiño, e 
tras él recuperan o seu concepto natural de creación 
literaria: un espectáculo poético en directo.
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27sábado 20:00 H

ANFITRIÓN
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 18 €

UN ELENCO DE LUXO TRAE A ESCENA UNHA 
ADAPTACIÓN AO SÉCULO XXI DESTA COMEDIA 
DE MOLIÉRE QUE ESTÁ A COLLEITAR MOI BOAS 
CRÍTICAS.

Un roubo. Iso foi o que cometeu  Molière con 
Anfitrión, o divertido texto orixinal de Plauto. E 
dono xa dese suculento botín transformouno ao 
seu antollo grazas ao enorme talento que posuía.
Agora, Pepón Nieto ofreceulle ao director Juan 
Carlos Rubio ser cómplice nun novo furto e darlle 
forma á dramaturxia deste renovado Anfitrión, 
tomando como base o texto do dramaturgo 
francés. Rubio adaptouno á realidade e reescribiu 
o papel das mulleres. Anfitrión é unha historia de 
seres clonados que viven o asombroso paradoxo 
de verse de pel cara a fóra, unha mestura do 
divino e o humano, as paixóns e os odios, as 
infidelidades e os desexos. Un elenco formado 
por Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, José 
Troncoso, Dani Muriel e María Ordóñez reúne 
sobre a escena talento, calidade e caras coñecidas 
para facer rir (e pensar) ao público.

26venres 20:30 H

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE GALICIA

Música
AUDITORIO DE FERROL + 15 €

A FILARMÓNICA FERROLANA ORGANIZA UN NOVO 
CONCERTO DA SINFÓNICA DE GALICIA, QUE NESTA 
OCASIÓN ESTARÁ DIRIXIDA POR GIANCARLO 
GUERRERO. 

Guerrero, de nacionalidade costarricense, gañou 
o premio Grammy en seis ocasiones. É director 
musical da Sinfónica de  Nashville e da Filarmónica 
de  Breslavia  NFM, así como director convidado 
principal da Orquestra  Gulbenkian de Lisboa. 
Na súa carreira destacan numerosas encargas, 
gravacións e estreas mundiais.
O concerto da OSG incluirá no programa obras de 
Mahler, Ravel e Richard Strauss.

27sábado 20.30 H

POR XELA

Música + poesía
TEATRO JOFRE ( FERROL) 6 € 

HOMENAXE A XELA ARIAS COINCINDO CO ANO NO 
QUE SE LLE DEDICOU O DÍA DAS LETRAS GALEGAS 
A CARGO D’A BANDA DA LOBA E CATRO XOVES 
POETAS. 

Por Xela! é un espectáculo multidisciplinar que 
xira arredor da obra de Xela Arias: música, poesía e 
audiovisual conviven nun espectáculo cen por cen 
feminino.
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praceres solitarios por Nicolás Vidal

ENSAIO

UNHA NOVA 
OLANDA
BASEADOS EN DATOS ACTUALIZADOS E ANÁLISES 
FONDAS, CADA ENSAIO DE ANTÓN BAAMONDE É 
UN TRABALLO QUE HAI QUE TER EN CONTA PARA 
VER ONDE ESTÁ GALICIA E COMO DEBERÍA FACER 
PARA MODIFICAR O SEU ESTADO PALEOZOICO.

ANTÓN BAAMONDE | EDITORIAL GALAXIA | 218 PÁX. | 19,50 €

Unha nova Olanda, con referencia a un país con 
varios centros de poder e decisión, leva como 
longo subtítulo “De Ferrol ao Porto. As cidades 
galegas e o norte de Portugal no escenario 
global”. A idea central do libro é a de que para 
a súa supervivencia Galicia ten que pensarse 
como unha cidade única con varios nós e en 
conexión co norte de Portugal. A inacción 
neste sentido fará do país un espazo xeográfico 
dependente dese burato negro macrocéfalo que 
xa é o Madrid de hoxe que suiñamente asimila 
o seu propio beneficio co de toda España. Na 
súa análise, Baamonde reivindica unha Galicia 
nin tan rural nin atrasada (pasma un dato: se 
Galicia fose independente coas estatísticas 
actuais estaría no posto 36 por PIB!), subliñando 
o papel referencial das nosas cidades. “O futuro 
de Galicia será urbano ou non será” sostén 
Baamonde, o contrario semella o suicidio como 
a praia ou o balneario das elites mesetarias que 
tanto fascina ao poder local. Unha contundente 
chamada de atención.

ENSAIO

O PRACER DE RELER

MANUEL LÓPEZ FOXO | AUTOEDICIÓN | 202 PÁX.

A mágoa deste fermoso ensaio de López Foxo é que 
estea autoeditado nunha obra non venal digna de 
maior difusión. O seu contido son 28 microensaios 
publicados na maioría en “Sermos Galiza” e “Terra 
e Tempo” e adicados a poetas e literatos de noso 
onde non faltan Xohana Torres, Manuel María, 
Avilés de Taramancos ou Eva Veiga e ten como 
engadido o relato da relación fecunda do autor con 
José Luis Sampedro e Ortigueira. Un libro cheo de 
emoción, pudor e sentimento que nos fala desas 
sabias lecturas que nos conforman xa para sempre. 

NOVELA

CUANDO ESTALLÓ LA NOCHE. EL 
ENEMIGO NO SOSPECHABA

GUILLERMO LLORCA FREIRE |ARENAS | 352 PÁXINAS | 19 €

Coa pulsión pola escrita coñecida e recoñecida, 
non é extraño ver un novo libro de Guillermo 
Llorca nos escaparates. Pero se a súa especialidade 
é a historia, nomeadamente a ferrolá, neste 
oportunidade regresa ao espazo da creación 
literaria con este thriller finalista do Premio 
Arenas, de alento cinematográfico clásico no 
tempo da segunda guerra mundial en Ferrol. A 
sabotaxe real, o estourido do polvorín do Montón 
en 1943, é a excusa para tramar con vertixe un 
relato de espías con presenza británica e un 
soberbio percorrido pola sociedade ferrolá dos 
anos 40.
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propostas

DELICIAS SONORAS

praceres solitarios

CAETANO VELOSO MEU 
COCO
Nada menos que unha década 
había que Caetano non publicaba 
un disco con temas novos, así 
que independentemente de que 
as súas obras mestras xa fosen 
editadas hai anos, un disco de 
Caetano sempre é unha boa nova, 
sobre todo cando es un clásico 
en vida e xa levas medio centro 
deles publicados. E así sucede con 
“Meu Coco”. Unha ducia de pezas 
compostas antes da pandemia, 
gravadas demoradamente 
pero que agora aparecen con 
momentos brillantes como o 
ritmo sincopado e a voz pura en 
“Anxos Tronchados”, que tanto 
recorda a un clásico seu como 
“Vaca Profana”. A percusiva 
“GilGal” que homenaxea a súa 
xeración ou momentos clásicos 
como “Sen Samba Nao Dá” ou a 
feliz bossa de “Pardo” ou “Cobre”. 
Un bo mangado de momentos 
fermosos neste disco (“Noite 
de Cristal”, “Nao vou Deixar) 
que amosa a un Veloso atento 
aos ritmos actuais sen caer na 
súa febre e que mantén letras, 
de amor ou combate, sempre 
cálidas. A maiores, esa voz que xa 
veterana mantén a beleza eterna 
e sabe gañar en matices. Un disco 
do inmenso Caetano, e iso sempre 
é un motivo de ledicia. 

DOCUMENTAL THE VELVET 
UNDERGROUND (2021)
Un dos documentais musicais 
máis agardados do ano e esta 
aproximación que o director e 
melómano Todd Haynes elabora 
sobre The Velvet Undeground 
e que vén de estrearse na 
plataforma Apple TV. Un caso 
único e canónico de banda de 
terceira fila en canto ao éxito 
comercial pero de cenital na súa 
influencia artística: “Todos os que 
mercaron o seu primeiro disco 
quixeron montar unha banda”, 
comentaba Brian Eno. Hai que 
agradecerlle ao realizador que 
non intentara pallas mentais 
como a que fixo con Dylan e o seu 
“I´m not there”, aínda que dada a 
falta de varios dos protagonistas 
se agradece que o filme fale moito 
e ben sobre o ambiente creativo 
dos 60. Así, dá a impresión de 
ser un filme posibilista, por 
momentos desaxustado, dun fan 
que, posto que xa non conta con 
Lou Reed, Andy Warhold ou Nico, 
non lle queda outro remedio que 
falar do tempo e o ambiente onde 
nace o milagre da súa música. 
E diso Hayes fai da necesidade 
virtude. Ademais dos defuntos 
enlatados desfilan John Cale, 
Moe Tucker, Jonathan Richman 
e moito máis nun ronsel de caos e 
beleza como foi a Velvet.

BILLY BRAGG THE MILLION 
THINGS THAT NEVER 
HAPPENED
O antano airado cantautor, 
aquel que tiña no maxín a Dylan 
e os Clash cada vez que saía ao 
escenario, ponse tenro. O álbum 
número 13 do xa sexaxenario 
trobador británico é un antídoto 
suave e empático contra o caos 
e a confusión da vida moderna 
partindo do título que fai 
referencia aos plans que a covid 
esfarelou. Intenso e fondo, 
con momentos de nostalxia e 
reflexión pero non tristes, que 
deixa moito espazo para unhas 
composicións que nunca perden 
o seu sentido de empatía: “Good 
days and bad days”, “Freedon 
doesn´t come for free”, “Pass 
i ton” ou a contaxiosa “Ten 
mysterious photos that can’t 
be explained”, por exemplo. Na 
canción que titula o disco, Bragg 
canta sobre as cousas que todos 
perdemos nestes meses: “Un 
abrazo para os que choran, un 
bico para os moribundos”, así que 
imposible non sentirse implicado. 
Nunha era de fonda división, 
“Os millóns de cousas que nunca 
pasaron” é como un abrazo 
suave de realidades que nos unen 
globalmente, en Birmingham ou 
en Valdoviño. Toda unha lección 
envolta en boa música.
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exposicións

S06
20:00 h

NOVO CIRCO

Drop
9,50/6,65/5,50 €

D07
12:00 h
17:00 h

MUSICAL INFANTIL

El musical de Coco
Todos os p˙ blicos a partir de 2 anos

16/14/12 €

S13
20:00 h

COMEDIA
REDRUM TEATRO

O mozo da última fila
Todos os p˙ blicos a partir de 2 anos

9,50/6,65 €

S20
21:30 h

MONÓLOGO ADULTOS

JJ Vaquero
20/16* e 18/14* €
*Prezo entrada anticipada

D21
18:00 h

MÚSICA FAMILIAR E INFANTIL

Petit Pop
Todos os p˙ blicos

9,50/6,65/5,50 €

NOVEMBRO

propostas
PROGRAMACIÓN

2021
facebook/padroadodeculturaconcellodenaron M·is informaciÛn en: www.padroadodacultura.es
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ANO XIV

NOVEMBRO
04xoves 

MÚSICA
21.00 h Centro Cultural Torrente 
Ballester. Ferrol. 

SILVIA PENIDE

05venres 
MONÓLOGO
20.00 h Museo do Humor. 
Fene. 

DUARTE GALBÁ: VELLO 
AOS VINTE E PICO

06sábado
NOVO CIRCO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.  

DROP

MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

KIMBERLEY TELL

07domingo
MUSICAL INFANTIL
12.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.  

EL MUSICAL DE COCO

TEATRO INFANTIL
12.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

PETIT FLEUR

MUSICAL INFANTIL
17.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.  

EL MUSICAL DE COCO

MONÓLOGO
20.00 h Museo do Humor. 
Fene. 

MARITA MARTÍNEZ: 
QUÉROCHE UN CONTO

12venres
TEATRO 
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

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

13sábado
TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.  

O MOZO DA ÚLTIMA FILA

MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

MÁRIO LÚCIO & TERESA 
SALGUEIRO

14domingo
CINE INFANTIL
12.00 h Cines Dúplex. Ferrol. 

O BOSQUE DE 
HAQUIVAQUI

TEATRO
19.00 h SCRD Agarimo de 
Sillobre. Fene.

A LÚA VAI ENCUBERTA

18xoves
MÚSICA
21.00 h Centro Cultural Torrente 
Ballester. Ferrol. 

SUPERGLÚ

19venres
MONÓLOGO
20.00 h Museo do Humor. 
Fene. 

AVELINO GONZÁLEZ: 
CONTOS QUE FORON 
CHISTES

TEATRO
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

ENTELEQUIAS

20sábado
MONÓLOGO
21.30 h Pazo da Cultura. 
Narón. 

JJ VAQUERO

21domingo
TEATRO INFANTIL
12.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

ELFO TEATRO: CUENTOS 
VIAJEROS

MÚSICA INFANTIL
18.00 h Pazo da Cultura. Narón.  

PETIT POP EN 
CONCERTO

25xoves
LECTURA POÉTICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

ALGO QUE LEVAR Á 
BOCA

26venres
MÚSICA
20.30 h Auditorio. Ferrol. 

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DE GALICIA

27sábado
TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. Narón.  

ANFITRIÓN

MÚSICA E POESÍA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

POR XELA! HOMENAXE A 
XELA ARIAS

28domingo
CINE INFANTIL
12.00 h Cines Dúplex. Ferrol. 

NEVE E AS ÁRBORES 
MÁXICAS

TEATRO INFANTIL
12.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

PAN
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