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entrevista

AÍ. Fran levas unha longa 
traxectoria como bailarín e 
coreógrafo pero coa túa propia 
compañía moito menos, non?
FS. Levamos desde 2017, 
comezamos co espectáculo 
“Entre soños” e en 2021 
estreamos este “DeMente” que 
nos está a dar moitas alegrías, 
a pesar do tema tratado. Para 
o ano faremos o noso terceiro 
espectáculo sobre os roles de 
xénero, algo moi marcado 
ademais no mundo do baile. E 
sempre apostando por espallar a 
nosa música e danza tradicional, 
dándolle unha visión nova e 
tratando temas de actualidade 
cos que implicarnos no mundo 
no que vivimos.
AÍ. Non é habitual ver un 
espectáculo de danza sobre 
un problema tan eterno pero 
agochado como o da saúde 
mental que ides traer o día 15 a 
Narón. Cal foi a súa xénese?
FS. “DeMente” naceu por 
experiencias previas, quen non 
ten alguén con algún problema 
de saúde mental? As estatísticas 
fálannos de que unha de cada 
catro persoas. No meu caso, 
meu avó a quen tanto quería tivo 
unha demencia e un curmán, 
unha esquizofrenia logo dun 

accidente. Pero é imposible non 
vivir algo así en alguén próximo 
ou nun mesmo, desde unha 
depresión a calquera tipo de 
ansiedade. Pola miña banda 
o espectáculo naceu como 
un xeito de tratar de axudar 
a esa toma de conciencia, 
aportar o meu gran de area 
á “normalización” sobre a 
que ninguén ten que se sentir 
culpable.
AÍ. E como se traslada esa 
mirada social á música e danza 
tradicionais?
FS. Todo comezou vendo ao 
meu avó camiñando amodo, 
moi característico para quen 
ten este problema, arrastrando 
os pés, como lle dicía un paso 
de “muiñeira vella”. Ademais 
que el repetía sempre unha 
serie de coplas tradicionais. 
De aí unha homenaxe a el e un 
proceso de investigación vendo 
vídeos, hai un audiovisual moi 
bo sobre o psiquiátrico de Conxo 
(“Fóra”, 2012) e conversas con 
profesionais da saúde. A partir 
de aí, e teño que agradecerllo, 
o equipo colaborou aportando 
vivencias persoais que 
enriqueceron a obra para darlle 
a súa forma actual.
AÍ. Sempre pensaches que a  

Fran Sieira
O vindeiro 15 de abril a compañía de danza de Fran Sieira presenta no Pazo da Cultura de 
Narón o espectáculo “DeMente”, unha insólita coreografía que indaga na realidade da 
saúde mental que tanto preocupa hoxe. Un espectáculo sobre o que destaca o propio Sieiro 
que trata de unir a danza e música tradicional con temas de fondo calado social.     

TEXTO: Nicolás Vidal | FOTO: Kiko Delgado

dureza do asunto era inferior á 
necesidade de facer visibles as 
enfermidades mentais?
FS. Xa evolucionamos niso, pero 
aínda sei de casos de pequenos 
que non teñen problema en 
amosar un brazo vendado en 
estribeira pero aos que lles 
dá vergonza dicir que van ao 
psicólogo. Nós intentamos fuxir 
da escuridade e a negrura, darlle 
luz ao problema que é parte da 
vida e facelo co baile que tantas 
veces libera os noso corpos dos 
seus traumas.
AÍ. Falemos dese equipo e 
colaboracións, nos que tes nada 
menos que a Aida Tarrío de 
Tanxugueiras?
FS. Por desgraza Aida non estará 
en Narón, porque a actividade 
con Tanxugueiras lle impide 
colaborar moitas veces con 
nós, pero si estará a súa voz 
xa que hai unha parte ao vivo 
pero outra é gravada. Con Aida 
levo traballando toda a vida, 
desde que tiña oito aniños 
aprendinlle baile e pandeireta. 
De tódolos xeitos no seu posto 
estará Cristina Canosa, unha 
bailadora impresionante. 
Sobre escena estaremos entre 
seis e oito persoas danzando 
unha música que vai desde 
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a readaptación vangardista 
de pezas tradicionais, pasei 
vinte anos facendo traballo 
de recollida de material polos 
pobos!, ata as composicións 
de Cristian Silva. No resto do 
equipo de baile figuran Adela 
Otero, Daniel Rodríguez, Artur 
Puga, Martín Mondragón, 
André Adrio e Patricia Sánchez, 
coa dirección artística de Carla 
Diego, as luces de Fidel Vázquez 
ou a escenografía de Carlos 
Alonso. 
AÍ. A recepción crítica de 
“DeMente” é para sentirse 
orgulloso.
FS. Desde logo, o pasado ano foi 
finalista en sete categorías dos 
Premios Max, entre os cales ao 
mellor espectáculo de danza, é 

un dos espectáculo seleccionado 
en FETÉN 2023, a Feira Europea 
de Artes Escénicas para nenos 
e nenas, e formou parte da 
programación de Camino 
Escena Norte. 
AÍ. En canto á recepción 
concreta dos espectadores, que 
vos contan?
FS. Recibimos felicitacións de 
asociacións de saúde mental, e a 
nivel de danza foi o espectáculo 
máis valorado polo público en 
Compostela. Mira, cando foi a 
estrea en Santiago fixeramos un 

intercambio cos espectadores, 
un “feedback” no que acabamos 
todos chorando, pero tamén moi 
contentos de ter transmitido 
moitas sensacións. Por certo, ás 
veces non as que imaxinamos 
ou buscabamos, pero tamén 
é parte dun espectáculo, que 
cada persoa sinta as cousas 
segundo lle parece, a onde a 
súa imaxinación a leve. Iso é 
moi enriquecedor e non varía 
nada a idea da obra. Sen dúbida, 
seguiremos moito tempo con 
este espectáculo.

“O ESPECTÁCULO NACEU PARA AXUDAR 
A DAR VISIBILIDADE E NORMALIZAR O 
FEITO DA SAÚDE MENTAL”
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01 sábado 20.00 H

NINJA
Infantil
AUDITORIO MUNICIPAL (CEDEIRA)

TEATRO DOS GHAZAFELHOS ABORDA NESTA OBRA 
O ACOSO ESCOLAR A TRAVÉS DUNHA DIVERTIDA 
HISTORIA CHEA DE REFLEXIÓNS SOBRE A 
TOLERANCIA, O RESPECTO E A DIVERSIDADE. 

Tori é unha namorada da cultura oriental, do karate, 
o kung fu, e as películas de Bruce Lee. O seu soño 
é ser unha ninja e adestra todos os días para pasar 
inadvertida e observar aos demais como unha 
auténtica ninja, pero dáse conta que no seu colexio 
hai moitas nenas e nenos que tamén queren ser 
invisíbeis. Coa axuda do señor Edelmiro conseguirá 
que se fagan visibles e cambiar así as tornas na escola. 

02 domingo 14.00 H

HIP HOP TOUR

Danza
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 8 €

NARÓN ACOLLE UNHA DAS PROBAS DESTE 
EVENTO DEPORTIVO, QUE COMEZOU EN VIGO 
O PASADO MES DE FEBREIRO, E NO QUE 
PARTICIPARÁN CENTOS DE BAILARÍNS. 

Hip Hop Tour Galician Dance é un evento deportivo 
con probas en Narón, Mugardos, Vigo e Marín no que 
participan bailaríns de toda a comunidade. O circuíto 
contará con ranking propio onde a clasificación final 
se obterá sumando as tres mellores probas realizadas. 

01 sábado 20.00 H

EL BARBERO DE 
SEVILLA
Ópera
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 35 €

A COMPAÑÍA LGAM PON EN ESCENA ESTA 
ÓPERA BUFA EN DOUS ACTOS, CON MÚSICA 
DE GIOACCHINO ROSSINI E LIBRETO DE 
CESARE STERBINI ROMANO, BASEADA NA 
COMEDIA DE PIERRE-AUGUSTIN CARON DE 
BEAUMARCHAIS.

A acción transcorre n Sevilla a finais do século 
XVIII. Conta, en clave de comedia, as aventuras do 
conde de Almaviva e dunha rapaza orfa, Rosina, 
que están namorados. O preceptor da moza, a 
pesar da súa idade, tamén quere casar con ela. Para 
evitalo, a parella pide axuda ao barbeiro Fígaro, 
quen a través de enredos engana a Bartolo e logra 
unir en matrimonio aos namorados. 
El barbero de Sevilla –interpretada en italiano 
e con subtítulos en castelán– é unha das óperas 
bufas máis representadas., loada por público e 
críticos dende a súa estrea en 1816.
O tenor Viktor Navitsky  interpreta a Almaviva; a 
soprano Andrea Niño, a Rosina; o barítono Jorge 
Tello é Fígaro; e Alejandro Chelet, don Bartolo.  A 
dirección musical corre a cargo de José Escandell.
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13 xoves 21.30 H

CORENTENA

Teatro
SALA LA ROOM (FERROL) 18 €

ESPECTÁCULO DE XOSÉ 
ANTONIO TOURIÑÁN E DAVID 
PERDOMO BASEADO NOS 
DIÁLOGOS QUE OS DOUS 
HUMORISTAS MANTIVERON 
EN INSTAGRAM DURANTE O 
CONFINAMENTO.

Corentena é unha obra chea 
de humor, de improvisación 
e de cervexa, na que os dous 
humoristas galegos rememoran 
a comunicación mantida 
durante a confinamento a través 
das súas contas de Instagram. 
Touriñán e Perdomo metíanse 
na pel de personaxes diferentes e 
interactuaban cos espectadores 
que se unían a aos vídeos en 
directo. 
Agora, estes dous cómicos dan 
un paso máis e presentan este 
espectáculo nun formato pensado 
para público reducido e co que 
ambos tratarán de trasladar 
aquelas noites de comedia ao 
público de bares e pequenas salas. 

13 xoves 20.30 H

PACHO FLORES

Música
AUDITORIO (FERROL) 15 €

MANUEL HERNÁNDEZ-SILVA DIRIXE Á ORQUESTRA SINFÓNICA DE 
GALICIA E AO TROMPETISTA PACHO FLORES NUN NOVO CONCERTO 
ORGANIZADO POLA SOCIEDAD FILARMÓNICA FERROLANA.

O programa inclúe a estrea absoluta do Concerto para trompeta, de 
Gabriela Ortiz. Ademais a Sinfónica de Galicia interpretará por primeira 
vez o Concerto para trompeta, de Paquito D´Rivera e a Sinfonía número 1 en 
sol menor, de Vasili Kalinnikov.

14 sábado 20.30 H

LA CURVA DE LA 
FELICIDAD
Teatro
TEATRO JOFRE 8 €

COMEDIA PROTAGONIZADA POR GABINO DIEGO QUE MOSTRA A 
FRAXILIDADE E VULNERABILIDADE DUN HOME DE 40 ANOS QUE 
ACABA DE ROMPER A SÚA RELACIÓN SENTIMENTAL.

Quino (Gabino Diego) é un home inseguro, indeciso e fráxil, máis 
agora que Carmen o abandonou. Aínda que soñe con noites tolas, 
asústalle vivir só e sobre todo volver a casa só. Cos seus tres amigos 
trata de afrontar esta nova etapa, na que se crearán unha serie de 
conflitos en cadea e xiros inesperados para chegar a un sorprendente 
final. La curva de la felicidad é unha obra de Eduardo Galán e Pedro 
Gómez dirixida por Josu Ormaetxe.
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15 sábado 20.30 H

IZO FITZROY

Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 8 €

A ARTISTA BRITÁNICA 
PRESENTA O SEU TERCEIRO 
TRABALLO DISCOGRÁFICO, A 
GOOD WOMAN, UNHA FUSIÓN 
DE GÓSPEL, BLUES, JAZZ, FUNK 
FOLK E SOUL.

Acompañada por unha banda 
composta de guitarra, teclados, 
baixo, batería e dous brillantes 
coristas, Izo Fitzroy presenta o 
seu último traballo discográfico. 
A artista británica, que entrou con 
forza na escena musical en 2017 
co seu disco Skyline, é unha das 
voces máis significativas do soul 
contemporáneo.

15sábado 20.00 H

DEMENTE
Danza
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

OITO BAILARÍNS, ACOMPAÑADOS DA MÚSICA DO COMPOSITOR 
CRISTIAN SILVA BÓVEDA, SOBEN ÁS TÁBOAS CUN ESPECTÁCULO 
DE BAILE E MÚSICA TRADICIONAL GALEGA.

A compañía de danza Fran Sieira trae a Narón este espectáculo que 
plasma unha realidade que, segundo a Organización Mundial de la 
Salud, padecerán unha de cada catro persoas, os trastornos mentais. 
Sobre o escenario, os bailaríns percorrerán a historia da enfermidade 
dende a reclusión practicamente carceraria das persoas “dementes” 
ata a evolución actual dos tratamentos. DeMente intentará dar 
resposta ao medo que provocan as doenzas mentais. 
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21 venres 20.30 H

FILHARMONÍA DE GALICIA

Música
AUDITORIO (FERROL) 15 €

CONCERTO DIRIXIDO POR PAUL DANIEL CON 
SILVIA CAREDDU (FRAUTA) E JUAN CARLOS 
FERNÁNDEZ NIETO (PIANO) COMO SOLISTAS. 

A Sociedad Filarmónica Ferrolana trae ao Auditorio 
un novo concerto no que a Real Filharmonía de 
Galicia interpretará o Concierto de la Malvarrosa, de 
Antón García-Abri; e a Sinfonía número 1 opus 68 en Do 
maior, de Brahms. 

22 sábado 20.30 H

ABRAHAM BOBA
Poesía
TEATRO JOFRE (FERROL) 6 €

O LÍDER DE LEÓN BENAVENTE PRESENTA O SEU 
ESPECTÁCULO ESTO NO ES UNA CANCIÓN QUE 
MISTURA PALABRAS, IMAXES E MÚSICA EN 
DIRECTO. 

Abraham Boba, so sobre as táboas, narra unha 
viaxe interior dende o máis público ao máis intimo, 
ao inconfesable. Nesta obra, baseada no seu libro 
homónimo, fai unha reflexión afogada dunha persoa 
abraiada que mostra aquelo que resoa dentro de 
cada un de nós. Non é un recital de poesía, e máis un 
espectáculo audiovisual.

22 sábado 20.00 H

AS QUE LIMPAN
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

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

Espectáculo dirixido e protagonizado por Areta 
Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman, 
fundadoras da compañía A Panadaría.
Un cartel colga do picaporte da habitación. “Por 
favor, arranxe o cuarto”. Ao regreso da praia, as 
camas feitas, as toallas limpas e o baño impoluto. 
Son “as que limpan”, as invisibles que cargan ás 
súas costas un sistema turístico precarizador. 
“As que limpan” fala da loita organizada das 
camareiras de piso dos hoteis por conseguir 
uns dereitos laborais e sociais xustos. Fronte a 
elas, a avaricia voraz dos propietarios das cadeas 
hostaleiras. Neste espectáculo as fundadoras da 
Panadaría formúlanse estas preguntas: É posible 
revalorizar este traballo e desligarlo do xénero? 
Existe un turismo sostible? Quen limpa a casa da 
limpadora?
A Panadaría é unha compañía con dez anos de 
experiencia que ten recollido  varios premios 
María Casares ou un Premio da Crítica de Galicia 
no ano 2015.
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23 domingo 17.00 H

DISNEY ROCK,    
EL MUSICAL

Musical
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 16/14€

MÚSICA, BAILE E DIVERSIÓN 
ÚNENSE NUN ESPECTÁCULO 
FAMILIAR DA COMPAÑÍA 
CORDOBESA GAUDIUM TEATRO 
A RITMO DE POP ROCK, UN 
RECOMPILATORIO DE ÉXITOS 
DENDE OS 80 ATA HOXE.

A malvada Maléfica busca 
vinganza no feliz Reino 
Encantado xunto aos seus servos 
el Sombreireiro Louco e a Lebre 
de Marzo. Os demais habitantes, 
encabezados pola princesa 
Tiana, o Gato con Botas, Kristoff, 
Branca neves e a intrépida 
Alicia, enfrontaranse á feiticeira, 
aínda que unha inesperada 
inimiga complicará aínda máis a 
situación. 
Disney Rock, el musical é un 
espectáculo con música en 
directo no que versiona coñecidas 
cancións de Alaska, Mecano ou 
Mónica Naranjo entre moitas 
outras.

23 domingo 19.00 H

MONCHO BORRAJO

Monólogo
TEATRO JOFRE 16 €

O HUMORISTA OURENSÁN PRESENTA 50+1, UN ESPECTÁCULO NO 
QUE REPASA ALGÚNS DOS SEUS MELLORES TEXTOS.

Moncho Borrajo volve a Ferrol  cun show de noventa minutos, no 
que inclúe algún dos mellores monólogos de toda a súa traxectoria 
profesional, misturándoos con textos recentemente creados e un 
sorprendente final.

27 xoves 20.30 H

LEYLA MCCALLA
Música
TEATRO JOFRE 12 €

A ARTISTA ESTADOUNIDENSE PRESENTA O SEU ÚLTIMO ÁLBUM, 
BREAKING THE THERMOMETER, RITMOS AFROCARIBEÑOS E 
MELODÍAS HAITIANAS TRADICIONAIS.

Incluído no ciclo patrocinado polo Xacobeo “Suseia et Ultreia. Todos 
os Pobos, Linguas e Tribos”, o concerto de Leyla McCalla promete  
un son melódico rico e sofisticado, ritmos afrocaribeños e unha 
marabillosa xustaposición de voces. A artista e compositora de raíces 
aitianas rescata neste traballo unha historia negada e rexeitada, tras 
desenterrar os arquivos de Radio Haití, a primeira emisora de radio 
en informar en kreyòl haitiano, a voz do pobo e dos xornalistas que 
arriscaron as súas vidas para mantela. Breaking the thermometer é así 
unha viaxe sonora inmersiva a través de medio século de disturbios 
raciais, sociais e políticos.
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ESTREA 21 DE ABRIL

 Filme do mes

ENTREVISTA 
Á DIRECTORA 
ESTÍBALIZ 
URRESOLA

De onde xorde esta 
historia en torno a unha 
nena trans?
Dende o comezo veño 
reflexionando e plasmando 
nos meus traballos a cuestión 
da identidade, o corpo e o 
xénero, asi como as relacións 
familiares. Nas miñas 
anteriores obras formúlanse 
os meus cuestionamentos 
recurrentes como: dende cando 
sabemos quen somos? Que 
relación garda a nosa noción 
de identidade en relación ao 
corpo? É, a identidade propia, 
tan só unha vivencia íntima 
e persoal ou está afectada 
pola mirada externa?
O filme non só trata da 
infancia trans, senón de 
moitas outras cuestións. 
En especial, o peso 
da tradición familiar, 
social e cultural, coas 

que nos pasamos toda 
a vida negociando 
para converternos en 
individuos libres.
Isto é un asunto fundamental 
no filme. Por iso hai un dobre 
punto de vista (...). Está o da 
filla, pero tamén o da nai. 
É unha viaxe de vida e pola 
xeración da que formamos 
parte. Considero que a infancia 
trans é outra expresión máis 
da diversidade humana: das 
formas de ser e de vivir que 
hai no mundo. No contexto do 
filme, é a cuestión da infancia 
trans a que detona o cambio 
na familia, que se transformen 
vínculos e que afloren cousas 
que estaban ocultas, pero 
nunca tiven a intención de facer 
un filme que tan só falara dese 
tema (...) Interesábame abordar 
a cuestión da identidade dunha 
maneira ampla, e en especial 
sobre como as relacións no 
seo familiar nos afectan nesa 
viaxe á autodeterminación 
de quen somos. 

Extraído do dossier de prensa 
proporcionado por BTeam

20.000 
ESPECIES 
DE 
ABEJAS

Ópera e Ballet
MÉR 12 ás 20:15
A CINCENTA 
[BALLET]
Frederick Ashton
180’ | DOUS DESCANSOS

En directo desde a Royal 
Opera House de Londres
Volve a famosa historia 
de Charles Perrault, 
coreografiada polo 
fundador de The Royal 
Ballet, Frederick Ashton.

Tren de sombras
XOV 27 ás 20:00
TIME TO LOVE
Metin Erksan
TURQUÍA| 87’ | TURCO |+12 | 1965

Nas illas dos Príncipes, o 
humilde pero orgulloso 
pintor Halil consegue 
un traballo nun dos 
chalets da illa, onde se 
atopa coa fotografía 
dunha fermosa muller e 
namora da súa imaxe.

“Adiántase ao seu tempo 
(...) merece estar na mesma 
páxina que os romances de 
autor coma os de Antonioni 
ou Visconti” Taste of cinema
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31 MARZO

OSO VICIOSO
Elizabeth Banks 
2023 | EEUU | 122’ | INGLÉS 

Oso vicioso está inspirado na 
historia real dun accidente de 
avión que en 1985 fixo que un 
traficante de drogas perdese 
a cocaína que transportaba, 
que acabaría sendo inxerida 
por un oso negro.

“Este filme marca un antes e un 
despois” rogerebert.com

UNHA BONITA MAÑÁ 
Mia Hansen-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 ( Quincena de 
Realizadores), SSIFF

“Humano, empático, de 
adorable tenrura agridoce” The 
Guardian

05 ABRIL

OINK OINK
Mascha Halberstad 
2022 | PAÍSES BAIXOS | 72’ | VE |+7

Babs, unha nena de 9 anos, 
recibe un porquiño chamado 
Oink e convence aos seus 
pais para quedar con el. 

Sitges 2022 (Nominada a mellor 
filme de animación), European Film 
Awards 2022 (Nomeada a mellor 
filme)

“Un mundo brillante...” ”Un 
filme adorable, reconfortante e 
conmovedor” SlashFilm

O INOCENTE
Louis Garrel 
2022 | FRANCIA | 99’ | FRANCÉS

Abel leva unha vida tranquila 
até que descobre que a 
súa nai está a punto de 
casar cun exatracador que 
acaba de saír de prisión.

Cannes 2022 (Competición), Cesar 
2023 (Mellor Guión Orixinal e Mellor 
Actriz Secundaria)

“excéntrico, conmovedor e 
divertido” rogerebert.com

14 ABRIL

SCARLET
Pietro Marcello
2022 | FRANCIA | 100’ | FRANCÉS

Juliette medra soa co seu 
pai Raphaël nalgún lugar 
do norte de Francia. Alí son 
marxinados polo resto da 
localidade pero, entre eles, 
viven en cariñosa harmonía.

Sevilla 2022 (Mellor Dirección), 
Cannes 2022 (Quincena de 
realizadores)

“Delicado e humanista, 
resplandece como un romántico 
canto á esperanza” Fotogramas

CONSPIRACIÓN NO CAIRO
Mascha Halberstad 
2022 | PAÍSES BAIXOS | 72’ | VE |+7

Grande Imán morre en 
Al Azhar. Dá inicio unha 
feroz batalla para gañar 
o seu posto vacante.

Cannes 2022 (Mellor Guión), 
SEMINCI 2022 (sección oficial), 
César 2022 (Nominado a Mellor 
Filme Estranxeiro)

“Un thriller minucioso e 
laberíntico cun excelente guión 
sempre en tensión” El Cultural
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21 ABRIL

A MULLER DE 
TCHAIKOVSKI
Kirill Serebrennikov 
2022 | RUSIA| 143’ | RUSO

Rusia, S. XIX. Antonia 
Miliukova, muller nova e 
brillante, casa co compositor 
Piotr Tchaikovski. Pero 
o amor que sinte por el 
vólvese unha obsesión.

Cannes 2022 (Competición), Xixón 
2022 (Sección Oficial Albar)

“Unha magnífica e apabullante 
traxedia romántica” El 
Periódico

20.000 ESPECIES DE 
ABEJAS
Estibaliz Urresola
2023 | ESPAÑA | 129’ | ESPAÑOL

Cocó, de oito anos, non encaixa 
nas expectativas do resto e 
non entende por que. Todos 
ao seu ao redor insisten en 
chamarlle Aitor pero non 
se recoñece nese nome nin 
na mirada dos demais.

Berlín 2023 (Mellor Actriz)

“Unha ópera prima tenra e 
sólida sobre o xénero e a brecha 
xeracional” The Hollywood 
Reporter

28 ABRIL

PLAN 75
Chie Hayakawa 
2022 | XAPÓN | 105’ |XAPONÉS

En Xapón, nun futuro cercano, 
o avellentamento da poboación 
acelérase. O goberno estima 
que, a partir de certa idade, os 
maiores se converten nunha 
carga inútil para a sociedade 
e implementa o “Plan 75”.

Cannes 2022 (Un Certain Regard)

“Un fermoso conto humanista 
sobre o valor da vida” The 
Playlist

FATUM
Juan Galiñanes 
2023 | ESPAÑA |ESPAÑOL

Sergio ten graves problemas co 
xogo. Tras xurarlle á súa esposa 
que non volvería caer, recibe 
un sopro sobre un suposto 
amaño dun partido de fútbol 
e regresa á casa de apostas 
coa intención de recuperar 
todos os cartos perdidos.

OFF DUPLEX
XOV 6 ás 20:00
FOGO FATUO
João Pedro Rodrigues
2022|PORTUGAL|67’|PORTUGUÉS|+16 

No seu leito de morte, a súa 
alteza real Alfredo regresa 
a lonxanos recordos de 
xuventude, cando soñaba 
con ser bombeiro. 

Cannes 2022 (Quincena de 
Realizadores)

“Rodrigues é un dos 
directores con máis talento 
e o seu sexto filme asi o 
demostra” Screen Anarchy

XOV 20 ás 20:00
EL CASTIGO
Matías Bize
2022 | CHILE| 86’ | ESPAÑOL

Ana e Mateo buscan 
desesperadamente o 
seu fillo que se perdeu 
despois de deixalo uns 
minutos só, como castigo 
por portarse mal.

“Converte elegantemente 
unha situación dramática 
fascinante e intensa nun 
absorbente estudo sobre a 
maternidade” Screendaily
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DUPLEX x EOI
LUN 17 ás 20:15
PETITE MAMAN
Céline Sciamma
2021 | FRANCIA | 72’ | FRANCÉS | TP

Nelly acaba de perder a súa 
avoa. Mentres baleiran a casa, 
explora o bosque onde a súa 
nai adoitaba xogar de nena.

SSIFF 2021 (Premio do Público), 
Berlín 2021

“Poucos filmes, posiblemente 
ningún, atraparon o misterio 
do amor dunha filla pola súa 
nai” El País

LUN 24 ás 20:15
LONGA NOITE [2019]
Eloy Enciso
2019 | ESPAÑA | 90’ | GALEGO | TP

Durante a posguerra española, 
Anxo regresa ao seu pobo 
no interior de Galicia. Alí 
crúzase con outros personaxes, 
gañadores e vencidos 
dunha España dividida.

Locarno 2019 (Premio da Crítica á 
Mellor Dirección)

“Mergúllanos progresivamente 
nunha paisaxe espectral, dun 
tenebrismo máxico” Fotogramas

“Devastador e exuberante 
como sempre, Takahata 
rexorde cun conto belo, grácil 
e eterno” Cinemanía

“Un relato hipnótico cun pé 
na realidade e o outro na máis 
desbordante imaxinación. Un 
conto marabilloso” El Mundo

“Chaplin demostra outra 
vez (...) que é o artista máis 
grande do cinema mudo (...)” 
The Guardian 

Petís DUPLEX 
ENTRADA GRATUÍTA A RECOLLER NO CINEMA ANTES DE CADA PROXECCIÓN. 
EN COLABORACIÓN COA CONCELLARÍA DE CULTURA DE FERROL

DOM 2 e 16 ás 12:00
O CONTO DA PRINCESA 
KAGUYA
Isao Takahata 
2013 | XAPÓN |137’ | VE | TP

Unha parella de anciáns 
campesiños atopa unha 
nena moi pequena dentro 
dunha planta de bambú 
e decide adoptala como 
se fose a súa filla.

Oscar 2014 (nominado a Mellor 
Filme de Animación), Cannes 2014 
(Competición)

DOM 9 e 23 ás 12:00
O MEU VECIÑO TOTORO
Hayao Miyazaki
1988 | XAPÓN |86’ | VE | TP

Nos anos 50, unha familia 
xaponesa trasládase ao 
campo. As dúas fillas, Satsuki 
e Mei, traban amizade con 
Totoro, un espírito do bosque.

Kinema Jumbo 1989 (Mellor 
Filme)

DOM 30 ás 12:00
TEMPOS MODERNOS
Charles Chaplin
1936 | EEUU |89’ | VE |+7

Extenuado polo frenético 
ritmo da cadea de montaxe, 
un obreiro metalúrxico 
remata perdendo a razón.

National Board of Review 1936 
(Top 10 do ano)
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praceres solitarios por Nicolás Vidal

NOVELA

VÉMONOS MAÑÁ
COS VIMBIOS DA TRAXECTORIA DO CIENTÍFICO 
E POLÍTICO REPUBLICANO BIBIANO OSORIO 
TAFALL (1902-1990), UN HOME QUE PUIDO SER 
SECRETARIO DA ONU, ERA DIFÍCIL NON CREAR 
UNHA BOA NARRACIÓN.

XOSÉ MONTEAGUDO | EDICIÓNS XERAIS | 296 PÁXINAS | 18,95 €

O salto cualitativo que con perspicacia soubo ver o 
novelista Xosé Monteagudo (“As voces da noticia”, 
“Todo canto fomos”) vén dado pola contraposición 
entre a traxectoria vital do pontevedrés fronte á 
menos lucida pero conmovedora da súa muller 
Josefina Arruti. A novela de Monteagudo parte 
do regreso a Galicia desde México de Osorio-
Tafall en 1986, para celebrar o medio século 
do estatuto de Autonomía de Galicia. O relato 
constrúese cun longo de flashback  no que amosar 
a cerna da historia dunha familia afastada polas 
circunstancias. A parte esencial é a da guerra 
civil, que cada un dos protagonistas vive ao seu 
xeito, Bibiano no ámbito político e na fronte de 
batalla e Josefina na cadea, padecendo a vesania 
fascista e tratando de sacar adiante a súa familia. 
Heroe el, heroína ela. Vidas paralelas narradas con 
precisión e intensidade xogando literariamente 
entre a realidade e a ficción e creando un relato 
tan humano como emocionante: comprendemos 
aos personaxes e as súas circunstancias, 
sentimos piedade por eles e a súa familia, vítimas 
da historia. Novela de amor fanado, densa e 
desacougante.

POESÍA

DE MAR A MAR

FELICIANO ROLÁN| ALVARELLOS EDITORA | 172 PÁX. | 21,50 €

Figura elusiva e mítica da poesía en castelán 
dos anos 30, pouco se valora a obra do vigués 
Feliciano Rolán (1907-1935). Aparece agora o seu 
“De mar a mar” (1934) en galego con tradución 
de Anxo Angueira nesta edición bilingüe. A obra 
mereceu a gabanza de poetas de Galicia e fóra 
como Juan Ramón Jiménez, Lorca ou Cunqueiro. 
Esquecido durante anos, o poemario de Rolán 
regresa nunha excelente edición con prólogo, 
imaxes e textos varios, entre eles de Ricardo 
Carvalho Calero.

ENSAIO

QUIXO O PAXARO POUSAR NA PÓLA O 
SEU CHÍO

MERO IGLESIAS |EDITORIAL GALAXIA | 228 PÁXINAS | 29 €

Cun verso que homenaxea a amizades cantoras, 
o músico Baldomero Iglesias “Mero” fai un 
percorrido pola historia dunha banda clave da 
canción galega, Fuxan os Ventos. Recordo dun 
tempo en que case todo estaba por crear na 
música de noso, e do que aquí hai testemuña 
(xeneroso o apartado gráfico), ata o éxito popular. 
Un libro agre, xa que boa parte do volume semella 
un arrebatado axuste de contas de Mero cunha 
banda na que a finais de 1983 el e Xosé Luís Rivas 
“Mini” abandonaron discrepantes para fundar A 
Quenlla. Sen pelos na lingua.
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propostas

DELICIAS SONORAS

praceres solitarios

DOCTOR DIVAGO  
LA TIERRA PROMETIDA
Nada menos que 33 anos despois 
e unha ducia de discos resulta 
sorprendente que unha banda 
que chega a nós desde finais 
dos anos 80 publique o que 
moitos pensan con argumentos 
que pode ser o seu mellor LP. 
“La tierra prometida”, dos 
valencianos Doctor Divago, é 
un catálogo de emocións, de 
experiencia contida nunhas 
letras redondas e arroupada de 
afortunados acordes clásicos. 
Cancións entre a rabia e a 
beleza do tempo. “Dejadme 
envejecer sin disimulo” cantan 
en “El más anciano de la tribu” 
e certamente como os bos 
viños melloran. Quizais o feito 
de ter existido nas marxes da 
industria –ou fóra dela–, fan 
do grupo de Manolo Bertrán 
un exemplo de independencia 
creativa somatizado en “La tierra 
prometida”. Dez pezas que se 
abren coa que titula o traballo, 
na que cantan: “Tengo planes, 
ilusiones para el día después 
/ maremotos en mi sangre me 
hacen renacer”, e o listón moi 
alto xa non baixa: “Mi suerte y la 
tuya también”, “Ojos de serrían”, 
etc. Certamente, é unha alegría 
o deste grupo tan admirado e 
admirable.

THE DEER THE BEAUTIFUL 
UNDEAD
Un dos discos de folk rock 
máis fermoso do panorama 
internacional dos últimos 
meses é este quinto traballo da 
banda texana The Deer, “The 
beautifil undead”.  Dicimos 
folk e rock pero tamén jazz ou 
americana, o traballo conta cunha 
instrumentación densamente 
estratificada con sintetizadores, 
mandolina, violín, guitarras 
eléctricas e acústicas, guitarra 
slide, piano e mellotron sobre un 
leito rítmico de baixo e batería 
para crear un son cósmico aberto a 
diferentes sensacións, dependendo 
do estado de ánimo de cada quen. 
Sobre todo destaca a voz de Grace 
Park que se fai dona dunhas 
melodías feitas de ensoñación e 
inzadas de textos surrealistas. A 
nosa favorita é “The lion and the 
bear”, pero podería ser a misteriosa 
“I wouldn´t recognize me”, o 
country pop de “Baby Green” ou 
“Lilacs” co seu toque indie, tamén 
presente en “Colums”, aquí cun 
aire máis intimista. En definitiva 
una mestura sonora dun disco 
que medra coas escoitas, cheo de 
detalles e de acertos estimulantes 
e no que o quinteto de Austin nos 
ofrece una alfaia que seguirá a 
soar unha boa temporada no noso 
equipo. Seguro.

FERNANDO BARROSO 
MAN
Publica o reputado instrumentista 
ferrolán Fernando Barroso o seu 
cuarto traballo discográfico de 
longa duración, este “Man” que 
entra pola porta como arrecendo 
cheo de frescura. Trátase dunha 
ducia de pezas dominadas polo 
son do bouzuki e a mandolina de 
Barroso que foron producidas ao 
longo destes dous últimos anos 
a cabalo entre Galiza e Lisboa. 
No disco soa a banda habitual de 
Barroso, músicos como Margarida 
Mariño, Xurxo Brea, Miguel 
Veras e Álvaro Trillo, e inclúe 
colaboraciòns das instrumentistas 
lusas Celina da Piedade, Ana 
Isabel Dias e a mozambicana 
Selma Uamusse. Un traballo este 
“Man” que se reivindica como 
creación orgánica e que fala sen 
case palabras (a excepción de “La 
vieja”) da infancia e a vellez, cun 
forte pouso na terra, luminoso 
e vibrante. Un espazo sonoro 
que irmana o folk de Galiza 
con Portugal a través de pezas 
vertebradas con instrumentos de 
cordas e temas tan afortunados 
como “Bulevar fandango”, “Danza 
dos pobres”, “Polkita frita” ou 
“Waltz morning”, entre outras. Un 
traballo denso e luminoso, como 
un refacho de primavera para os 
ouvidos. 
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exposicións
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exposicións

Debuxo

ALBIÓN

DO 31/03 AO 16/05
SALA BELLO PIÑEIRO DO CC TORRENTE BALLESTER (FERROL)

DE MARTES A SÁBADO: DE 11.00 A 14.00 HORAS E DE 17.00 A 21.00 HORAS

DOMINGOS: DE 11:00 A 14:00 HORAS

Texto: María von Touceda

María Maquieira (A Coruña, 1985) é unha artista 
de formación multidisciplinar que utiliza diversas 
técnicas e linguaxes como a colaxe, o debuxo, a 
pintura, a filosofía, a escritura e o pensamento como 
ferramentas; na súa obra aprécianse numerosas 
influencias, inspiracións e distintas percepcións do 
mundo procedentes dos seus estudos, estancias e 
residencias artísticas en países como Grecia, Italia 
e Polonia entre outros. México, Roma ou a illa de 
Creta, son algúns dos lugares que atravesan estas 
pezas. O resultado de todo ese proceso formativo é 
a capacidade artística de sintetizar o pensamento, 
expresalo, destilalo, a través dun trazo de gran 
delicadeza que, con todo, adquire unha gran forza no 
resultado final.
A presente exposición é un canto á imaxinación, 
un percorrido por varios dos seus proxectos e 
colaboracións nos que se evidencia o espírito libre e 
crítico desta creadora. Trátase dun conxunto de obras 
en pequeno formato, acorde co carácter nómade 
da artista, que se engrandecen ante o espectador 
proxectando un universo moi particular que o rodea 
por completo.
Albion, título desta mostra, é tamén o nome 
dun personaxe da mitoloxía de William Blake, 
precisamente quen representa a imaxinación como a 
vía máis importante para levar ao home á súa propia 
harmonización.
O percorrido componse de verdadeiros tratados 
filosóficos, experiencias das súas viaxes, visións 
abertas dunha sexualidade sen tabúes e retratos que 
con firman o seu virtuosismo técnico.
As reflexións acerca da imaxinación e as súas 
posibilidades expresivas son un dos motores da súa 
obra, e estas compleméntanse co onírico e con esa 

pausa vital na que Maquieira observa ao seu redor e 
fixa a mirada naquilo que concorda coas ideas que 
quere representar. As persoas, animais e obxectos 
plasmados nos seus debuxos van máis aló da propia 
representación. Conforman un ideario e unha 
mitoloxía propios da autora que se foron forxando 
durante a súa dilatada carreira. Todas as obras 
transmiten unha personalidade abrumadora, capaz 
de comunicar un amplo coñecemento da Historia 
da arte e de todas as correntes do pensamento, tanto 
clásicas como contemporáneas.
A beleza coa que Maquieira realiza os seus debuxos 
sublima a imaxinación a unha categoría estética que 
transcende o que ven os nosos ollos.
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axendapropostas s

ABRIL
S 01 20:00 horas
ÓPERA BUFA
COMPAÑIA DE ÓPERA LGAM

EL BARBERO DE 
SEVILLA
D 02 14:00 horas
MÚSICA HIP HOP
CERTAME

HIP HOP TOUR 
GALICIAN DANCE
s 15 20:30 horas
DANZA TRADICIONAL
TRC DANZA

DEMENTE

S 22 20:00 horas
COMEDIA
A PANADARÍA / CDN

AS QUE LIMPAN
d 23 17:00 horas
MUSICAL INFANTIL
LA GRAN BELLEZA PRODUCCIONES

DISNEY ROCK EL 
MUSICAL

MAIO
S 06 20:00 horas
TEATRO - CIRCO
TRUCACIRCUS

SOPLA
v 12 20:30 horas
COMEDIA
CARLOS BLANCO / XOSÉ A. TOURIÑÁN

SOMOS CRIMINAIS 3
v 19 20:30 horas

s 20 20:00 horas
TEATRO CONTEMPORÁNEO
ENGAIOLARTE

UN HOTEL DE 
PRIMERA SOBRE  
O RÍO
S 27 20:00 horas
TEATRO CONTEMPORÁNEO
SARABELA TEATRO

CONTOS ARRAIANOS
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axenda

DIRECTOR:
Miguel Toval

DESEÑO/MAQUETA:
Jose A. Farinós

REDACIÓN E COLABORADORES:
Carmela Mor, Bea Rodríguez, Nicolás 
Vidal, Kiko Delgado

DEPÓSITO LEGAL:
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A información dos espectáculos, os seus horarios 
e o lugar de celebración dos actos facilítana 
directamente os organizadores dos mesmos. 
Edicións Embora declina calquera responsabilidade 
pola suspensión ou modificación de calquera tipo 
dos devanditos actos.

EDITA:

Rúa Galiano, 63 - 1º. 15402 FERROL. 
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info@edicionsembora.es

E edicionsembora
Nº 177
ANO XVI

ABRIL
01sábado

INFANTIL
20.00 h Auditorio Municipal. 
Cedeira.
NINJA

ÓPERA
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.
EL BARBERO DE SEVILLA

02domingo
CINE INFANTIL
12.00 h Cines Dúplex. Ferrol.
EL CUENTO DE LA 
PRINCESA KAGUYA

DANZA
14.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.
HIP HOP TOUR GALICIAN 
DANCE

09domingo
CINE INFANTIL
12.00 h Cines Dúplex. Ferrol.
MI VECINO TOTORO

13xoves
MÚSICA
20.30 h Auditorio. Ferrol.
ORQUESTRA SINFÓNICA 
DE GALICIA

14venres
TEATRO
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.
LA CURVA DE LA 
FELICIDAD

15sábado
TEATRO
18.30 h Teatro de Beneficencia. 
Ortigueira.
PIROLÍTICOS

DANZA
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.
DEMENTE

MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.
IZO FITZROY

MÚSICA
00.30 h Sala La Room. Ferrol.
NATASIA ZÜRCHER

21venres
MÚSICA
20.30 h Auditorio. Ferrol.
REAL FILHARMONÍA DE 
GALICIA

22sábado
TEATRO
20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.
AS QUE LIMPAN

MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.
ABRAHAM BOBA

MÚSICA
23.30 h Sala Guión. 
Pontedeume.
O CADELO LUNÁTICO

23domingo
MUSICAL 
17.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.
DISNEY ROCK EL 
MUSICAL

MONÓLOGO
19.00 h Teatro Jofre. Ferrol.
MONCHO BORRAJO

27xoves
MÚSICA
20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.
LEYLA MCCALLA

29sábado
MÚSICA
19.30 h Auditorio Cine Alovi. 
As Pontes.
JUNO

MÚSICA
19.30 h Teatro de Beneficencia. 
Ortigueira..
PEPE BAAMONDE TRÍO

INFANTIL
20.00 h Auditorio Municipal. 
Cedeira.
A NOVA HISTORIA DA 
CIGARRA E A FORMIGA

MÚSICA
23.30 h Sala Guión. 
Pontedeume.
FALTRIQUEIRA
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