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NO PAZO DA CULTURA

GUÍA DE CULTURA, SERVIZOS E OCIO EN FERROLTERRA OUTUBRO 2020 

Los
Secretos

MÚSICA

SALVADOR 
SOBRAL

CANTA BOLEROS EN FERROL

MÚSICA

GUADI GALEGO
PECHA XIRA EN NARÓN
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entrevista

AÍ. Coñecías de antes ao grupo 
de danza tradicional Alxibeira de 
Narón?
QP. Coñecía ao grupo a través da 
responsable das pandeireteiras, 
Belén Mato. Sabía o que facían 
aínda que non é unha forma-
ción que actúe moito fóra ou en 
festivais, pero sempre estiven en 
contacto co Padroado de Narón 
e os proxectos que desenvolvín 
sempre tiveron aquí unha acolli-
da excelente.
AÍ. Que proxectos de traballo 
tes con esta formación de danza 
tradicional?
QP. Aínda que eu sexa coruñés e 
viva na zona de Bergantiños, to-
dos somos mariñáns dende a Co-
ruña ata Ortigueira. Identifícome 
con ese concepto aínda que non 
haxa unha unión tan forte como 
a da mariña lucense, así que me 
sinto da mesma terra. A miña 
idea é a de conservar o repertorio 
de danzas da compañía, facer 
que sexa un referente no eido da 
danza tradicional de Ferrolterra 
e que estea aberto a quen queira 
participar, e enriquecelo con 

aportación de recollidas propias. 
Esa é a idea inicial e a ver a onde 
nos leva a realidade.
AÍ. Que te convenceu para vir a 
traballar a Narón?
QP. Toda a comarca de Ferrolte-
rra é espectacular, con lugares 
a descubrir, praias, paraxes que 
non se coñecen. Hai que poñer 
en valor para os galegos esta te-
rra pero xa! Ten unha fermosura 
que emociona.

AÍ. Como definirías a nosa danza en 
xeral?
QP. A danza é a primeira das 
belas artes. Os homes e as mu-
lleres antes de falar xa bailaban 
como xeito de expresar as súas 
emocións. No caso de Galicia, os 
primeiros escenarios que houbo 
foron para o baile tradicional. 

Logo xa virían os coros, como o 
Toxos e Froles de Ferrol ao que 
tanto admiro, e por suposto o 
teatro, pero despois da danza. 
AÍ. No teu caso como xurdiu esa 
fascinación pola cultura do noso 
pobo?
QP. Pois de xeito propio. Meu pai 
canta moi ben pero non estaba 
en ningún grupo tradicional. Eu 
comecei a bailar aos catro anos, 
dos 56 que teño fai contas. E os 
meus mestres, que tiven e bos, 
teño que destacar sobre todo aos 
velliños das aldeas cando ía de 
recollida de material de campo. 
Alí batín de fronte con esa sabe-
doría tradicional.
AÍ. A comezos dos 80 fundáchedes 
Xacarandaina, cando a danza e 
a cultura tradicional non estaban 
valoradas como agora.
QP. As “gallegadas” chamábanlles 
de xeito pexorativo. Foi un longo 
camiño o de recuperar o orgullo 
e esa posta en valor da música 
e da nosa danza. Era un tempo 
en que agás países do leste como 
Bulgaria ou Romanía, en Europa 
o tradicional non se valoraba. 

Un dos referentes do traballo coa cultura tradicional galega é Quique Peón. No eido da 

investigación etnográfica, a música e sobre todo a danza galega, poucos como el para 
falar de cultura tradicional (Xacarandaina, Radio Cos, etc.). Ademais, desde este mes 

é o novo director da grupo de danza Alxibeira do Padroado de Cultura de Narón.  

TEXTOS: Nicolás Vidal | FOTO: Kiko Delgado

“UN POBO QUE 
NON CREA NON É 

UN POBO”
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Pero fomos quen de conservar 
esa cultura que é un patrimonio 
marabilloso que hoxe se ten en 
conta a nivel internacional.
AÍ. Hai que elixir entre tradición e 
modernidade ou esa dialéctica é 

“QUERO QUE ALXIBEIRA 
SEXA UN REFERENTE DA 
DANZA TRADICIONAL”

“A COMARCA DE FERROLTERRA 
TEN UNHA FERMOSURA QUE 
EMOCIONA”

“AS POSIBILIDADES DA 
CULTURA TRADICIONAL SON 
INFINITAS”

unha falacia e ambas son compa-
tibles?
QP. As posibilidades da cultura 
tradicional son infinitas unha 
vez recuperadas e postas en 
valor. Pero a xente ten que seguir 

facendo cousas, axudándose da 
súa cultura e un pobo que non 
crea, non é un pobo. Se nos ba-
seamos no noso pasado podemos 
seguir avanzando. Claro, debería 
haber unha axuda institucional, 
investir cartos porque proxectos 
como os que fixemos nós levan 
moitos sacrificios como no caso 
do musical “O poder do arcabuz” 
sobre as loitas irmandiñas. A 
música o ten máis doado, ten 
outras claves, pero a danza debe 
ser discriminada positivamente. 
Logo diso, as súas posibilidades 
son inmensas para contar cousas 
que só podemos contar nós, des-
de a nosa terra e co noso folclore.
AÍ. Non sentes que haxa un apoio 
institucional da Xunta?
QP. Sen apoio, certo tipo de 
espectáculos son moi difíciles de 
levar adiante, e hai que dicir que 
a Xunta non apoia, non aporta. 
Nós temos unha linguaxe que 
coidar e mimar, pero por parte 
da Xunta no hai un Instituto do 
Folclore Galego, non hai arquivos 
nos que traballar e cousas así. O 
noso folclore está apoiado e de-
senvolvido por entidades, grupos 
e asociacións privadas, é triste 
pero é así.
AÍ. No eido das posibilidades ar-
tísticas da nosa cultura tradicional 
montáchedes o fascinante proxecto 
musical Radio Cos. Estades para-
dos agora?
QP. Si, unha paréntese desde hai 
un ano porque quen non para é 
cada un de nós. A ver que pasa 
nun futuro con menos traballo, 
quen sabe.



OUTUBRO
S 03 20:00 h TEATRO 

(TRAGI-
COMEDIA)

TANTAKKA TEATROA Deje su mensaje 
después de la señal

D04 18:00 h
CONCERTO 
FAMILIAR

ROCK EN FAMILIA Descubrindo a The 
Beatles

V09 20:30 h CONCERTO Los Secretos
S 10 20:00 h COMEDIA PRODUCIÓNS TEATRAIS 

EXCÉNTRICAS Medida x medida
D11 18:00 h CONCERTO 

FAMILIAR
ROCK EN FAMILIA Descubrindo a Queen

S 17 20:00 h TEATRO 
MUSICAL / 
DOCUMENTAL

CHEK-IN 
PRODUCCIONES Prostitución

D18 18:00 h TEATRO 
FAMILIAR

TEATRO DE MALTA Cenicienta siglo XXI
V23 20:30 h CONCERTO GUADI GALEGO Inmersión
S 24 20:00 h TEATRO 

DRAMA / 
DOCUMENTAL

EL PAVÓN - TEATRO 
KAMIKAZE Jauría

D25 18:00 h TEATRO 
FAMILIAR

VIRAVOLTA TÍTERES Contos ao pé da cama
S 31 20:00 h COMEDIA REDRUM TEATRO O mozo da última fila

propostas

PROGRAMACIÓN

2020

facebook/padroadodeculturaconcellodenaron Máis información en: www.padroadodacultura.es
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02 venres 20.30 H

MILLADOIRO
Música
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

O GRUPO FOLK GALEGO POR EXCELENCIA 

PRESENTA EN NARÓN ATLÁNTICO, O SEU ÚLTIMO 

TRABALLO DISCOGRÁFICO.

Levaban dez anos sen gravar un disco de estudio, aínda que nunca 
deixaron de levar o folk galego por recunchos de todo o país. En 
2018 decidiron publicar Atlántico, un álbum no que misturan 
composicións propias con versións de pezas tradicionais arranxadas 
ao seu peculiar modo de vivir a música. Na súa ducia de temas, 
Atlántico convida ao público a viaxar no mar da memoria e do tempo. 

03 sábado 20.30 H

DE VACAS
Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 10 €

MÚSICA, IRONÍA, HUMOR, TALENTO E CREATIVIDADE 

É A APOSTA DESTE CUARTETO QUE SE ATREVE CON 

TODO.

Son un auténtico fenómeno en Galicia, sobre todo por transformar 
grandes temas maltratados pola historia pero venerados polas masas. 
Boa proba delo é Amodiño, a súa particular versión del Despacito 
de Luis Fonsi. Este cuarteto, formado por tres voces, as de Paula 
Romero, Inés Salvado e Faia Díaz; e unha guitarra, a de Guillermo 
Fermández, presentan en Ferrol Tour Vacanal.

02/03 ven/sab

WÖYZA
Música
PRAZA DO CONCELLO (FENE)

Rap, hip hop-soul, rhythm and 
blues e danzas urbanas enchen o 
cartel deste festival que contará 
coas actuación do rapeiro García 
MC, o grupo Street Dance Presto 
Vivace e a cantante Wöyza.

“A lingua galega na música rap”, 
un concerto didáctico a cargo de 
García MC (CCRD de Perlío, 2 
de outubro ás 21.30 h) inaugura 
o Festival das Ondas en Fene. 
Nel, o rapeiro, xunto cun DJ de 
hip hop fará un percorrido pola 
historia do rap na nosa lingua. 
O sábado, 3 a programación 
trasládase á praza do alcalde 
Ramón José Souto González, 
onde, a partir das 20.00 horas, 
desenvolverase o espectáculo 
“Danzas urbanas e os seus 
estilos”, do grupo Street Dance 
Presto Vivace. Trátase dunha 
proposta interactiva de danzas 
urbanas hip-hop, popping, funky 
e dance-hall. A continuación, 
subirá ao escenario a cantante, 
letrista e produtora galego-
uruguaia Wöyza, pioneira e 
referente no hip hop-soul e R&B 
en lingua española e galega. 
Entradas gratuítas en Ataquilla.
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04 domingo 18.00 H

ROCK EN FAMILIA
Infantil
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

CONCERTO NO QUE OS MÁIS PEQUENOS 

COÑECERÁN DE CERCA QUEN FORON OS BEATLES E 

QUE MÚSICA INTERPRETABAN.

Descubriendo a The Beatles é un atractivo proxecto musical, 
dirixido a toda a familia, no que a través de contacontos e 
unha grande banda tributo os máis pequenos coñecerán a The 
Beatles. Achegaranse non só á música de John Lennon, Paul 
McCartney, Ringo Starr e George Harrison senón tamén ás súas 
personalidades. Un espectáculo adaptado ao público infantil co que 
gozarán tamén os maiores.

08 xoves 18.00 H

O LOBO BOBO
Infantil
CASA DA CULTURA (FENE)

Espectáculo da compañía Elefante Elegante integrado no ciclo “Ler 
conta moito” que mistura o cómico e o poético co teatro xestual e a 
música.

O actor Gonçalo Guerreiro da vida ao Lobo bobo, unha obra 
interactiva onde as marionetas cobran vida nas casas que se irán 
construíndo diante dos ollos dos espectadores. En escena aparecerán 
algúns dos personaxes máis famosos dos clásicos infantís.
As entradas reservaranse chamando por teléfono á biblioteca de Fene.

03 sábado 20.00 H

DEIXE A SÚA 
MENSAXE 
DESPOIS DO 
SINAL
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 14 €

A compañía Tanttaka leva ao 
escenario a historia de catro 
mulleres que, incapaces de 
enfrontarse aos seus problemas 
cara a cara, confésanse a través 
dun contestador automático. 

Marina é unha avogada 
especializada en divorcios que 
sufre o abandono do seu marido; 
Carmela está moi enferma 
e necesita despedirse do seu 
fillo; Sara é unha rapaza de 
boa familia que vai casar, pero 
a súa inminente voda lévaa ao 
borde do suicidio; e Viviana é 
unha prostituta que vive en 
Madrid aínda que a súa familia 
cre que traballa en Ikea. As 
catro necesitan contar as súas 
realidades pero ningunha 
atrévese a facelo cara a cara. 
Miren Arrieta, Mireia Gabilondo, 
Oihana Maritorena e Leire Ruiz 
protagonizan Deje su mensaje 

después de la señal, unha 
adaptación da obra de Arantza 
Portabales baixo a dirección de 
Fernando Bernués.
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09 venres 20.30 H

LOS SECRETOS
Música
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 22 €

A BANDA LIDERADA POR ÁLVARO URQUIJO CHEGA A 

NARÓN PARA PRESENTAR MI PARAÍSO. 

Décimo cuarto álbum de estudo do quinteto madrileño, Mi Paraíso 
é un disco reivindicativo da música dos oitenta con ese sabor de 
éxitos como Déjame  ou Sobre un vidrio mojado. Son unha ducia 
de temas novos que a banda intercalará durante o concerto con 
outros ben coñecidos pola audiencia. Mi paraíso usa a linguaxe 
de sempre, a mesma que lles deu o éxito durante 40 anos,  entre 
a tradición folk-rock norteamericana dos sesenta e a new-wave 
británica de finais dos setenta.

10 sábado 20.00 H

MEDIDA POR MEDIDA
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

Quico Cadaval versiona e dirixe esta comedia negra de Shakespeare, 
que retrata un mundo de vicio, perversidade e corrupción.

Medida por medida chega ao teatro en galego da man de Quico 
Cadaval e de Producións Teatrais Excéntricas, que celebra con esta 
obra o seu décimo quinto aniversario. A acción acontece nunha Viena 
surrealista inventada por Shakespeare, na que o Duque Vicenzo 
ordena loitar contra todo comportamento inmoral. Un rapaz de 
boa familia é condenado a morte e a súa irmá Isabella, monxa nun 
convento, fuxe durante tres días para intentar salvarlle a vida. 

10 sábado 20.30 H

THE PRIMITALS
Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL) 10 €

Divertidísima comedia musical 
a capela de Yllana Teatro e 
Primital Bros.

Catro aborixes dun planeta 
chegan ao escenario dispostos 
a conquistar ao público. The 

Primitals é a estraña historia 
dunha tribo gobernada por 
un cacique e orientada por 
un chamán ben coñecedor de 
perigosos remedios ancestrais. 
De aí xorden os desequilibrios 
mentais e os soños de grandeza 
dos protagonistas deste 
espectáculo que mistura teatro, 
humor e sobre todo virtuosismo 
vocal. A través de sons 
onomatopeicos –a obra carece de 
texto– son capaces de comunicar 
a súa mensaxe ao público a 
ritmo de soul, pop, rock e música 
clásica. Un percorrido musical 
que inclúe bandas sonoras de 
películas como Star Wars, E.T. 
ou Misión imposible, pasando 
pola marabillosa interpretación 
de Nessum Dorma, a famosa aria 
da ópera Turandot de Puccini. 
Todo aderezado cunha coidada 
interpretación xestual e co xa 
coñecido humor do teatro de 
Yllana.
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11 domingo 19.30 H

ÓSCAR, O NENO 
DURMIDO
Infantil
TEATRO JOFRE (FERROL) 4 €

Teatro de monicreques da compañía malagueña 
El Espejo Negro, que narra a historia dun neno en 
coma tras un accidente.

Premio Fetén ao mellor espectáculo de gran 
formato en 2016, Óscar, el niño dormido componse 
de escenas repletas de delicadeza, lirismo e humor, 
a través das que o público asiste ás reaccións que 
provoca o estado de Óscar no seu contorno.
Os seus pais dedícanse cada día a lembrarlle os 
contos que lle leron cando el estaba ben, mentres a 
súa irmá menor pasa as horas pedíndolle que volva 
á vida que tiña antes. Un bo día, tras nove meses 
durmido, Óscar empeza a espertar.

11 domingo 18.00 H

DESCUBRINDO 
A QUEEN
Infantil
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

ESPECTÁCULO CUNHA COIDADA 

ESTÉTICA, MÚSICA EN DIRECTO E UN 

CONTACONTOS QUE DEGRAÑA A VIDA 

DA BANDA BRITÁNICA. 

Un narrador recibe ao público dende o escenario 
para ir contando dunha forma breve e divertida, 
e apoiado pola proxección de imaxes, a historia 
de Queen. A continuación, unha banda tributo 
interpretará algúns dos temas clásicos do grupo 
liderado por Freddie Mercury. 

TU TIENDA DE MÚSICA EN FERROL



www.clefmusic.es

475€ 509€

415€

335€

PANDERETAS Y FUNDAS 

DE PANDERETAS

REGALOS

MUSICALES

LUDWIG ACCENT TOKAI ALC62

KORG B2BK

TANGLEWOOD TW4 KOA

TU TIENDA DE MÚSICA EN FERROL

C/ Magdalena, 31 bajo
FERROL

Teléfonos 881 951 670 - 698 179 453

info@clefmusic.es
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16 venres 20.30 H

SHEILA PATRICIA
Música
TEATRO JOFRE (FERROL) 6 €

A CANTANTE E COMPOSITORA GALEGA TRAE A FERROL 

EL CAMINO DE LOS SUEÑOS, UN PERCORRIDO POR 

LUGARES MÁXICOS DE GALICIA.

Tras conquistar escenarios de España, Latinoamérica e Portugal 
coa súa fermosa voz, Sheila Patricipa chega ao Jofre cunha proposta 
artística que bebe do folk, o fado, o jazz e o folclore latinoamericano.
Actualmente está traballando nun novo proxecto integramente en 
galego onde mistura ritmos das músicas tradicional e electrónica.

17 sábado 20.00 H

PROSTITUCIÓN
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 18 €

ESPECTÁCULO TEATRAL, MUSICAL E DOCUMENTAL 

PROTAGONIZADO POR CARMEN MACHI, NATHALIE 

POZA E CAROLINA YUSTE.

Andrés Lima, último Premio Nacional de Teatro, e Albert Boronat 
somérxense no mundo da prostitución para dar resposta a moitas 
preguntas coas que reflectir a nosa sociedade. Prostitución é o 
resultado dun arduo traballo de investigación a pé de rúa, co que 
se pretende dar voz ás prostitutas e achegalas ao espectador, para 
que viva a experiencia desas mulleres e do sórdido mundo no que 
habitan cheo de violencia, dor, pracer, segredos, desexo...

15 xoves 18.00 H

A MÁQUINA DO 
TEMPO
Infantil
CASA DA CULTURA (FENE)

Obra de Teatro dos Ghazafelhos 
que ilustra de xeito ameno 
e pedagóxico a historia das 
civilizacións.

A doutora Mon e o seu axudante 
Pe logran construír unha 
máquina do tempo que lles 
permitirá pasar por algúns 
dos acontecementos máis 
importantes da nosa historia. 
Para poñela en funcionamento 
necesitarán a axuda do 
público e que algún voluntario 
ou voluntaria sexa quen de 
introducirse no recentemente 
estreado aparato. 
A máquina do tempo apoiase 
nunha curiosa escenografía que 
permite a Pepablo Patinho e 
Montse Piñón –integrantes de 
Teatro dos Ghazaflehos– facer un 
percorrido pola historia a través 
de dúas únicas personaxes.
Esta peza teatral propón unha 
aventura educativa a partir do 
humor.
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18 domingo 20.30 H

QUITAMIEDOS
Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL) 10 €

TRAXICOMEDIA DE KULUNKA TEATRO 

QUE PLANTEXA UNHA VISIÓN DA 

MORTE POÉTICA E DESACRALIZADA.

Unha varanda de seguridade rota na curva 
dunha estrada comarcal é o contexto no que 
se desenvolve Quitamiedos, a obra dirixida por 
Iñaki Rikarte, que plantexa a situación á que se 
enfronta unha persoa dende que morre ata que 
o seu corpo arrefríase e fúndese coa temperatura 
ambiente. Xusto ese momento é no que o falecido 
atópase co seu anxo da garda. 

18 domingo 18.00 H

CINCENTA
Infantil
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

A compañía A Priori actualiza o tradicional conto da 
Cincenta mantendo a súa esencia pero desbotando 
os roles de xénero.

Un príncipe bondadoso, sensible, soñador e 
necesitado dun rescate, e unha Cincenta forte, 
intelixente, independente, resolta e de carácter 
firme son os protagonistas de Cenicienta siglo 
XXI. Comparten escenario con dous primos do 
príncipe, o reflexo masculino das irmastras. Sen 
alterar os feitos do conto clásico, pero saltándose 
os roles de xénero establecidos nel, a obra mantén 
o romanticismo do namoramento e a maxia dos 
contos clásicos, representada por unha fada 
madriña moi independente e dona da súa vida. 

Pinturas e impermeabilizacións
Fachadas e terrazas
Canalóns e cubertas
Aplicacións industriais

Ctra.de San Pedro de Leixa, 38 
15405, Ferrol (A Coruña)

Tf: 881 952 474
pimfer@mundo-r.com

www.camogasl.com/pimfer
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23 venres 20.30 H

GUADI GALEGO
Música
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

A cantante galega ven de 
publicar Inmersión, un novo 
traballo discográfico no que 
se afasta dos moldes para 
abrirse a un mundo plural cheo 
de expresións artísticas e de 
sentimentos.

A cedeiresa Guadi Galego, 
ex vocalista de Berrogüetto, 
chega ao Pazo da Cultura de 
Narón  en plena xira do seu 
novo álbum, o quinto na súa 
carreira en solitario. Inmersión 
é unha reinterpretación da 
súa propia música, cancións 
doutras épocas coas que explora 
territorios musicais diferentes. 
Inmersión supón  baixar ao 
fondo para mergullarse nas 
emocións da música de Guadi 
e atopar tesouros agochados 
en sete linguas diferentes. O 
disco componse de once temas 
reinterpretados e xa publicados 
en anteriores traballos e un 
inédito (Balada de Verán). 

24 sábado 20.00 H

JAURÍA
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 14 €

PEZA TEATRAL BASEADA NO XUÍZO DA MANADA 

NA QUE TODAS AS FRASES PRONUNCIADAS POLOS 

ACTORES SON TRANSCRICIÓNS LITERAIS.

Miguel del Arco dirixe Jauría, a obra escrita por Jordi Casanovas 
que foi ganduxando as transcricións do xuízo á manada para dar 
forma a un estremecedor texto protagonizado por María Hervás, 
Pablo Béjar, Fran Cantos, Álex García, Ignacio Mateos, Martiño 
Rivas e Raúl Prieto. Jauría recibiu o Premio Cultura Contra la 
Violencia de Xénero outorgado polo Ministerio de Igualdade, o 
Premio Ercilla á Mellor Creación Dramática, o Premio Unión de 
Actores ao Mellor Actor de Reparto (Fran Cantos) e os Premios 
Max á Mellor Adaptación Teatral e ao Mellor Espectáculo Teatral.

24 sábado 21.00 H

SALVADOR SOBRAL
Música
AUDITORIO (FERROL) 20/18/16 €

O músico portugués presenta Alma nuestra, un traballo interpretado 
integramente en castelán, que combina a música cubana e o jazz. 

Son nove temas que inclúen boleros antolóxicos de Cuba, Arxentina 
e outras terras de Sudamérica, que Salvador Sobral –gañador de 
Eurovisión en 2017– intepreta cunha banda formada polo pianista 
Víctor Zamora, o contrabaixista Nelson Cascais e o baterista André 
Sousa Machado.
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25 domingo 18.00 H

CONTOS AO PÉ DA CAMA
Infantil
PAZO DA CULTURA (NARÓN) 9,50 €

Espectáculo concibido para que o público máis 
novo se inicie na necesidade de coidar o planeta.

Viravolta Títeres utiliza tres técnicas de 
manipulación – variña, sombras e luva– para contar 
a historia de Nemo, un pequeno que un día, talvez 
polo exceso de tarta e os remorsos, enfróntase en 
soños a un lugar onde medra o lixo, que conquista 
mares, terras e estrelas. 

30 venres

HOMENAXE A CARVALHO 
CALERO
Música
TEATRO JOFRE (FERROL) DE BALDE / RESERVA PREVIA

Concerto homenaxe a Carvalho Calero a cargo de 
Taller Atlántico Contemporáneo.

O aprazado concerto do Día das Letras Galegas 
chega ao Teatro Jofre. O grupo Taller Atlántico 
Contemporáneo interpretará un repertorio que 
inclúe unha obra do creador ferrolán Xan Viaño e a 
estrea absoluta dunha composición de Nani García 
inspirada nun poema de Carvalho Calero.

31 sábado 20.00 H

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

OBRA DIRIXIDA POR ÁLEX SAMPAYO 

QUE REFLEXIONA CON IRONÍA 

SOBRE A FASCINACIÓN POLAS VIDAS 

ALLEAS.

Redrum Teatro presenta esta adaptación ao 
galego da obra do prestixioso dramaturgo Juan 
Mayorga, Premio Nacional de Teatro. Narra 
a historia de Claudio, un rapaz de dezasete 
anos que senta cada día na última fila da clase. 
Semella invisible para o resto dos compañeiros, 
non destaca en nada, salvo en matemáticas, pero 
ninguén parece sabelo. Un día, o profesor de 
lingua e literatura encárgalles unha redacción 
sobre o último fin de semana. A vida de Claudio 
cambia no preciso momento no que se decata 
de que pode observar, imaxinar e escribir a vida 
de outros nun relato por entregas para un único 
lector. Eses relatos compartidos por alumno e 
mestre convértense nun xogo cada vez máis 
perigoso non só para eles senón tamén para os 
que os rodean. 
O mozo da última fila está protagonizada 
por Guillermo Carbajo, Roberto Leal, Belén 
Constenla, Mónica García, Rubén Porto e Machi 
Salgado.
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praceres solitarios por Nicolás Vidal

NOVELA

YA SENTARÁS LA CABEZA

IGNACIO PEYRÓ| LIBROS DEL ASTEROIDE | 576 PÁX. | 24,95 €

Xornalista e narrador anglófilo de recoñecido 
prestixio no ámbito literario español, Peyró 
publica esta novela na estirpe dun Pla, Gómez 
de la Serna ou un Chaves Nogales. Nela, 
subtitulada “Cuando fuimos periodistas (2006-
2011)”, retrata cunha linguaxe culta chea 
de referencias creativas e estéticas eruditas, 
os anos nos que facía de correspondente en 
Madrid no cambio de xeración vital e chea de 
elementos divertidos cando a mocidade vai 
dando paso á idade adulta. Un libro voluminoso 
sobre o que un non ten a sensación de perda de 
tempo.

NOVELA

ESCA

ANTONIO PIÑEIRO | EDICIÓNS EMBORA | 120 PÁXINAS | 12 €

Antonio Piñero recibiu por este texto o Premio 
de Novela Xosé Neira Vilas da pasada edición. 
Esta condensada peza literaria está armada 
tal e como se dun conto longo se tratase, cun 
final sorprendente como cómpre na técnica dos 
relatos. Ata aí, unha historia ambientada na illa 
da Toxa a finais dos anos 20 cando o crack de 
outubro de 1929 mudou o mundo e un suceso 
local conmociona o lugar. Piñeiro é quen de 
traballar os personaxes e sobre todo a lingua, 
cun coidado esmerado aínda a risco de resultar 
un reto agradecido para un tipo de lector medio.

ANTONIO PIÑEIRO

ESCA
PREMIO DE NOVELA XOSÉ NEIRA VILAS 2019

edicións embora

NOVELA

O paraíso dos 

inocentes
Con esta volta á narrativa Antón 

Riveiro Coello acadou o pasado ano o 

Premio Torrente Ballester ex aequo 

con Álex Alonso.

ANTÓN RIVEIRO COELLO| GALAXIA | 324 PÁX. | 20 €

Unha reflexión acerca dos conflitos bélicos, neste 
caso de Siria como antes o fixera coa guerra civil (“As 
rulas de Bakunin”) e a Segunda Guerra Mundial 
(“Laura no deserto”) e de como o terrorismo nos 
fai máis vulnerables eliminando periferias. A longa 
guerra en Siria, a derrota da solidariedade occidental 
e o drama humano narrado cunha fantástica 
técnica na que cada un dos protagonistas conta 
a súa verdade, mentres a mirada de occidente é 
contada de fondo. A trama sitúase na cidade de Alepo 
está dividida en dúas partes enfrontadas. No lado 
rebelde, a activista Amira loita por informar o mundo 
desde dentro da guerra e visita un orfo rescatado 
baixo os cascallos; no lado do réxime, Isam, un 
químico que traballa nunha fábrica de xabón, teme 
a notificación do Goberno para engrosar as filas do 
exército. Ao mesmo tempo en Bruxelas, días antes 
do atentado terrorista de Zaventem, Alicia topa 
indicios desacougantes que a fan temer pola vida da 
súa parella. Tecida a partir destas historias, a nova 
creación de Riveiro Coello é unha viaxe á cerna da 
destrución provocada polo conflito sirio e á traxedia 
dos refuxiados. Ao tempo, e un canto emocionado á 
solidariedade, á esperanza e á liberdade.
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PAKOLAS  
RAMONA ÓRBITA. A DONA 

DO TEMPO

Dentro da xeitosa colección  
Sonárbore da editorial Galaxia 
chega Pakolas (Paco Cerdeira), 
autor e compositor, músico, 
e tamén produtor de temas 
pensados para a cativería e 
cunha traxectoria con proxectos 
da tanta sona e prestixio como 
Mamá Cabra ou a Gramola 
Gominola. Despois do seu 
debut homónimo en solitario 
hai tres anos, chega agora este 
segundo traballo no que Pakolas 
toca de todo e canta ao xeito 
de Juan Palomo. Un libro CD 
centrado na temática ecolóxica 
ao longo de dez cancións cheas 
de ritmos rockeiros que parten 
do personaxe de Ramona 
Órbita, unha supermuller 
labrega do Courel posuidora 
dunha horta cibernética e unha 
perfeccionada máquina do 
tempo. Disposta a percorrer a 
historia, das cavernas ao medievo 
e ata a actualidade ao futuro para 
aprender a protexer a natureza 
e con momentos realmente 
divertidos como o xogo de vogais 
en “A máquina de Ramona”. O 
libro vén acompañado das letras, 
relatos e as estimulantes imaxes 
de Laura Romero. Un traballo  
que funciona estupendamente.

DOCUMENTAL:  
PULP: UNA PELÍCULA 

SOBRE LA VIDA, 

LA MUERTE Y LOS 

SUPERMERCADOS (2014)

Aínda que sexa do ano 2014 
e aos seus fans xa o colla 
balorento, traemos a estas liñas 
este documental musical, xénero 
que vive unha idade de ouro.
Pulp foi un dos referentes do brit 
pop dos 90. Banda condicionada 
polo seu líder Jarvis Jocker aínda 
que con tipos musicalmente 
máis interesantes nas súas filas 
como Richard Hawley. O caso 
é que agás ese lapo de orgullo 
obreiro que é “Common people” 
ou a xeracional “Babies”, un 
nunca foi moi fan deles. Así 
que a sorpresa por descubrir 
o documental foi inmensa. O 
feito de dar o seu derradeiro 
concerto na súa cidade natal 
de Sheffield (a mesma de “Full 
Monty”) sérvelle ao director 
Florian Habitch para facer a 
radiografía dun fato de xente 
normal que triunfou e regresa 
á normalidade, agás Cocker. 
Descubre o lado humano da 
fama presentando a uns artistas 
con problemas comúns no 
medio dunha pequena cidade 
obreira onde o paso do tempo e 
tocar pé no mundo real quitan a 
conachada de vez.

THE POGUES BBC 

SESSIONS 1984-86

As gravacións que a BBC vén 
editando do seu fabuloso fondo 
de armario chegan desta volta 
cunha alegría inmensa: The 
Pogues. A recuperación das 
primeiras cancións que os anglo-
irlandeses rexistraron para a 
cadea pública inglesa entre 1984 
e 1986 e que cobren a época 
dos seus dous primeiros discos 
(“Red Roses for Me” e “Rum, 
Sodomy & The Lash) cando eran 
un sexteto, e que agora aparecen 
en CD e vinilo, dúas delas para o 
programa inesquecible de John 
Peel. Pezas como “Streams Of 
Whiskey”, “The Auld Triangle”, 
“Sally MacLennane” ou “Dirty 
Old Town”, entre as dezaseis 
escolmadas. Se fora pouco vén 
de presentarse no Festival de 
Cine de San Sebastián con 
excelentes críticas “Crock of 
Gold: A Few Rounds with Shane 

MacGowan”, un documental 
de Julien Temple producido por 

Johnny Depp que afonda na 

vida do noso dipsómano vivo (!) 
favorito aínda que non explique o 

grande misterio da mellor banda 

de folk punk da historia: como un 
tipo permanentemente borracho 

foi quen de facer esas cancións 

eternas e logo acordarse delas 

para cantalas. En fin, enerxía e 
poesía eternas, quen dá máis?

DELICIAS SONORAS

praceres solitarios



Axenda Teatro Jofre Auditorio de Ferrol Capela do C.C. Torrente Ballester C.C. Torrente Ballester Centro Cívico Caranza

Programa cultural Outubro 2020

/ferrolcultura

Información e venda de entradas: T 981 944 245 | www.ferrol.es/axendacultural | Taquilla: Teatro Jofre e Auditorio de Ferrol

S 03 20:30 h Concerto/Humor
TOUR VACANAL 2020
De Vacas

10€

X 08 20:30 h Música clásica
SOCIEDAD FILARMÓNICA FERROLANA
Orquestra Sinfónica de Galicia

15€

S 10 20:30 h Comedia musical / 
público familiar

YLLANA
The primitals

10€

D 11 19:30 h Monicreques / + 5 
anos

EL ESPEJO NEGRO
Óscar, el niño dormido

4€

Me 14
Homenaxe 
Carvalho Calero

PROXECCIÓN DO VÍDEO DA MONTAXE TEATRAL DA PEZA 
REALIZADA POLA COMPAÑÍA “A QUINTA DO CUADRANTE”
Concerto Ferrol 1916

V 16 20:30 h Concerto World 
Music, Folk, Funky Sheila Patricia 6€

D 18 20:30 h Teatro / +12 anos
KULUNKA TEATRO
Quitamiedos

10€

S 24 21:00 h Concerto
ALMA NUESTRA
Salvador Sobral

16€

18€

20€

S10 S26S03
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exposicións

Varias disciplinas

EAU DE FEMME

ATA O 18/10/2020

CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER (FERROL)

DE MARTES A SÁBADO: DE 11.00 A 14.00 HORAS E DE 19.00 A 21.00 HORAS

SÁBADOS E DOMINGOS: DE 11.00 A 14.00 H. LUNS PECHADO

Mostra pensada especificamente para o Centro 
Cultural Torrente Ballester e que inclúe a unha 
trintena de artistas que reflexionan sobre o mundo 
da muller mediante diferentes artes plásticas, 
como escultura, pintura, fotografía dixital, 
instalacións e vídeos, entre outras. 
A súa comisara é a artista fenesa Dulce Anca, 
quen explica que “Eau de Femme céntrase nun 
sentido bastante relegado e conectado á memoria 
excepcionalmente: o olfacto, nun tempo cada 
vez mais saturado de imaxes. A xustificación da 
reunión transdisciplinar Eau de femme, a modo de 
xardín conceptual, xerado dende un xardín, vén 
da invisibilidade da arte, da violencia sexista, da 
crise e da perda da identidade”.
Entre os artistas que amosan o seu traballo na 
sala ferrolá atópanse Idoia Cuesta Alonso, Premio 
Nacional de Artesanía; o escultor lucense Daniel 
Caxigueiro ou a multipremiada creadora Soledad 
Penalta.
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Pintura

QUERIDAS DONAS

ATA O 10/10/2020

CASA DA CULTURA (FENE)

DE LUNS A VENRES: DE 10.00 A 13.00 HORAS E DE 16.00 A 21.00 HORAS

SÁBADOS DE 10.00 A 13.00 H. DOMINGO PECHADO

“Queridas donas” está adicada a todas as mulleres 
que forman parte da vida de Isabel Seco Espada, 
aos sentimentos e emocións das mulleres libres. A 
mostra inclúe acuarelas, óleos e acrílicos de estilo 
realista e abstracto nas que emprega materiais 
cotiás coma o papel, a area e o xeso. Na exposición  
hai obras feitas con pincel, con paleta, con 
rotulador e coas mans. Isabel Seco Espada naceu 
en Laraxe, no concello de Cabanas, aínda que leva 
afincada en Fene case trinta anos.
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Outubro

01xoves 

INFANTIL

18.00 h Casa da Cultura. Fene. 

O TRAXE NOVO DO REI

INFANTIL

18.00 h Biblioteca Municipal. 
As Pontes. 

BIBLIOCANTA

02venres

MÚSICA

20.30 h Pazo da Cultura. 
Narón.  

MILLADOIRO

FESTIVAL DAS ONDAS

21.30 h CCRD de Perlío. Fene. 

GARCÍA MC: “A LINGUA 
GALEGA NA MÚSICA RAP”

03sábado

INFANTIL

13.30 h Campo da Capela da 
Fame. Valdoviño.

RAQUEL QUEIZÁS: O ECO 
DAS PEDRAS

MÚSICA

19.00 h Auditorio Cine Alovi. 
As Pontes. 
FESTIVAL DE RONDALLAS

TEATRO

20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.  
DEJE SU MENSAJE 
DESPUÉS DE LA SEÑAL

FESTIVAL DAS ONDAS

20.00 h Praza do Concello. 
Fene. 
STREET DANCE PRESTO 
VIVACE: “DANZAS 
URBANAS E OS SEUS 
ESTILOS”

MÚSICA

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 
DEVACAS

FESTIVAL DAS ONDAS

21.30 h Praza do Concello. 
Fene. 
WÖYZA

04domingo

INFANTIL

18.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.  
ROCK EN FAMILIA: 
DESCUBRIENDO A THE 
BEATLES

INFANTIL

18.00 h Contorna da capela de 
Porta do Cabo. Valdoviño. 

GAELA QUERE SER 
DRUÍDA

08xoves 

INFANTIL

18.00 h Casa da Cultura. Fene. 

LOBO BOBO

INFANTIL

18.00 h Biblioteca Municipal. 
As Pontes. 

MENSAXES DE LOITA EN 
TELA

CINE/ÓPERA

19.30 h Cines Dúplex. Ferrol. 

RIGOLETTO

MÚSICA

20.30 h Auditorio. Ferrol. 

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DE GALICIA

09venres

MÚSICA

20.30 h Pazo da Cultura. 
Narón.  

LOS SECRETOS

TEATRO

21.00 h Auditorio Cine Alovi. 
As Pontes. 

A COMPAÑEIRA DE PISO

10sábado

TEATRO

20.00 h Pazo da Cultura. Narón. 

MEDIDA POR MEDIDA DE 
SHAKESPEARE

TEATRO MUSICAL

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

THE PRIMITALS

11domingo

INFANTIL

18.00 h Pazo da Cultura. Narón.  

ROCK EN FAMILIA: 
DESCUBRIENDO A QUEEN

INFANTIL

19.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 

OSCAR, EL NIÑO 
DORMIDO
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ANO XII

15xoves 

INFANTIL

18.00 h Casa da Cultura. Fene. 
A MÁQUINA DO TEMPO

INFANTIL

18.00 h Biblioteca Municipal. 
As Pontes. 
COÑECENDO A CARVALHO 
CALERO

16venres

MÚSICA

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 
SHEILA PATRICIA

TEATRO

21.00 h Auditorio Cine Alovi. 
As Pontes. 
AS VIRXES SALVAXES

17sábado

TEATRO

20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.  
PROSTITUCIÓN

18domingo

INFANTIL

18.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.  
CENICIENTA SIGLO XXI

TEATRO

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol. 
QUITAMIEDOS

22xoves 

INFANTIL

18.00 h Biblioteca Municipal. 
As Pontes. 
FAMILIAS DIVERSAS

CINE/BALLET

19.30 h Cines Dúplex. Ferrol. 
GISELLE

23venres

MÚSICA

20.30 h Pazo da Cultura. 
Narón.  
GUADI GALEGO

TEATRO

21.00 h Auditorio Cine Alovi. 
As Pontes. 
MEDIDA POR MEDIDA DE 
SHAKESPEARE

24sábado

TEATRO

20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón.  
JAURÍA

MÚSICA

21.00 h Auditorio. Ferrol. 
SALVADOR SOBRAL

25domingo

INFANTIL

18.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 
CONTOS AO PÉ DA CAMA

29xoves 

INFANTIL

18.00 h Biblioteca Municipal. 
As Pontes. 
CONTOS PARA PASALO DE 
MEDO

30venres

TEATRO

21.00 h Auditorio Cine Alovi. 
As Pontes. 
DESPOIS DAS ONDAS

31sábado

TEATRO

20.00 h Pazo da Cultura. 
Narón. 
O MOZO DA ÚLTIMA FILA
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