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Ser capaz de darlle a volta á paisaxe diaria e facernos ver
outra cidade, outra realidade. Velaí o grande mérito da
exposición “Ferrol” que o fotoxornalista Jorge Meis amosa
desde o mes de novembro e ata o 24 de xaneiro no Centro
Torrente Ballester. A maxia da mesma pasará a formato
libro que se publicará a continuación.
TEXTOS: Nicolás Vidal | FOTO: Duplex Cinema

AÍ. Unha exposición que resume
a través de imaxes da túa
cidade 25 anos de traballo, non?
JM. Incluso algún máis! Si,

recordo que hai anos, cando me
deron os primeiros premios,
xa dicía que me gustaría facer
unha exposición e un libro sobre
Ferrol. Tiña en mente esa idea,
pero só iso. Foi tempo despois,
cando estudaba en Coruña que
me inspirou unha colección
de postais de Vari Caramés,
comecei a ter claro un estilo que
quería que me definise.

AÍ. Unha poética propia.
JM. Claro, algo que me afastase

da fotografía de prensa, que
chamase a atención polo seu
propio valor. Unha atmosfera
con elementos como as sombras,
reflexos, néboa ou nubes, que
ata ver montada a exposición
non me decatei do moito que me
chaman a atención.

AÍ. Unha aposta polo branco e
negro tamén, que supoño que
vai na liña do teu estilo.
JM. Si, ademais como fotógrafo
da era analóxica teño moi
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presente o laboratorio como ese
espazo de onde xorde a maxia.

AÍ. A mostra “Ferrol” leva sendo
visitada por preto dun milleiro
de persoas. Que conta a xente,
que lle suxire?
JM. O comentario máis repetido
cando saen é que lles produce
unha sensación de nostalxia,
evoca un sentido da infancia.
A intención era que fose unha
viaxe á cidade e o comentario
de moitos dos espectadores era
que se lles fixera moi curto, que
lles gustaría ter visto máis o cal
é bo sinal.

AÍ. Case medio centro de
fotografías. Como foi o proceso
de selección?
JM. Iso foi o máis difícil,
buscar fotos ao longo dos
anos que non fosen as típicas
postais, que xuntas tivesen
un sentido narrativo, que
contasen unha historia, que
falasen das clases da cidade:
os estaleiros, os militares, as
festas máis tradicionais da
Semana Santa a Chamorro ou
as Pepitas, e tamén as novas

como as Meninas, así como a
arquitectura. Curiosamente o
sentido saqueino das propias
imaxes, esa chegada polas Pías,
a visita pola cidade e a marcha
simbólica pola boca da ría. E
non esquezo a colaboración de
amigos cos que falas, fotógrafos
como José Pardo, Vari Caramés,
Luís Botana ou Eduardo
Hermida. Hai imaxes que para
ti teñen moito significado pero
para outros non transmiten, e
está ben escoitar a eses outros.

AÍ. Supoño que deixaches moito
material fóra?
JM. Moitísimo, só da Semana
Santa ou da praza de Armas
podería facer mostras
monográficas. Cando subo
material a Instagram dimo
moita xente.

AÍ. Dáslle importancia ás redes
sociais?
JM. Danche publicidade, son un
bo escaparate, pero a proba de
lume é facer unha exposición
e que o público vexa diante
as fotografías, iso é o que me
importa.

AÍ. Como fotoxornalista divides
o teu labor, imaxes que non te
serven para o xornal pero si
para o teu traballo particular?
JM. Si, pode darse ese caso.

Paseas por unha cidade que
cambia de luz, de atmosfera e un
sempre busca o diferente, pero
tes que estar alerta. O reflexo da
fachada de San Xulián no capó
dun coche nunca máis o volvín
ver igual como na imaxe que está
na exposición. Deuse só esa vez.

AÍ. Que vai pasar coa exposición?
JM. Despois de estar en Ferrol
ata o día 24 deste mes, quixera
que fose por toda Galicia e
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incluso fóra. Que a xente se
fixase nas fotos en si máis
que nos lugares recoñecibles
como fai, loxicamente, a xente
de aquí. Intrígame o que lle
pode suxerir a alguén que
non recoñece estas paisaxes e
tradicións, un tipo de Sevilla
por exemplo, as sensacións que
teñen e se as fotografías poden
defenderse soas, non como
unha guía da cidade. A maiores
vai saír xa un libro editado por
Bululú no que se inclúen todas
as imaxes da exposición.

AÍ. Creo que non é o único
proxecto que te coincide neste
días, non?

JM. Non, vai saír unha

colección de postais sobre
Ferrol a cargo do grupo de
comunicación Pingota. Son
imaxes algunhas como as desta
mostra pero en cor. A maiores
sae agora “Sal en la memoria”,
un libro feito a medias con
Gabriel Auz que puxemos
na plataforma Verkami de
micromecenado e funcionou
estupendamente, un traballo
sobre o mar e a nostalxia.
Curiosamente levabamos seis
anos traballando nel e todos
os proxectos coinciden agora,
todos á vez, pero que se lle vai
facer!

“COA
EXPOSICIÓN E O
LIBRO QUE VAI
SAÍR QUIXEN
NARRAR CON
FOTOGRAFÍAS
UNHA HISTORIA
SOBRE A MIÑA
CIDADE”
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facebook/padroadodeculturaconcellodenaron

Máis información en: www.padroadodacultura.es

propostas

2021
PROGRAMACIÓN

09

S

20:00 h

20:30 h

15
16

V
S

20:00 h

20:30 h

XANEIRO

COMEDIA
LA QUINTANA

O premio
Adultos

9,50/6,65 €

TEATRO MUSICAL
ELEFANTE ELEGANTE

Dreaming Juliet
Adultos

9,50/6,65 €

22
23

TEATRO
QUÉ CONTAS?

30

COMEDIA
ELS JOGLARS

V
S

20:00 h

S

20:00 h

A voz tomada
Adultos

9,50/6,65 €

Señor Ruiseñor
Adultos

12/8,40 €

propostas

09 sábado

20.00 H

O PREMIO
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN)

9,50 €

15/16 v/s

20.30/20.00 H

DREAMING
JULIET
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN)

9,50 €

ESPECTÁCULO EN DIRECTO NO QUE O PÚBLICO
PARTICIPA VOTANDO QUEN DEBE LEVAR O PREMIO
DA SÚA VIDA: MORRER LOGRANDO A FAMA.
Comedia ácida de La Quintana Teatro que fala da
situación das persoas nun futuro próximo no que o
progreso tecnolóxico e a loita cara o éxito económico,
sentimental e social é tal, que se ven obrigadas a
caer no Premio como única fórmula de conseguir a
felicidade.
O gañador dese premio contará con 24 horas e cinco
millóns de euros para gozar do seu soño e poderá
escoller a súa morte e finar sendo un heroe. A obra
ofrece tres finais distintos en función do voto do
público.

AF_Revesta AI_Torrente_146X67mm.indd 1

OBRA INSPIRADA EN ROMEO E XULIETA, DE
SHAKESPEARE, QUE ABORDA TEMAS COMO A
PAIXÓN, A MATERNIDADE E A FAMILIA.
Que pasaría se Romeo e Xulieta non morreran
e co seu profundo amor acabasen formando
unha familia e tivesen que enfrontar a rutina
de todos os días? A compañía Elefante Elegante
propón unha obra para adultos que reflexiona
fundamentalmente sobre o amor.

5/1/21 12:03
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29 venres

20.30 H

HOY PUEDE SER MI
GRAN NOCHE

A VOZ TOMADA
Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN)

Teatro
TEATRO JOFRE (FERROL)

6€

TEATRO EN VILO CONTA A FASCINANTE HISTORIA DUN
CANTANTE DE ORQUESTRA NA GALICIA DOS 90 E A SÚAS FILLAS,
QUE SÓ ASPIRAN A SER COMA EL.
Unha actriz e unha música (Noemi Rodríguez e Darlene Rodríguez)
desdóbranse en múltiples voces para facer un emocionante viaxe ao
pasado, ao que quixeron ser e nunca conseguiron, a ser como o que un
día foi o seu pai.
Obra valente, divertida e á vez profunda que non é máis que unha
celebración do que xa non está, un canto aos perdedores que nunca
deixan de esperar o seu momento.

Fachada Ventilada
Rehabilitación
Obra Pública
Obra Civil
Obra Nova
Servizos

22/23 v/s 20.00/20.30 H

9,50 €

OBRA DIRIXIDA POR ALFONSO
CALLEJA QUE NARRA UNHA
HISTORIA DOMÉSTICA
PROTAGONIZADA POR UN HOME,
OS SEUS PAIS E A SÚA FILLA.
A voz tomada empeza no
momento no que os espectadores
achéganse á billeteira para
adquirir a súa entrada, á que
tamén van os actores. A seguinte
escena ten lugar na patio de
butacas. Cando as luces se apagan
tan só un sector do escenario
queda alumeado. Ese é o instante
no que os actores –que tamén
son contadores– narrarán unha
historia que hai moito tempo que
querían contar. Unha historia
cotiá que talvez non o sexa tanto.
Sobre as táboas estarán os actores
Agustín Bolaños,
Josito Porto, Marián Rei e Silvia
Romaus.

Rúa Entrerríos, 20-22, baixo
15404, Ferrol (A Coruña)

Tf: 981 372 065
camogasl@mundo-r.com

www.camogasl.com
anuncio aí camoga.indd 1
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30 sábado

20.30 H

20.00 H

SEÑOR RUISEÑOR

LOS SATÉLITES
Música
TEATRO JOFRE (FERROL)

30 sábado

6€

SITO SEDES VOLVE A SUBIR AOS
ESCENARIOS COA QUE DURANTE
MÁIS DUNHA DÉCADA FOI A SÚA
ORQUESTRA, LOS SATÉLITES.
O Teatro Jofre acolle un concerto
especial no que a famosa orquestra
subirá ás táboas xunto ao seu
non menos famoso vocalista, Sito
Sedes. Unha homenaxe na que
se rememora a época dourada
que viviu esta agrupación que
percorreu escenarios non só de
España senón tamén de Europa e
América.

AF_Revesta AI_Xaneiro_146X67mm.indd 1

Teatro
PAZO DA CULTURA (NARÓN)

12 €

ELS JOGLARS RESUCITA NESTA OBRA A SANTIAGO RUSIÑOL,
PINTOR, DRAMATURGO, ESCRITOR E POETA NACIDO NO SENO
DA BURGUESÍA CATALÁ.
Un xardineiro ten que deixar o seu traballo por culpa do reuma e pasa
a traballar no Museo Rusiñol presentando visitas teatralizadas. Pouco
tempo despois, namorado de Santiago Rusiñol, decide transformar
este museo no Museo da Identidade. A partir deste momento créase
un conflito que deriva nesta sátira na que se toma ao artista catalán
como paradigma de apertura fronte á cerrazón do fanatismo político.
A obra, dirixida por Ramón Fontserè, reivindica a arte como patria
universal fronte ás patrias identitarias.

5/1/21 12:14
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praceres solitarios por Nicolás Vidal

RELATOS

CRÓNICAS

ULCIS

PANGALAICA

PERTENCE XOSÉ FERNÁNDEZ FERREIRO (1931-2015)
AO GRUPO BRAIS PINTO, ESE FATO DE RAPACES
GALEGOS QUE DESDE O MADRID DE FINAIS DOS ANOS
50 QUIXO DEFENDER E RENOVAR A CULTURA DO PAÍS.
XOSÉ FERNÁNDEZ FERREIRO | EDICIÓNS XERAIS | 184 PÁX.

Xornalista e novelista de moi amplo catálogo,
foi neses anos madrileños que enchoupado
polo ambiente crea o personaxe de Ulcis e o
seu mundo negro e violento. Pasados os anos,
Fernández Ferreiro recupera no lusco e fusco
da súa vida este mundo para seguir creando
novos textos breves nos que pairan as obsesións
do ourensán, o peso da guerra civil e das súas
cicatrices nunca cauterizadas. Así, dor, tolemia,
absurdo e un escuro mundo onírico son os
ingredientes destes relatos dunha intensidade
desacougante alongados durante máis de
medio século desde a súa orixe en castelán nas
páxinas do xornal La Noche. O volume inclúe un
prólogo dun compañeiro de xeración, Méndez
Ferrín, e un necesario epílogo do escritor
e amigo Francisco X. Fernández Naval que
explica e contextualiza os textos e o seu traballo
de publicación. A edición inclúe asemade un
“Apéndice” con material publicado en La Noche,
a “Carta a Ulises”, anacos do libro publicado por
Brais Pinto en 1959 na súa colección poética, e o
texto “De xente nova a Brais Pinto. Memorias dun
afiador rebelde” de 2012. Unha recuperación que
pecha o círculo dun dos autores máis singulares
das letras galegas das últimas décadas.
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XURXO SOUTO | EDITORIAL GALAXIA | 96 PÁX. | 20 €

Fervenza de paixón e electricidade vital,
as letras galegas teñen gañado para elas o
talento de Xurxo Souto, un pespuntador de
emocións que cose persoeiros de onte e de
hoxe da Galicia toda para tecer un mapa que
é un espello de sabedoría existencial do país.
Artistas, mariñeiros, mulleres bravas, poetas,
anécdotas e aventuras incribles en retallos
que antes foron artigos para o xornal Nós
Diario. Un libro que se le, se volve a ler e con
todo sabe a pouco. Queremos máis destas
historias, como admiramos ao país que as
produce. Haberá primavera e quen a conte.
NOVELA

VIDAS BREVES
ANITA BROOKNER | LIBROS DEL ASTEROIDE | 304 PÁX. | 19,95 €

A británica confirmou a súa reputación como
fina observadora dos matices sociais e os
desexos máis íntimos con esta novela que narra
unha amizade improbable: a da extravagante
e moi egocéntrica Julia e a modesta e humilde
Fay, fascinada e consternada á vez polos
excesos de Julia. Unidas pola sociedade
comercial dos seus maridos, e por un segredo
culpable, Julia e Fay desenvolven un vínculo
intenso que, con todo, é algo menos que
intimidade. Unha relación na que se ve como os
nosos propios compromisos nos atrapan.

pracerespropostas
solitarios
DELICIAS SONORAS

BANG74 LET IT DRIFT

GUADI GALEGO COSTURAS

Deixándoo correr estiveron
durante anos os ferroláns
Bang 74 antes de editar o seu
segundo traballo discográfico,
este “Let It Drift” que lles
valeu durante o pasado ano
ser unas das referencias máis
citadas e louvadas do power
pop español cantado en inglés.
A banda de Cris Veiga e os
irmáns Millarengo volve lucir
os seus poderes nun traballo de
doce pezas contundentes que
saíu coeditado en vinilo polos
selos Snap, H-Records e KOTJ
máis en formato CD no selo
Rock Indiana. Intenso power
pop, punk rock e chiscadelas
ao pop melódico dos 60 e
70, dos Beatles a Big Star, de
Replacements a Neil Yoing &
Crazy Horse salferen a ducia
de cortes desde “Almighty
Fuse”, “All Straight Ahead” ou
“Out of Fashion”, ata temas
nos que ensaian cousas novas
como a psicodélica “The Park
of the Peacocks”, con esa
elegante trompa. Un traballo
máis maduro e intenso este
de Bang 74 despois de máis
dunha década facendo o que
lles apetece e recollendo desde
sempre a admiración da crítica
de fóra da súa cidade en revistas
e fanzines varios.

Xa vai para o seu quinto álbum
en solitario este “Costuras” que
vén de editar Guadi Galego e
que soa xa nun ronsel pop como
calquera outro artista deste
xénero híbrido e aberto. Trala
consolidación fóra de Galicia
de “Inmersión” chega agora
este traballo fresco no que se
inclúen dez temas compostos
pola propia intérprete que ollan
cara os recordos e a propia
condición feminina da artista.
A peza que dá título ao disco,
“Cólico”, “Velutinas”, “Zocos”
ou “Mesta Néboa” entre outras
onde Galego leva a cabo ese pop
intimista e reflexivo que tan
ben conecta coa sensibilidade
das emocións e as cousas que
importan. Electrónica con
corazón para esta obra na
que colaboran dúas poetas,
Antía Otero e Marina Oural, e
unha cantante, a catalá Paula
Grande, coa que coasina un
dos temas. A curiosidade vén
pola capa do disco, un gris que
a pouco que se rasque deixa
asomar as cores do grande actor
e pintor Ricardo de Barreiro.
En definitiva, un novo chazo
ascendente na traxectoria de
Guadi, que berra con lirismo e
define con elegancia. Un disco
que se xustifica por si mesmo.

DOCUMENTAIS:
THE BEE GEES: HOW CAN
YOU MEND A BROKEN
HEART
A xente da música popular
débelle una desculpa aos
Bee Gees. O éxito comercial
abraia: 200 millóns de discos
vendidos (só por debaixo de
Elvis, Beatles, McArtney e
Jackson) e vinte números 1 en
catro décadas con varios máis
escritos para outros artistas dos
2.500 que gravaron. Porén na
mitoloxía popular só quedan
como un grupo de baladas
melodramáticas dos 60 que se
meteu na música disco dos 70
con voces de cabra. Parvadas,
os Bee Gees son una das
mellores bandas da historia,
os Gibb unas voces únicas
e os irmáns, especialmente
Barry, un dos seguros xenios
compositores da música
popular do pasado século
XX. Se teñen dúbidas vexan o
documental de HBO estreado o
mes pasado.
O realizador Frank Marshall
mestura material xa visto
con declaracións de Barry e
músicos posteriores para armar
un relato poderoso e inspirador
sobre o éxito, a ética familiar
e o teimudo duns artistas que
deixaron obras mestras a eito.
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exposicións
Fotografía

Artes plásticas

FERROL. FOTOGRAFÍAS

PEDRO BUENO

ATA O 24/01/2021

ATA O 28/03/2021

CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER (FERROL)

CENTRO CULTURAL TORRENTE BALLESTER (FERROL)

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

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

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

O fotógrafo de prensa Jorge Meis expón na Sala
de Proxectos do Torrente Ballester a súa visión da
cidade a través de 47 imaxes tomadas nos últimos
25 anos. Aínda que na mostra hai algún guiño ao
fotoperiodismo, Meis optou por exhibir o seu traballo
máis poético. A omnipresencia das grúas e a paisaxe
industrial próxima explican unha cidade na que
pesan as tradicións.

Matemáticas+ creatividade

PAPIROMATES

ATA O 24/01/2021
AFUNDACIÓN (FERROL)
DE LUNS A SÁBADO: DE 11.00 A 14.00 HORAS E DE 19.00 A 21.00 HORAS

Esta mostra está dedicada á relación entre as
matemáticas e a papiroflexia e origami, unha relación
imprescindible para o deseño das figuras de papel. Na
realización destas pezas, de valor case escultórico, non
se usaron cola nin tesoiras, tan só o pregado do papel.
10 | XANEIRO 2021

O coruñés Pedro Bueno Salto comezou a expoñer hai
máis de 40 anos. En Ferrol mostra unha selección
do seu traballo das últimas dúas décadas, entre
elas varias paisaxes da cidade e da comarca. Sobre
a obra pictórica de Bueno escribiu o poeta Xulio
Valcarcel, que “a faceta máis coñecida, e recoñecida
de Pedro Bueno é a de paisaxista. Tonalidades
tenebrosas, escuras, salpicadas de ocres, grises e
brancos, proporcionan unha envolvente atmosfera
de invernada. Ceos nubrados, rúas desertas, reflexos
de auga sobre as pedras de rúas e prazas de cidades
que recoñecemos vagamente, pois o artista opera un
proceso de abstracción, aínda que sempre se mova en
termos e parámetros figurativos. Quizais máis que
de abstracción habería que falar de “interpretación”
persoal, achegando unha perspectiva inédita que dota
ao tema, á paisaxe representada, dunha percepción
nova, distinta.

axenda

XANEIRO
02sábado

INFANTIL

17.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

09sábado

16sábado

30sábado

TEATRO

TEATRO

TEATRO

O PREMIO

DREAMING JULIET

SEÑOR RUISEÑOR

20.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

20.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

20.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

22venres

LA ESTACIÓN MÁGICA

TEATRO

20.30 h Pazo da Cultura.
Narón.

A VOZ TOMADA

23sábado
TEATRO

20.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

A VOZ TOMADA
INFANTIL

20.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

LA ESTACIÓN MÁGICA

15venres

MUSICA

TEATRO

CONCERTO DE ANINOVO:
CORO DIAPASÓN

DREAMING JULIET

18.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

TEATRO MUSICAL

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

LOS SATÉLITES CON SITO
SEDES

20.30 h Pazo da Cultura.
Narón.

03domingo
INFANTIL

29venres

12.30 h Pazo da Cultura.
Narón.
18.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

TEATRO MUSICAL

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

LA ESTACIÓN MÁGICA

EDITA:

Nº 151

ANO XIII

Rúa Galiano, 63 - 1º. 15402 FERROL.
T 981 35 53 53
comercial@edicionsembora.es

E edicionsembora

HOY PUEDE SER MI GRAN
NOCHE

DIRECTOR:
Miguel Toval
DESEÑO/MAQUETA:
Jose A. Farinós
REDACIÓN E COLABORADORES:
Carmela Mor, Bea Rodríguez, Nicolás
Vidal, Kiko Delgado

DEPÓSITO LEGAL:
C 4370-2007
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.
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A Coruña y As Mariñas

Ferrolterra

A Coruña y As Mariñas

Ferrolterra

A Coruña y As Mariñas

Ferrolterra

Costa da Morte

Terras de Santiago

Costa da Morte

Terras de Santiago

Costa da Morte

Terras de Santiago

Ría de Muros e Noia

Ría de Arousa Norte

Ría de Muros e Noia

Ría de Arousa Norte

Ría de Muros e Noia

Ría de Arousa Norte

Provincia da Coruña
Provincia da Coruña
Provincia da Coruña

