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entrevista

Irene Montero
Unha das sorpresas máis estimulantes da actual temporada literaria galega está
protagonizada pola xornalista ferrolá Irene Montero. A súa primeira obra vén de ser
editada por Edicións Xerais despois de ter acadado o premio Cidade de Ribeira. Falamos
de “Lúa Nova”, un relato estimulante que reflexiona sobre a discapacidade e o xeito en que
a sociedade a manexa.
texto: Nicolás Vidal | foto: Raquel G. Amarelle

AÍ. Levas anos escribindo como
xornalista pero esta é a túa
primeira novela. Levabas moi
dentro esta historia?
IM. Si, estou sensibilizada

polo tema da chamada
discapacidade e neste caso
quixen fabular partindo do
caso de alguén próximo. A
historia parte de Lúa, unha
muller de éxito persoal, cun
matrimonio feliz e pianista de
éxito pero que é cega. En certo
momento xorde a posibilidade
de operarse xa que podería ver.
Calquera pensaría que a noticia
é marabillosa, pero iso a ela lle
xera dúbidas e medos, porque
vive a súa carencia non como un
problema; xa está afeita e non
bota nada de menos. Así que o
cambio podería afectarlle en
moitas cousas e iso provócalle
un debate interior.

AÍ. A xente pode non
comprender as dúbidas de Lúa.
IM. Claro, porque temos

unha visión da discapacidade
como se fose o que define
a unha persoa, e non é así.
Precisamente hai dúas cousas
que quixen poñer enriba da
mesa con esta historia: o uso
do propio termo, case todos
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nós seriamos discapacitados
para por exemplo tocar o piano
como o fai Laura, polo tanto a
xente é discapacitada nunhas
cousas e capacitada noutras.
Tamén tratei de reclamar que a
sociedade repense ese concepto
que para quen o ten asumido na
súa vida xa nin é o primeiro dos
seus problemas.

AÍ. A historia está baseada en
alguén real, Natalia.
IM. Si, eu vivo en Oleiros e hai

anos que coñezo a esta nena
e a súa nai, compartimos
actividades no grupo de baile
e gaitas Santaia de Oleiros.
Cando coñecín a Natalia tiña 5
anos e nun primeiro momento
non me decataba de que estaba
cega. Xogaba cos demais como
unha máis, aínda que logo
me fixei como todos os nenos
a coidaban e se preocupaban
por ela. E vin que non se
limitaba para facer cousas,
desde a música á hípica. Claro
había detrás un esforzo de
superación e de apoio familiar
enorme. Unha nena para quen
o desexo de ver non era nin a
primeira nin a segunda das
súas prioridades. A historia da
novela parte dunha nena como

esa cando xa é maior e cal sería
a súa posible vida.

AÍ. Aí fas unha reflexión sobre o
papel da familia pero tamén da
propia sociedade.
IM. A familia é clave nos apoios,

pero tamén a sociedade, as
administracións. Como a xente
con “discapacidade” pode
facer case de todo e iso debe
poder saír á luz, porque teñen
potencialidades e a sociedade
non debería permitirse o luxo
de renunciar ás capacidades
dos chamados discapacitados.

AÍ. E como ves o papel da
administración educativa neste
terreo.
IM. Hai moito que mellorar.

Darei un simple dato: o
instituto de Santa Cruz ten
uns 600 alumnos e 30 nenos
detectados con necesidades
educativas especiais. Chegou
ter seis profesores de apoio e
agora ten un. Se non se inviste
pouco hai que facer.

AÍ. Teño entendido que a
pandemia axudouche a rematar
“Lúa Nova”.
IM. Así foi. Entre o traballo,

os fillos e mil cousas non tiña
tempo para escribir aínda que
tivera a historia na cabeza, así
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“A sociedade non debería permitirse o luxo
de renunciar ás capacidades dos chamados
discapacitados”
que o tempo na casa veume
moi ben. Unha vez rematei de
redactar a historia paseilla
á familia de Natalia e lles
encantou. Tiñamos claro que
había que movela.

AÍ. E aí sopra o vento a favor.
IM. De inmediato. Presenteina

a varios premios que tiñan que
ser moi determinados porque
falamos dunha novela moi
curta. Decontado chámanme
de Ribeira dicíndome que me
deran o premio e que a ía editar
Xerais. Tiven que chamar

ao resto dos concursos para
retirala!

AÍ. Escribirás a continuación de
“Lúa Nova”?
IM. Hai xente moi cariñosa que

mo comentou, non o sei. O que
si vou facer é seguir escribindo.
Con este comezo que só me está
a dar alegrías como para non
continuar…

AÍ. Regresarás a Ferrol para
presentala?
IM. O 1 de xuño estarei en

Cantón 4 de Ferrol e o día 17
deste mes na feira do libro en

Narón, onde tamén participarei
o 18 nunha mesa redonda.

AÍ. Unha curiosidade final, o
teu nome levouche nalgunha
ocasión a confusións coa
ministra?
IM. Moitas veces. En redes

sociais a quen non lle cae ben a
ministra de Igualdade o deixa
moi claro, e eu case nunca
interveño pero ás veces si.
Houbo quen se puxo pesado co
tempo libre da ministra para
escribir novelas e tiven que
deixar claro que o libro era meu.
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propostas

04 sábado

19.30 h

ESAS COUSAS
MARABILLOSAS
Monólogo
T. Beneficiencia (ortigueira)

03venres

19.00 h

LA MIEL NO CADUCA
Teatro
Casa da Cultura (valdoviño)

Marián Bañobre e Avelino González protagonizan esta
obra de ibuprofeno teatro sobre a relación do ser
humano coa degradación ecolóxica do planeta.
Elisardo de la Cruz estrea
a versión galega de Esas
cousas marabillosas, de
Duncan Macmillan, baixo
a dirección de Avelino
González.
A peza do dramaturgo británico,
que se representou en centos
de ocasións en medio mundo e
que na súa versión española tivo
25.000 espectadores, verqueuse
ao galego da man de Avelino
González e é, probablemente,
a peza máis divertida que pode
verse sobre a depresión.
Conta a historia dunha nai que
intenta suicidarse. O seu fillo, de
sete anos, comeza entón a elaborar
unha lista sobre as cousas que
considera marabillosas na súa
vida: os xeados, a montaña rusa, o
primeiro baño do verán...
Unha comedia vigorosa, profunda
e en ocasións desgarradora,
hilarante e vitalista á vez que
participada polo público. Alegría e
tristeza no mesmo acto.

En La miel no caduca conviven dúas historias. Unha, ambientada
no ano 2173, narra a experiencia de dous apicultores que intentan
crear unha abella a partir do derradeiro tarro de mel que se conserva.
Deciden fabricar unha árbore no seu laboratorio co fin de recuperar
os ciclos naturais perdidos hai moito tempo.
A outra, céntrase en dous irmáns que regresan á aldea na que naceron
tras a morte da súa nai para xestionar as propiedades familiares. O
maior quere vender todo. A rapaza, máis nova, entra nunha crise vital
e sinte morriña sobre a vida pasada.

03venres

20.30 h

SINFÓNICA DE GALICIA
Música
Auditorio (ferrol)

15 €

A orquestra e o coro da sinfónica de galicia
interpretarán, xunto a catro solistas, Elías, o oratorio
con música de Felix Mendelssohn.
Elisabeth Watts (soprano), James Gilchrist (tenor), Helen Charlston (alto)
e Andrew Foster-Williams (baixo) estarán no Auditorio de Ferrol xunto á
Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Richard Egarr, e o seu coro,
baixo a batuta de Joan Company.
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04sábado

20.30 h

neuman

Música
8€

Paco román chega coa súa banda, unha das
imprescindibles da música alternativa do país, para
presentar o seu cuarto traballo de estudo, Crashpad.
Crashpad é shoegaze e post-rock, é un disco libre e arriscado pero sen
perder a esencia coa que naceu a banda liderada polo murciano Paco
Román, que sube ao escenario xunto a Dani Molina, ao piano, e José
Sánchez á batería.
O trío trae consigo sons novos e mostra as distintas caras de Neuman,
recuperando o piano, un instrumento que perdera protagonismo nos
seus últimos traballos. A crítica coincide en que é o mellor álbum da
banda murciana.

6 | xuño 2022

21.00 h

OÎMA

Música
Teatro Jofre (Ferrol)

09xoves

C.C. Torrente Ballester (ferrol) 3 €

Ritmos galegos mistúranse
con outros europeos nunha
atractiva combinación
da que naceu ala!, o seu
primeiro disco.
Oîma é unha proposta musical
que une os ritmos galegos , como
muiñeira, xota ou pasodobre,
cos doutras latitudes, como
chapeloise, scottish ou bourrée.
Antía Ameixeiras (violín),
Olalla Liñares (clarinete) e
Martiño Senande (acordeón
diatónico) compuxeron Ala!,
unha reivindicación da música
instrumental.

propostas

10/11 venres/sábado 20.30/20.00 h 11

los santos
inocentes

sábado

20.30 h

mercedes peón
Música
Teatro Jofre (ferrol)

10 €

Teatro
Pazo da cultura (narón)

20 €

é sen dúbida a artista galega con maior
proxección internacional e unha das
mulleres máis carismáticas do circuíto de
World Music. agora presenta Osmose.
Luis Bermejo e Javier Gutiérrez, xunto
a un elenco de luxo, protagonizan esta
adaptación da obra de delibes, dirixida
por Javier Hernández-Simón.
Los santos inocentes retrata a España rural de hai
seis décadas e as relacións entre os donos dun
casarío e a familia de campesiños que os serven.
A acción desenvólvese na Estremadura profunda.
A familia de Paco, “el Bajo” vive sometida a unha
explotación case feudal que parece deter o tempo.
É época de caza e Paco acaba de romper o óso
dunha perna. Pero ao señorito Iván iso non lle
importa. As súas presións serven para retratar a
crueldade e os abusos dunha clase que se mantén
firmemente aferrada a aqueles privilexios de
antano.
Hernández-Simón e Fernando Marías adaptaron
a novela de Delibes, rodeándose dun sobresaliente
reparto de actores entre os que destacan Javier
Gutiérrez, no papel de Paco; Luis Bermejo, como
Azarías; Pepa Pedroche como Régula; Jacobo
Dicenta, com o señorito Iván ou Fernando Huesca,
como don Pedro. A coidada dramaturxia, a
escenografía, a música, a posta en escena son
tan coherentes que fan de Los santos inocentes un
espléndido e atinado espectáculo .

É a primeira peza híbrida de Mercedes Peón, unha
proposta audiovisual, performativa e musical, na que
a artista dilúe os límites binarios entre a música e a
performance. Unha peza atravesada pola obra Nación
de Margarita Ledo, en diálogo coa intervención
audiovisual e dirección escénica de Peque Varela e co
traballo lumínico de Laura Iturralde.

12 domingo

12.30 h

Meme, un grumete de
primera
Infantil
Centro torrente ballester (ferrol)

2€

espectáculo familiar que conta as
aventuras dun caracol prehistórico a
través da música.
O musical historia de Meme, un grumete de primera
fai un percorrido pola historia a través dun divertido
caracol que, enrolado nun barco, acompaña a Julio
César e Cleopatra, Ulf o vikingo, Cristóbal Colón,
Garfio e a pirata Annie Bonnie, o capitán Nemo e a
gran Ella Fitzgerald, entre outros personaxes.
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propostas

Venres10 20:30 horas
Sábado11 20:00 horas
Teatro Contemporáneo

producción escénica

los santos
inocentes
PREZOS: TARIFA XERAL 20€; REDUCIDA 14€
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16 xoves

21.00 h

18 sábado

20.30 h

alba molina

grande amore
Música
CC. TORRENTE BALLESTER (ferrol)

3€

Música
Teatro jofre (ferrol)

12 €

Non sei cantar e dáme igual. Non sei cantar,
non sei bailar, non sei falar e dáme igual.
Tal cousa berrea Grande Amore no seu
disco de debut, co que pecha a tempada no
auditorio do Torrente.
Grande Amore propón unha infecciosa melodía
de techno fuzz descerebrado e contundentes
declaracións de intencións. Estamos ante un
proxecto francamente sorprendente, cargado
de personalidade, que desde a primeira escoita
obrigáte a amalo ou odialo. Grande Amore
soa macarra e enternecedor, rabiosamente
humoristico e, ao mesmo tempo, vulnerable e
raiado na súa desesperación existencial.

17 venres

20.30 h

nova york nun poeta
Teatro
Teatro jofre (ferrol)

10 €

Homenaxe á obra de Federico García Lorca,
nun espectáculo teatral exquisito de
Alberto San Juan con música en directo.
Lorca viviu en Nova York desde xuño do 1929 a
febreiro de 1930. Entón viaxou a Cuba, onde pasou
tres meses, e, finalmente, regresou a España cos
poemas do libro Poeta en Nova York na maleta. O
espectáculo é unha viaxe co poeta, de Granada a Nova
York e á Habana. A través do jazz e o son o espectador
mergullarase en Wall Street –“llega el oro en ríos de
todas las partes de la tierra y, con él, llega la muerte”–,
Harlem –“el dolor de los negros de ser negros en
un mundo contrario”–, a multitude –“uno de los
espectáculos vitales más intensos que se pueden
contemplar”–, o campo e A Habana.

Alba Molina e Pepe Rivero xúntanse
para ofrecer, a voz e piano, unha nova
visión do repertorio de Lole y Manuel
e doutros grandes clásicos. Unha
proposta con toques jazzy pero sen
perder o sabor orixinal.
Filla de Lole e Manuel, os integrantes do mítico
dúo flamenco, Alba Molina homenaxea aos seus
pais en Nuevo día, un espectáculo que recupera
o título do primeiro disco da parella pero se
adentra nas sonoridades do jazz e as músicas
latinas. Alba Molina, que publicou o seu primeiro
disco en 1997 coa colaboración de seu pai e de
Alejandro Sanz, leva publicados sete discos e ten
colaborado con gran cantidade de artistas. O
talento musical de Pepe Rivero –un dos pianistas
cubanos máis relevantes e versátiles das últimas
décadas– combina á perfección coa voz e o
sentimento da cantante sevillana, á vez que coa
propia inquietude por hibridar o jazz e a música
popular. Rivero, que acompañou a Paquito
D´Rivera e Celia Cruz, é hoxe director musical do
Clazz, o festival de jazz latino máis importante de
Europa.
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contido patrocinado

Programa Integrado do
Concello de Ferrol: xerando
oportunidades
Cen persoas, todas elas desempregadas e
pertencentes a diversos colectivos, participan
nestes intres no Programa Integrado de Emprego
do Concello de Ferrol, unha iniciativa ambiciosa
que se desenvolven no Centro de Emprego,
dependente da Concellería de Emprego, e que
desde a súa posta en marcha, en 2009 como
proxecto experimental e desde 2011 co formato
actual, ten axudado á inserción laboral de entre o
50% e o 60% dos beneficiarios en cada edición.
Neste caso, son cinco os itinerarios que se están
a desenvolver: caixa, reposición e panadaría;
limpeza-camareira/o de pisos; comercio; carne e
dous de almacén. Son estes os perfís que mellor
se adaptan a un alumnado seleccionado por un
equipo técnico formado por Cristina Sequeiro
e Pepe Grandal. “Facémolo en función das
particularidades da poboación do concello
e da oferta-demanda do mercado de
traballo”, explican.
Para aumentar as posibilidades de éxito
(inserción e consolidación), Sequeiro e Grandal
realizan un intenso traballo de adecuación.
“Facemos entrevistas para coñecer o
alumnado e ver onde poden encaixar
mellor. A elección do itinerario é algo
consensuado, pero sempre priorizando
onde poden ter máis posibilidades de
inserción”, sinalan.
A orde (que aproba a Xunta e cofinancia xunto
co Concello de Ferrol) establece uns mínimos
en varios aspectos, por exemplo, no número de
horas de formación. “Son 300, pero o habitual
nos que facemos en Ferrol están por riba
das 500”, apunta o equipo técnico. Iso débese
a que, ademais da propia formación específica

e das prácticas, se dedican moitas horas a
cuestións que poden semellar complementarias
pero que teñen unha importancia central.
“Hai unha formación transversal moi
ampla, particularmente no que ten a ver
coas habilidades sociolaborais que lles
axudarán a manter ou conseguir outro
emprego”, indican. E todo isto, ademais, cunha
premisa: unha titorización e un seguimento
individualizado e diario.
A efectividade do Programa Integrado de Emprego
do Concello de Ferrol é un feito, superando
cada ano o 35% de inserción que establece a
norma: como mínimo sitúase no 50%. O equipo
técnico incide especialmente no mantemento do
emprego. “Consolidalo non é doado e por
iso traballamos moito co alumnado nesta
cuestión”, subliñan. Nesa liña, agradecen a
resposta das empresas que colaboran cunhas
prácticas que adoitan concentrarse no verán e que
en moitos casos permiten aos participantes no
programa acceder por vez primeira ao mercado
laboral.

Máis información sobre os cursos e os programas previstos no teléfono 981 944 195 e no correo electrónico emprego@ferrol.es
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19domingo

20.30 h

25 sábado

22.00 h

treixadura

a lúa vai
encuberta

Música

Teatro

pista polideportiva de san xiao (NARÓN)

Teatro jofre (ferrol)

5€

Coprodución do Centro
Dramático Galego,
Incendiaria A Quinta do
Cuadrante, Casa Manuel
María e MITCF sobre a peza
de Manuel María.

Presentación de Camiño longo, o novo traballo
discográfico de Treixadura, co que a formación
celebra os seus 30 anos de vida divulgando a música
tradicional galega.

Esta peza teatral xira arredor
da realidade galega e da loita
incesante por conformar unha
identidade propia, desvelando
un discurso que hoxe en día
está sendo, senón ocultado,
moitas veces silenciado e que
explica, en certa maneira,
as razóns de por que hoxe en
día o noso país ten os trazos
políticos, sociais e económicos
que o caracterizan.

Treixadura ofrece un espectáculo musical sorprendente. A
música tradicional observada desde dúas concepcións ben
arraigadas: o canto e a gaita. 30 anos de gravacións e concertos,
6 discos no mercado, unha variada gama de colaboracións
discográficas e vida en común, compartindo co público o
poder e a forza evocadora, máxica e reconfortante do canto
colectivo. Ao longo da súa traxectoria son moitas as melodías
que rescataron do anonimato e outras tantas creadas para que
a cadea de transmisión da música tradicional continúe viva.
Un xeito de facer cunha personalidade moi característica, de
enlazar a raíz musical da nosa cultura co xeito de entender hoxe
a música tradicional.

O maior catálogo de libros de Ferrolterra
visítanos en:

www.edicionsembora.es
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praceres solitarios por Nicolás Vidal

relatos longos

novela xuvenil

cabalo baio,
xinete pálido

curros & holmes

A escritora texana Katherine Anne Porter
(1892-1980) tivo unha vida e unha obra
fascinantes. Aquí interésanos máis a segunda,
merecedora do Premio Pulizter, da que vén de
dar conta a heroica editorial Irmás Cartoné
neste “Cabalo baio, xinete pálido”.
katherine anne porter | irmás cartoné | 264 páx. | 15,50 €

Publicados por primeira vez en 1939, estes tres
relatos longos (ou novelas curtas) aseguraron a
reputación da autora como mestra da ficción. Dende
o Vello Sur gótico ata o México revolucionario,
poucos escritores evocaron tanta multitude de
mundos, tanto exteriores como interiores, con tanta
forza como Porter. Este volume inclúe a historia
que titula o libro, onde unha moza xace con febre
durante a epidemia de gripe de 1918 e os recordos
da súa infancia mestúranse cos medos polo seu
prometido camiño da guerra. “O viño do mediodía”,
unha inquietante historia de traxedia e escándalo
nunha pequena granxa de leite de Texas, mentres
que as tres partes de “A vella mortalidade” presentan
á adolescente Miranda e narran a súa viaxe cara
a madurez, a medida que toma conciencia de que
a nostalxia romántica da súa familia polo seu tío
ausente e a súa tía falecida non se parecen á verdade.
Historias nas que as verdades duras e tráxicas
exprésanse en prosa brillante e precisa. Traición,
morte e a orixe do mal laten neste gótico sureño.
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marcos calveiro | editorial galaxia | 12.30 €

Primeiro título dunha saga coa que o prolífico e
premiado Marcos Calveiro enceta a publicación
dunha serie novelesca de corte policial, de intriga
e misterio dirixido a un público xuvenil. A
parella protagonista é tan insólita como o poden
ser Sherlock Holmes e o poeta Curros Enríquez.
Neste título inicial, Calveiro centra a trama a
finais do século XIX, no momento en que Karl
Marx escribe na biblioteca do British Museum
a segunda parte de O Capital, cando lle rouban
parte do manuscrito. Unha aposta curiosa,
enigmática e chea de fino humor.
novela

los días perfectos
jacobo bergareche | libros del asteroide | 184 páxinas | 18,95 €

Novela de amor e desamor querida pola crítica,
“Los días perfectos” é un texto que reflexiona
sobre a infidelidade e a duración da paixón,
de se é mellor ter e perder que non ter. Cunha
estrutura formada por dúas longas cartas,
Bergareche funde con precisión realidade
e fantasía: a primeira co descubrimento da
relación epistolar do escritor William Faulkner
e a súa amante (feito real, nunha biblioteca de
Texas), e a ficción a través do protagonista, Luís,
que escribe as dúas cartas, a súa esposa e a súa
amante, trabes desta estupenda narración.

pracerespropostas
solitarios
delicias sonoras

raúl diz de córgomo a
fair oaks

nancy sinatra & lee
hazlewood nancy & lee

documental silvio. a la
diestra del cielo (2007)

Como posta en valor do
persoeiro ao que cada ano se lle
adican as Letras Galegas, non
faltan traballos que traten de
popularizar a obra das figuras
homenaxeadas como neste caso a
de Florencio Delgado Gurriarán
(Vilamartín de Valdeorras, 19031987). E non todas estas referidas
obras son libros ou documentais.
O intérprete Raúl Diz (Os Amigos
dos Músicos) escolleu cinco
poemas representativos do
célebre autor valdeorrés para
musicar o seu verbo fino: “Ao
reiseñor”, “Liorta”, “Aí vén o
maio” “Miudezas. Matanza” e
“Dores do agro”. Aproveitando
o seu traballo docente, Diz
elixiu estes cinco poemas para
ofrecerllos aos seus alumnos e
de paso a todos nós. Voz, coros
e guitarras, pezas minimalistas
para que luzan os versos
máis populares e sinxelos de
Florencio Delgado Gurriarán,
cun toque de folk e de pop que
lle acaen francamente ben.
Non se nos ocorre mellor xeito
de homenaxear a poesía do
ourensán que cun traballo como
este, mágoa que só quedase en
cinco temas. Estupendo o deseño
de Noel Feáns e o traballo de
masterización de Tomás Ageitos.

O selo Light in the Attic vén de
reeditar con son masterizado
a primeira e mellor das obras
mestras conxuntas que Nancy
Sinatra e o inesquecible Lee
Hazlewood gravaron en 1968.
Foi despois de que Lee fixera
estoupar a de Nancy en solitario
un par de anos antes escribindo e
producíndolle o megahit “These
boots are made for walking”.
Coa axuda do grande director
de orquestra Billy Strange e os
mellores músicos de sesión da
época, o Wrecking Crew, Lee
compón aquí algunha das súas
pezas incontestables como
“Summer wine”, “Some velvet
morning” ou “Elusive dreams”.
Mentres, a química da voz
inocente e silvestre de Nancy
e a grave de Hazlewod facían o
resto. Unha música que unía o
estándar co pop independente,
o country co folk e a psicodelia,
pura alquimia non repetida e
raramente reivindicada. Ás once
pezas orixinais do disco histórico
engádense agora dous máis como
bonus extra: “Love is strange” e
a versión dos Kinks de “Tired of
waiting for you”. Un inmellorable
disco para descubrir a un músico
doutra dimensión nunca ben
calibrado na súa magnitude.

Aínda que xa ten uns anos, a
popular plataforma Netflix
vén de incluír no seu catálogo o
documental “Silvio, a la diestra
del cielo”, un traballo que
amosa a un dos roqueiros máis
iconoclastas do chan hispano:
Silvio Fernández Melgarejo. Este
sevillano falecido en 2001 foi quen
de unir o swing e o rock clásico
coa música de Semana Santa, en
italiano, inglés, francés, español
ou no seu idioma inventado en
bandas como Smash, Luzbel,
Barra Libre, Sacramento ou Los
Diplomáticos. Un artista que non
foi máis famoso por non querer
fuxir da súa zona de confort
sevillana ata beberse todo canto
cubata e coñac caía nas súas mans,
e aínda así chegou ata os 56 anos;
non o fixo mal. Polo documental
desfilan Luz Casal, Alberto García
Alix ou o arcebispo de Sevilla
monseñor Amigo, xunto cos
músicos que o acompañaron a
Silvio nos seus delirios. O mellor
son as numerosas anécdotas
luminosas, por exemplo: Silvio
fuxe cos cartos dun bolo nunha
festa de pobo e a banda pensa que
os fundiu no bar. Falso: todo foi en
fichas para invitar aos cativos que
quixeran a montar nos cochitos de
choque. Un poeta.
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axenda

xuño

03venres

04sábado
Monólogo

19.30 h Teatro da Beneficencia.
Ortigueira.

07martes
Cine (VOS)

20.00 h Cines Dúplex. Ferrol.

retrospectiva Agnès
Varda: documenteur

11sábado
Infantil

18.00 h Teatro da Beneficencia.
Ortigueira.

Teatro

esas cousas
marabillosas

la miel no caduca

Teatro

Teatro

as que limpan

los santos inocentes

19.00 h Casa da Cultura.
Valdoviño.

20.00 h Auditorio Municipal.
Cedeira.

música

20.00 h Pazo da Cultura.
Narón.

09xoves

20.30 h Auditorio. Ferrol.

Orquesta Sinfónica de
Galicia

a miña lingua, a túa
lingua

Música

Música

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

21.00 h Centro Cultural Torrente
Ballester. Ferrol.

Neuman

Oîma

Música

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

Mercedes Peón

Música

Música

21.30 h Sala Ruido. Ferrol.

24.00 h Sala La Room. Ferrol.

Zålomon Grass

McKuin ( homenaxe a
Freddie Mercury)

05domingo

Teatro

20.00 h Centro Cultural Torrente
Ballester. Ferrol.

lambiscadas

12domingo
Infantil

Teatro

19.30 h Mugardos

20.30 h Pazo da Cultura.
Narón.

12.30 h Centro Cultural Torrente
Ballester. Ferrol.

os bregadiers

los santos inocentes

La musical historia de
Meme, un grumete de
primera

Música
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10venres

axenda
danza

19.30 h Pazo da Cultura.
Narón.

mitología

18sábado

Música

A LÚA VAI ENCUBERTA

A PEDREIRA

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

Música

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

ALBA MOLINA

16xoves

teatro

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

21martes
Cine (VOS)

Música

20.00 h Cines Dúplex. Ferrol.

21.00 h Centro Cultural Torrente
Ballester. Ferrol.

retrospectiva Agnès
Varda: mur, murs

Grande Amore

23xoves
Festas

Todo o día. Ares.

alfombras florais

música

22.00 h San Xiao. Narón.

treixadura

Teatro

20.00 h Auditorio Municipal.
Cedeira.

17venres

a lúa vai encuberta

Teatro

19.30 h Teatro da Beneficencia.
Ortigueira.

la parábola del
angazo

25sábado

Teatro

20.30 h Teatro Jofre. Ferrol.

alberto sanjuan:
nueva york en un
poeta

26domingo

danza-circo

musical

12.30 h Casa da Cultura.
Valdoviño.

15.30 h Pazo da Cultura.
Narón.

ikigai

mangoreté
musical

19.30 h Pazo da Cultura.
Narón.

ai, Mamá!

19domingo
danza

19.30 h Pazo da Cultura.
Narón.

mitología
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28martes
Música

18.00 h Alameda de Raxoi.
Pontedeume.
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