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PRESENTACIÓN 

 

Encontrarnos arredor da palabra volverá ser algo especialmente gozoso nas presentes 

circunstancias. Necesitamos atoparnos, sentirnos parte do colectivo máis que nunca, 

comunicarnos, emocionarnos coas historias e as vidas que as palabras transportan.  

 

O Xardín da Casa Grande de Viloira (*) é un lugar cheo de maxia que resulta ideal para que 

se conxunten en harmonía eses elementos, para que se produza o ritual nun marco natural, 

amable e acolledor. 

 

Farémolo con todas as medidas de precaución recomendadas polas autoridades sanitarias 

para garantir que os actos programados sexan seguros para o público, os artistas e os 

técnicos. Nese sentido aplicaremos un protocolo para garantir a limitación de aforo e todas 

as normas que estean vixentes no momento da celebración do ciclo. 

 

NestE noveno ciclo a narración oral estará representada por primeiras figuras desta 

disciplina, xunto a nosa paisana Paula Carballeira que volve ao De Perto, estará o xaponés 

Yoshi Hioki e a aragonesa Cristina Verbena. Os tres son habituais dos grandes encontros e 

festivais de narración oral de Europa, África e América Latina.  

 

A poesía terá o seu lugar na voz de Lorena Conde (Ponte Sampaio, 1980), que acompañada 

das Irmás Leña ofrecerá a maquinación poética e musical Gran Simio con fouciño, baseada 

nun dos seus poemarios.  

 

Botarémoslle un ollo á cultura da veciña comarca do Bierzo, da súa singularidade como 

territorio histórico de contacto entre culturas e linguas, co gallo do próximo Bicentenario da 

Provincia do Vierzo, que se recoñece en xaneiro de 1822 e da que Valdeorras formou parte 

ata a súa disolución, tras pouco máis dun ano de existencia. A cultura feita no Bierzo estará 

no De Perto representada por: as voces e as pandeiretas de Denise Silva e Bea Boto, que 

recollen e interpretan cantigas de tradición oral, e por Javier Vecino (Teatro Conde Gatón) 

cunha sesión de narración oral creada para este ciclo e na que fará un percorrido polo 

mundo da palabra escrita, da literatura berciana do romanticismo aos nosos días, do culto 

ao popular, da poesía ao conto.  

 

O noveno Ciclo De Perto inclúe no seu programa a Miro Casabella, cantoautor que é unha 

referencia absoluta da canción galega contemporánea, formou parte de Voces Ceibes e 

compartiu escenario cos grandes nomes da chamada canción protesta. 

 

E para pechar o ciclo o grupo Chévere porá en escena "As Fillas Bravas e o Mito de 

Casandra",  unha historia de tres pandeireteiras que tratan do cambio climático, da 

afirmación do rural e da fortaleza das mulleres, todo elo con base na tradición oral, na 

música galega e no teatro clásico grego. 
 

(*) No caso de haber predicións de choiva os actos celebraranse no interior da Casa 

Grande, na Sala Julián Trincado, agás no caso do último deles, a representación do 

grupo Chévere, que sería no Teatro Lauro Olmo. 
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venres 25 xuño. 20h30. Casa Grande de Viloira.  

Mulleres que viven soas. Paula Carballeira, narración oral, Galicia. 

Licenciada en Filoloxía Hispánica, realizou en 1998-1999 un posgrao de especialización en 

Arte Dramática. Adícase profesionalmente ao teatro (interpretación e dirección) e á 

narración oral. Foi convidada aos principais festivais de narración oral tanto nacionais 

como internacionais (Europa, América do Sur, África) . Participou en diversos programas 

da TVG e da Radio Galega. Membro da compañía teatral Berrobambán desde 1996, coa 

que coordinou a programación infantil ASTEROIDE B-612 que se desenvolveu na Sala 

Nasa de Santiago de Compostela e no Concello de Ferrol. 

Ademais do traballo en Berrobambán, traballa como actriz ou directora en propostas 

ocasionais doutras compañías. Dirixiu os espectáculos de Talía Teatro “Mundos contados”, 

“Pequena” e “Rosa Caramelo”; dirixiu e interpretou a proposta do Centro Dramático 

Galego para público infantil: “A cabana de Babaiagá” (marzo do 2006), e participou como 

actriz no espectáculo “Desde a sombra/Bufóns e Pallasos” da compañía Magrinyana. 

Percorre os escenarios galegos con Berrobambán e co colectivo de creación A Claque.  
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Leva publicados máis de vinte libros de literatura infantil e xuvenil, traducidos algúns deles 

ao castelán, portugués, catalán, euskera, inglés, italiano, alemán e coreano. 

 

 

 

 

 

 

mércores 30 xuño. 20h30. Casa Grande de Viloira.  

A pandeireta e a voz. Denise Silva e Bea Boto, canción, O Bierzo. 
 

Dedícanse ao ensino de música e baile tradicional así como á súa recompilación na zona do 

Bierzo. Presentan un proxecto artístico no que reproducen toques e cantos ligados á 

pandeireta e a voz, como outros instrumentos de percusión das nosas tradicións. Elas 

continúan unha xeración máis co costume de cantar e tocar para divertir, para bailar, para 

unir. Diferentes instrumentos de man que estiveron maioritariamente en mans das mulleres 

como o pandeiro, a pandeireta ou a pandeira, son os que unen á voz para facer un amplo 

percorrido polo repertorio cheo de cantares de toda a provincia de León. Teñen participado 

en varios proxectos tanto discográficos como audiovisuais, como a Música Ibérica 

Queréndose a Si Mesma ou Diarios de Pandeireta. Realizaron colaboracións para a 

televisión na 8 de Castela e León e actualmente están a preparar temas para o seu próximo 

traballo discográfico xunto a outros tocadores e tocadoras da provincia.  
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venres 2 xullo. 20h30. Casa Grande de Viloira.  

Contos do Xapón. Yoshi Hioki, narración oral, Xapón. 
 

Residente en Barcelona desde 1991. Licenciado en Belas Artes na  Uniersidad de 

Barcelona. Membro da  Associació de Narradores i  Naradors ( ANIN). Ademais participa 

nas actividades culturais, como conferenciante ou docente, do Museo Etnolóxico de 

Barcelona e da Casa de Asia. 

 

Desde sempre lle fascinou ler e escoitar, pero o encontro coa brillante narradora  mexicana  

Martha Escudero empuxoulle ao mundo da narración oral e, desde 1999, dedícase a contar 

profesionalmente contos, mitos e relatos literarios de todas as épocas do seu país, Xapón, 

tanto para nenos como para adultos. Foi narrador en diversos maratóns de contos, 

simposios e festivais realizados por toda Cataluña, noutras cidades españolas, Portugal, 

Brasil, Per , Chile, Arxentina, M xico e Costa Rica. 
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mércores 7 xullo. 20h30. Casa Grande de Viloira.  

Inevitable. Cristina Verbena, narración oral, Aragón. 
 

A aragonesa Cristina Verbena di de si mesma: "Conto historias. Desde a perplexidade de 

quen camiña, non como alguén que chegou a algún sitio. Creo que a cultura é unha 

necesidade básica. Creo que necesitamos historias para imaxinarnos. Hai algo feroz no meu 

intento de vivir contando historias. É un modo de resistencia. Narro material tradicional: 

contos, adiviñas, trabalinguas, cancións... E  textos literarios adaptados á oralidade. Tamén 

poesía. Creo que a literatura é algo vivo, podo xogar con ela."  

 

Narradora profesional desde 1998. Licenciada en filoloxía hispánica. Bolsa de literatura en 

Italia. Teatro e técnicas vocais. Conto en italiano e en castelán. Sesións de narración oral 

dirixidas a público novo e adulto. A público infantil e tamén para bebés. Programada en 

festivais de narración de Italia, España, Arxentina, Bélxica... 
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venres 9 xullo. 20h30. Casa Grande de Viloira.  

O quinto ingrediente. Teatro Conde Gatón / Javier Vecino, narración oral, O 

Bierzo. 
 

Tanto o título como o contido, non ten sentido reivindicativo; máis ben simbólico. Un 

percorrido pola descrición dunha terra a través de palabras, costumes ou mitos escritas e 

descritas por poetas, escritores, ou herdadas da tradición oral; unha mestura de ingredientes 

que conforman un todo. 

 

Coñecido particularmente pola súa ampla e prestixiosa traxectoria como músico e actor, 

vencellado ao veterano grupo Conde Gatón, o ponferradino Javier Veciño representa como 

ninguén un espírito inquieto entregado á cultura, con solventes incursións na escrita, a 

fotografía, a dobraxe e axestión cultural. 
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mércores 14 xullo. 20h30. Casa Grande de Viloira.  

Gran Simio con fouciño. Lorena Conde, poesía, Galicia. 
 

GRAN SIMIO CON FOUCIÑO é unha performance poético-musical a partir de textos de 

Lorena Conde que toma nome duns versos do seu poemario Entullo: Lanzados á cegueira / 

do gran simio con fouciño. 

O Gran Simio garda as súas forzas atávicas e observa expectante o devir dos 

acontecementos ata que chegue o seu momento de poñelas en movemento para actuar sobre 

o mundo. 
 

LORENA CONDE é dramaturga, directora de teatro, actriz, artista plástica, narradora e 

poeta. Escribe e dirixe teatro dende hai máis de 15 anos. É cofundadora das compañía 

Matrioshka e A Feroz.  No eido das artes aplicadas e a ilustración desenvolve un labor de 

experimentación no seu taller, A Maranha. En 2016 gaña o XVIII Premio de poesía Miguel 

González Garcés con Entullo, o seu primeiro poemario (editado pola Deputación da 

Coruña). En 2020 faise co III Premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil pola 

novela Velloucas & Minchas (editada por Cuarto de Inverno), co XXXVI Premio de poesía 

Cidade de Ourense polo poemario As puntas da louza. Cancioneiro de labor (editado por 

Aira), e co I Premio de Poesía Filomena Dato polo poemario Ave do Paraíso (editado por 

Apiario). Tamén é autora do poemario O perfil da boca (editado po Urutau) e os textos de 

teatro Santa Inés (editado en galego por Urutau e en castelán por La Abaporu) e As mil 

vidas de Dorotea (editado por Cuarto de Inverno). 

  

As famosísimas IRMÁS LEÑA naceron aló polo ano 2011 para introducir na escena un 

Ubú estrafalario e negáronse a regresar ao éter. As Irmás Leña son todo o que ti quererías 

ser e non es quen: son ácidas, talentosas e tan irreverentes que sempre caen ben. Tocan, 

cantan, deféndense nos coros e danzas e dano todo na discoteque. Amáis diso, a súa 
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calidade máis notoria é a de ser mutables en cantidade e identidade; mutuas, mutantes e 

múltiples. 

 
Fotografía: Inés Salvado. Diario de Pontevedra 
 

 

 
 

venres 16 xuño. 20h30. Casa Grande de Viloira.  

Miro Casabella, canción, Galicia.  
 

Tras cursar estudos en Ferreira do Valadouro e Lugo, Miro emigrou a Barcelona en 1964, 

cidade onde rematou o bacharelato e estudou na Escola de Arquitectos Técnicos. Aínda que 

o seu interese pola música é temperán, a experiencia catalá meteuno en contacto co 

movemento da Nova Cançó, que o marcou profundamente. O seu debut musical aconteceu 

no ano 1967 nesa cidade, acompañando a cantantes da Nova Cançó Catalá. Foi tamén en 

Cataluña onde gravou os seus primeiros discos, a finais da década dos sesenta: Miro canta 

as súas cancións e Miro canta Cantigas de Escarnho e Mal Dizer. Ambos os dous traballos 

son EP's de catro cancións. O seu contacto co grupo Voces Ceibes tivo lugar a mediados do 

ano 1968, cando Benedicto e Xerardo Moscoso acudiron á capital catalá co gallo de 

gravaren os seus primeiros traballos. Miro integrouse no colectivo e mesmo chegou a 

participar do seu concerto fundacional en Compostela, o 1 de decembro daquel mesmo ano. 

Porén, o feito de continuar vivindo en Barcelona afastouno da meirande parte das súas 

actividades, sendo a longo prazo un dos factores da disolución do mesmo[1]. No ano 1969 

coñeceu en Barcelona a Paco Ibáñez, con quen tivo unha longa amizade e ao que 

acompañou nos anos vindeiros en xiras polo Estado francés. En París coñeceu tamén ao 

cantor portugués exiliado Luís Cília con quen, nos seguintes anos, tocou en Galiza e no 

resto do Estado español. 
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No ano 1970 participou no I Festival da Canción Ibérica, xunto con Paco Ibáñez, Luís Cília, 

Xavier Ribalta, e José Afonso. Tamén nese mesmo ano tocou en París na Festa da 

Humanité, a festa do Partido Comunista de Francia, onde actuaron tamén figuras como 

Georges Moustaki, Paco Ibáñez ou Joan Baez. 

 

A finais do ano 1974 o grupo Voces Ceibes decidiu finalizar o seu proxecto e dar comezo 

ao Movemento Popular da Canción Galega onde, cunha perspectiva ampla, tiveron cabida 

múltiples artistas de distintos estilos. 

 

Nos anos seguintes, Miro participou en multitude de concertos e festivais, en Galiza e en 

toda a Península Ibérica, ademais de colaborar musicando pezas de teatro en galego e 

discos de historias para rapaces. A partir de 1976 a desaparición da censura franquista 

propiciou tamén a aparición dos seus primeiros traballos longos. 

 

En 1977 veu a luz o disco Ti, Galiza, onde figura (con letra de Xoán Manuel Casado), O 

meu país, unha das súas cancións máis populares. Un ano máis tarde publicouse Treboada, 

con arranxos de José Mário Branco e a colaboración de Pi de la Serra. A composición que 

dá título a este segundo disco está inspirada no Cerimonial da Treboada de Tomiño. Ambos 

os dous traballos amosan unha peculiar mestura entre a canción de intervención social e a 

música tradicional, unha marca característica do autor, que ademais de inspirarse en formas 

populares e cantigas medievais, non desbota o emprego doutros instrumentos alén da 

guitarra, como a zanfona ou a arpa. 

 

A finais dos anos 70, Miro entrou en contacto co grupo folk DOA, que lle propuxo 

colaborar no que ía ser o seu primeiro traballo. O cantor incorporouse ao grupo, co que xa 

colaborara facendo arranxos, en labores de produción, e tamén como cantante nalgúns dos 

temas, aínda que a orientación do grupo seguía a ser eminentemente instrumental. A súa 

colaboración non foi máis alá do primeiro traballo (O son da estrela escura, 1979) e 

rematou a principios dos anos 80. 

 

O último traballo individual do cantor foio disco Orballo, do ano 2004, onde ademais de 

revisar algúns antigos temas, toca novamente a problemática social do pobo galego dende 

unha perspectiva contemporánea, cunha canción dedicada ao Prestige. Ese disco e o feito 

de seguir participando en concertos, convérteno no último representante de Voces Ceibes 

en activo, tras a morte de Suso Vaamonde e o abandono da carreira musical do resto dos 

seus formantes. 
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sábado 17 xullo. 20h30. Casa Grande de Viloira.  

As Fillas Bravas e o mito de Casandra. Grupo Chévere, teatro, Galicia. 

 

 

As Fillas Bravas son tres pandeireteiras do lugar de Momán, parroquia de Padrenda, 

concello de Trabancas, que cantan coplas e contan contos escoitados ou inventados, con 

moita retranca e non menos sabedoría. 

 

Nesta nova obra, As Fillas Bravas usan as fontes do teatro clásico grego e da música 

tradicional galega como ferramentas para artellar a súa singular conversa cantada. 

 

As Fillas Bravas e o mito de Casandra é, por un lado, unha obra na que tres mulleres 

maiores tratan de entender o cambio climático e facerlle fronte aplicando os saberes e a 

experiencia dunha vida longa no rural. E por outro, é unha obra con perspectiva de xénero á 

procura de personaxes femininas empoderadas, colocando o foco nunha muller afirmativa, 

autónoma, creativa e implicada na colectividade. 

 

En escena: Patricia de Lorenzo, Mónica García, Arantza Villar. Idea e creación: Chévere 

Dramaturxia e dirección: Xron. Escrita: Manuel Cortés. 
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O CARTEL 
 

 
 

 

O cartel do 9º ciclo De Perto é obra de  

 

Enrisprada / Enrique Fernández Prada  (O Barco, 1991).  
 

Graduado en Comunicación Audiovisual pola universidade Carlos III de Madrid e 

graduado en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Fixo parte dos estudos en Sevilla e 

Canadá. Posúe o mestrado de profesorado na especialidade de debuxo pola VIU. Fixo 

diversas exposicións: en Segovia co gallo da bolsa de Pintores Pensionados da Real 

Academia de San Quirce no Palacio de Quintanar, en Priego de Córdoba, Ponferrada, 

Corullón  e Vilafranca do Bierzo. Participou no 'Art Battle' torneo internacional de pintura 

rápida de EEUU e Canadá sendo seleccionado polo mesmo, expuxo en Moncton, Canadá 

diferentes obras de  gravado pintura e debuxo na galería 'Triangle'. Tamen realizou 

proxectos freelance no ámbito da  publicidade e o deseño gráfico. 

 


