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DIFUSIÓN LIBRE. Ademais da venda
directa, o grupo ten aloxadas na
internet as súas composicións
para posibilitar a descarga gratuí-
ta, na páxinas da Regueifa e de
Komunikando. Como explica
Rafa, son varias as razóns polas
que escolleron esta dupla vía.
“Unha delas responde a factores
comerciais: na medida en que
poidas difundir as túas cancións
chegarás a máis xente e todo
aquel que estea interesado pode-
rá acceder a elas con máis facili-
dade, aproveitando unha estru-
tura que non existía antes”co-
menta. Ademais, o grupo ten un-
ha aposta persoal da música co-
mo pracer, non como negocio.
“Nós gozamos gravando, tocan-
do, actuando e compoñendo.
Evidentemente hai un costo pe-
ro tentamos que sexa o menor
posíbel para que a xente tamén
poida acceder a ese sentimento”.

O COTIÁ COMO FONTE DE INSPIRACIÓN.

As letras de Capitán Furilo falan
de amor, da sensación de desa-
rraigo, de cartos, da soidade, en
definitiva, de “situacións nor-
mais que lle pasan a xente nor-
mal”. Tiran do cotiá como fon-
te de inspiración aínda que ase-
guran que topar a musa é cada
vez máis complicado polo rit-
mo trepidante que leva o mun-
do. “Facemos as cousas por im-
pulso e imitación, sen reflexio-
nar”, comenta Rafa. “Esa diná-
mica social fai difícil que un
proxecto musical se leve a cabo,
porque a arte necesita refle-
xión. É moi complicado com-
poñer hoxe en día e moi doado
caer na copia. Nós intentamos
ter unha linguaxe propia”.�

M.Barros
Capitán Furilo é un grupo rock
acabado de nacer pero con moi-
to percorrido ás costas. Os seus
piares fundamentais rexorden
das cinzas dunha das bandas
máis destacadas do movemento
bravú: O Caimán do río Tea, que
deu por finalizada a súa traxecto-
ria a finais do ano 2000.
A pesar de que Miki, Rafa e Mon
puxeron punto e final ao Caimán
naquel entón, e decidiron come-
zar xunto con Óscar este novo
proxecto, o certo é que Capitán
Furilo débelle ao grupo bravú
moitos dos seus sinais de identi-
dade. Como explica Rafa, “é un-
ha evolución sen perder as ba-
ses”. Así, Capitán Furilo recolle a
herdanza de formulacións direc-
tas, cancións de curta duración
sen grandes efectismos e o com-
promiso lingüístico co galego,
pero evoluciona por outras ten-
dencias musicais máis abertas e
aparca definitivamente o ska.  
O xermolo da banda nace nun
pub de Dublín a mediados do
2006, onde se topan varios dos
seus membros. Despois dunha
multiplicidade de coinciden-
cias e o gusto común polas se-
ries americanas dos 70, espe-
cialmente por Canción Triste

de Hill Street, e por grupos co-
mo Inmaculate Fools ou Os Re-
sentidos, comeza a xestarse un
proxecto musical que tomaría
forma de banda pouco despois
en Ponteareas.
O seu debut en directo tivo lugar
na sala La Iguana Club de Vigo o 1
de xuño de 2007, cun repertorio
que combinaba un rock conciso
e directo con ecos bravú. 
Case un ano despois, e tras a
gravación dunha maqueta an-
terior e a participación no disco
colectivo Escolma, composto
por temas de cada un dos fina-
listas do primeiro concurso N'-
saio, organizado pola Consella-
ría de Xuventude, a banda está a
presentar os temas de Pop?.
Neste primeiro disco profesio-
nal, gravado nos Estudios Océa-
no de Nigrán baixo a produción
de Javier Abreu e Gabriel Reigo-
sa, Capitán Furilo reflexiona so-
bre o cotiá a golpe de descarga
guitarreira e bases sinxelas. 
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pón con
italistas

Do Caimán do Río Tea
a Capitán Furilo
Descarga gratuíta na
internet e linguaxe
propia son as
características deste
grupo, que vén de
rematar  Pop?, o seu
primeiro traballo
discográfico.

Xosé Lois García

Sónia Sultuane (Maputo, 1971) é a voz mozambicana
do amor e do erotismo. Sonhose Imaginar oPoetiza-

doson dúas entregas valiosas para contemplar os seus no-
vidosos rexistros. Os tempos mudan e a poesía de Mozam-
bique está polo camiño certo das mudanzas. Sultuane co-
lócase no que transcende, por iso os seus versos sensuais-
sexuais de fraxilísima sensibilidade confírenlles esa ofren-
da de liberdade a corpos oprimidos.
Houbo un tempo en Mozambique en que os poetas tiñan
outro cántico, no tempo da guerra colonial, e aquel espazo
bélico esixía unha economía poética patriótica, mesmo
entrañábel e suxerente en tantas rebeldías que propicia-
ron a liberdade do pobo. Mais agora a liberdade do corpo é
importante nesa África onde o amor emana dunha tradi-
ción vital e luminosa que se reflecte nas composicións de
Sultuane. Cando un poeta africano recorre a un temario
que foi o verbo inicial do amor, consentido e lexitimado no
pracer e na liberdade, estamos no camiño certo que a poe-

sía, a musica e a danza for-
man un todo no ritual da
amatoria. Claro que a ama-
toria de Sultuane responde
a certas connotacións orais
da tradición africana, mais
tamén coincide, en certos
parámetros, coa poesía
erótica europea. Tomemos
como referencia a Pietro
Aretino, amigo de Tiziano.
O autor dos cadros: “O
amor sacro e amor profa-
no”, cun nu corporal no
que se incita ao corpo opri-
mido baixo os luxosos ves-
tidos da época a ser libre.
Tamén a súa “Venus de Ur-
bino” e “Dánae” suxiren
que a palabra de Aretino e o
trazo de Tiziano produci-

ron un grande avance na liberdade de Eros transgredido. 
Con isto non estamos a insinuar que a poesía de Sultuane
sexa híbrida, non o é. Mais a súa paixón polo erótico non
só se manifesta na poesía senón tamén na pintura-collage
e nas esculturas compostas con materia morta, pero ilu-
minada,  produto desa suculenta autoridade por crear
universos emocionais ben distintos ás expresións doutras
épocas.
Así é como Sultuane propicia unha definición moi singu-
lar na poesía erótica, con diversos procesos reivindicativos
para existir e amar. O desamor ten o seu espazo nestes
dous libros. Amor e desamor son dous conceptos elemen-
tais que nos suxiren liberdade fronte a calquera escuran-
tismo. Esta enorme poeta do amor, na súa mais alta expre-
sión e manifestación, non admite o flaxelo das incoheren-
cias, das alienacións e das castracións. Nesta dirección
configúrase a proclama do existencial e do social da África
ancestral e, tamén, rexurdida e integral, como nestes ver-
sos do poema, “Beijo Negro”: “o mergulhar no entardecer
da esperança ardente,/ e esses tambores ao anoitecer, me
embalem em sons embriagantes’/ o fogodos corpos mais
forte que as chamas das fogueiras”.�

A POESÍA ERÓTICA
DE SÓNIA SULTUANE

’’ ECOS LUSÓFONOS

? UERE SABER MÁIS?
www.myspace.com/capitanfurilo
www.arregueifa.net

En directo
Sábado 10 de maio,

A Esmorga, Ourense

Venres 30 de maio,

Sala Clavicémbalo, Lugo

Xoves 18 de xuño,

La Fábrica de Chocolate, Vigo

Venres 19 de xuño,

Pub Dánton, Laracha.�
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L.R.
A cubana Nancy Morejón, a tra-
xectoria xornalística de Ferrín e o
alma mater da Mostra de Teatro
de Ribadavia, Rubén García, fo-
ron rostros protagonistas da noi-
te de galardóns que a Asociación
de Escritores en Lingua Galega
(AELG) celebrou o pasado 26 de
abril. Rubén García, que xa reci-
bira unha homenaxe durante a
gala dos María Casares, volveu
ser agarimado cun longo aplau-
so do público. Ao artífice da
mostra que botou a andar o tea-
tro profesional galego, a esclero-
se impedíralle ir á gala do Rosalía
de Castro, pero nesta ocasión,
acompañado polo alcalde de Ri-
badavia, Marcos Blanco Jorge,
estivo presente no Hotel com-
postelán Porta do Camiño.
A poeta Nancy Morejón foi es-
collida neste 2008 como mere-
cedora do premio “escritora
galega universal”, nun ano
marcado polo irmanamento
coa illa. Galiza foi convidada na
Feira do Libro da Habana. 
Atendendo aos premios que re-
coñeceron as mellores obras do
2007, en literatura infantil e xuve-
nil correspondeulle á novela O
único que queda é o amor, de
Agustín Fernández Paz, entre
unha lista onde figuraban pre-
mios como o Merlín (as Mini-

Paulino Pereiro (autor de Morte
do mar) e María Xosé Queizán
(polo seu Cólera), até voces
emerxentes, como Xiana Arias,
gañadora, con Ortigas, do XIX
Pérez Parallé, e Leo F. Campos,
autor de Hai cu.
O premio á traxectoria xornalís-
tica, que conceden o Colexio de
Xornalistas e a AELG, recaeu
nun dos autores máis impor-
tantes da literatura contempo-
ránea, Xosé Luís Méndez Ferrín,
entre Alfredo Conde, Xosé Ma-
nuel Pereiro, Gustavo Luca de
Tena ou Manuel Rivas. En tea-
tro, o Ciclo de marte, de Millán
Picouto impúxose a Crio
Xénese, de Afonso Becerra e a
Comedia bífidade Manuel Nú-
ñez Singala. E De provincia a na-
ción: historia do galeguismo po-
lítico, de Justo G. Beramendi, ga-
ñoulle, como mellor ensaio, a
Arte e parte. Dos patriarcas á ar-
te suicida, de Xurxo Borrazás e
Querer crer entrever. Expresións
críticas de reflexión e lectura, de
Carlos P. Martínez Pereiro.
Por último, foi premiada a tra-
dución que Yolanda Vilarchao
fixo para Rinoceronte dos Poe-
mas canónicos de Kostantin
Kavafis, que competía co libro
da mesma editorial O muiñeiro
ouveador, de Arto Paasilinna,
traducido por Tomás González
Ahola, e Fuxir, de Jean Philippe
Toussaint, por Carmen e Mª
Dolores Torres París, e O caste-
lo branco, de Orhan Pamuk,
por Eva Almazán, os dous  para
a colección Biblioteca Com-
postela de Narrativa Europea.�

rica Campo, que obtivo o de poe-
sía co seu Sextinario (trinta e seis
+ tres), editado na renovada co-
lección de Sotelo Blanco, Edoy
Leliadoura, subiron a pola escul-
tura de Basallo e máis a estilográ-
fica. Tampouco Xosé Luís Mén-
dez Ferrín, cuxa andaina xorna-
lística foi recoñecida na gala, esti-
vo presente na gala. No primeiro
caso, a novela de Murado impú-
xose a As palabras da néboade
Francisco Castro (Manuel García
Barros de novela), Así nacen as
baleasde Anxos Sumai (premio
de Narrativa Breve Repsol YPF), e

maladas, de Carlos López,
“Chinto”) o Caixa Galicia (Illa
soidade, de An Alfaya), ou o Ma-
nuel María de Literatura Dramá-
tica Infantil, as Boas noites de
Paula Carballeira (candidatas ao
mellor texto nos María Casares),
amais de Rinocerontes e Quime-
ras, de Marcos S. Caldeiro, A la-
goa das nenas mudas, de Fina
Casalderrey, o Libro das alqui-
mias, de Xesús Constela, e a Sala-
dinade Xavier Queipo.
Nin Miguel Anxo Murado, que
levou o premio á mellor narra-
ción por O soño da febre, nin Ma-

máis os relatos de Séchu Sende,
Made in Galiza,  que a Asociación
Galega de Editores escollera co-
mo libro do ano. Trinta e dous
dentes, de Xabier López, O señor
Lugrís e a negra sombra, de Luis
Rei Núñez, e Os ollos de K, de An-
tón Riveiro Coello, completaban
as candidaturas.
A escolla de Marica Campo foi
unha das sorpresas da noite: en
poesía figuraban dende autores
consolidados como Miguel An-
xo Fernán-Vello (co Dicionario
do estremecemento), Francisco
Fernández Naval (con Miño),

A noite dos escritores da AELG
Murado, Marica Campo
e Agustín F. Paz
premios de narrativa,
poesía e infantil e xuvenil

L.R.
Como unha aldea cando se xun-
ta no verán para mallar, unha pe-
quena comunidade teatral arte-
llada por Volta e Dálle xuntouse
en agosto do ano pasado. Fixe-
ron sementeira, seitura, carrexa e
malla, e dese traballo artesanal e
colectivo saíu arrecendente este
Pan.  O forno, os miolos dos au-
tores e directores de escena Car-
los Santiago, Nazaret López, Lu-
cho Penabade e X.H. Rivadulla
Corcón, da directora coreográfi-
ca Branca Novoneyra, da música
en directo de Mini e Mero, e do

traballo de cinco actores e actri-
ces: Pepe Penabade, Comba
Campoy, María Lado, Alfonso
Romeo e Pepe Soto. Contan,
amais, con Sherezade Bardají
como axudante de dirección e
encargada de vestiario, xunto a
María Chenut, Octavio Mas na
iluminación, Pepe Guitián na
construción da escenografía, de-
señada por Pepe Penabade, Xan
G. Muras na fotografía, Xurxo Pi-
ñeiro no son e Eliana Martíns na
produción.
Ao longo dos próximos meses
pasarán pola Casa da Cultura do
Milladoiro (Ames), o 9 de maio,
ás 21.00, pola Aula Municipal de
Cultura de Betanzos, o 18 do
mesmo mes ás 20.30, o día 24 ás
22.00 polo Pazo Emilia Pardo Ba-
zán en Sanxenxo, e polo Audito-

rio Municipal de Ourense o 13 de
xuño. E como non podía ser
doutro xeito, estarán presentes
en canta festa do pan haxa no ve-
rán: a raíña de todas, a do Pan de
Cea, o 6 de xullo. Logo dunha
tournéepola Casa do Couto de
Ponteceso (19 de xullo), o Festi-
val de Pardiñas, en Guitiriz, o 1 de
agosto, o Campo da Feira de
Allariz o 9 de agosto, a Semana
de Teatro de Chantada o 16, e a
Mostra de Teatro de Cariño, o 19
recuncan en novas festas do pan
e da malla, en Arzúa e Oroso o 22
e 23 de agosto, e despiden a tem-
pada o 10 de setembro en Olei-
ros, no Auditorio de Meira.
Moitas das funcións serán, co-
mo é propio do tempo e do es-
pectáculo, en exteriores. O mo-
dus operandi e o xeito que Vol-

ta e dálle ten de concibir o tea-
tro, nestes seus oito anos de an-
daina, casa co teatro de rúa: a
primeira das súas achegas es-
cénicas, o monólogo Furga Ga-
rabela!, escrito e dirixido por
Rivadulla Corcón e interpreta-
do por Pepe Penabade, derivou
nun espectáculo concibido pa-
ra a rúa, Rodesindo da Barrosa.
Documentados no acervo an-
tropolóxico e etnográfico de
Xaquín Lorenzo ou Antón Fra-
guas, rescataron unha figura
tan propia da nosa cultura co-
mo infrarepresentada no tea-
tro e nas letras, o seu código (o
barallete) e os seus costumes,
para pólos de novo na rúa.
Dous anos despois naceu Sali-
tre, tamén de Rivadulla Cor-
cón, e para a que Penabade

contou con Comba Campoy
como compañeira de táboas,
igual que nas seguintes pezas,
Peccata Minuta, de Lucho Pe-
nabade (un espectáculo de rúa
a través do que levaron un con-
fesionario móbil a diferentes
feiras medievais do país) e Jali-
sia ¡Mi Madriña!, de Nazaret
López. Agora poñen en marcha
unha das súas producións
máis ambiciosas a través de ca-
tro cadros: sementeira (o texto
de Nazaret López, onde unha
veciña que toleou sementa
compulsivamente), sega (un
divertido cabaré escrito por
Carlos Santiago), malla (de Lu-
cho Penabade, onde a aldea da
Seara foi transformada de vez)
e o pan, de Rivadulla Corcón, a
contudente reflexión final.�

O Panfeito teatro
A compañía Volta e Dalle
sae de xira cunha obra en
catro tempos: sementeira,
sega, malla e pan

Os premiados [desde a esquerda]  Xusto G. Beramendi, Rubén García, Millán Picouto, Nancy Morejón, Yolanda Vilarchao,
Agustín Fernández Paz,xunto  cos directivos da AELG, Mercedes Queixase Cesáreo Sánchez Iglesias. SANTOS-DÍEZ
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