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Por Alejandra Seara                      Xerente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra

E
stamos moi satisfeitos co resultado
da emisión programa "Volando Voy
Ribeira Sacra" (Cuatro TV) e, espe-

cialmente, coa súa incalculable repercu-
sión. Recibimos centos de felicitacións do
público en xeral, de moitas empresas da
zona e institucións. En pouco máis de 20
minutos, a publicación de agradecemento
aos colaboradores que se publicou en Fa-
cebook rexistraba preto de 1.000 "Me
gusta" e 200 comentarios de parabéns. As
consultas na web ribeirasacra.org e en pá-
xinas de empresas ou entidades relaciona-
das con Ribeira Sacra disparábanse a
medida que avanzaba o capítulo. As esta-
tísticas de Google Analytics amosaban un
incremento no número de accesos ao por-
tal de turismo de ribeirasacra.org dende
as 23:00 horas do día 08/02 ás 13:00 h
do día 09/02 dun 83%;  2.760 entradas
de novos usuarios en pouco máis de 12
horas. Somos conscientes de que a Ribeira
Sacra é moito máis do que se amosa no
programa, pero temos que partir de que o
formato basease en contar unha historia
nunha paisaxe natural singular que no
noso caso ten como elemento diferencia-
dor a produción de viños en socalcos de
gran verticalidade. Non se trata dun spot

promocional, nin dun documental. É un
capítulo dun exitoso programa televisivo
que escolleu o viño como fío conductor.
Unha emotiva homenaxe a quen apostou
polo viño como dinamizador da economía

rural da Ribeira Sacra. O importante é que
esta expectación a aproveitemos como
filón para amosar todo o que non captaron
as cámaras nesta ocasión: igrexas románi-
cas, senllerios artesáns, rutas de sendei-
rismo, Camiños a Santiago…Se tivésemos
que citar unha pega é que unha das con-
dicións que puxemos foi que non se cap-

tasen rótulos de empresas para non dar
protagonismo a unhas empresas por riba
das outras. A pesares de que o tiveron en
conta e de que fomos testemuña perma-
nente de como se repetiron tomas que
quebrantaban ese requisito, certo é que sí
se enfocou un deles nun contexto no que
e pretendía amosar a singularidade dunha

construción, pero coidamos que iso tam-
pouco vai a ser algo perxudicial ou que
desmereza o resultado conxunto do epi-
sodio. Insistimos moito en que se men-
cionase constantemente o nome do
destino e os tres ríos que o vertebran, sen
falar de concellos e outras entidades pú-
blicas ou privadas.

Anécdotas
Non recibiramos nun día

tantos correos, mensaxes e
chamadas solicitando infor-
mación sobre a zona coma
aconteceu hoxe, e iso xa é
unha boa mostra de que a
Ribeira Sacra calou en moi-
tas persoas que descoñe-
cían a súa existencia. Ese
era, precisamente, o obxectivo final de ter xes-
tionado a gravación deste programa. Por citar
algunha das anécdotas ou historia da xornada:
Un matrimonio con dous nenos de Valladolid
que ían a pasar o Entroido en Verín e, logo de
ver o programa onte, mudaron a súa idea e cha-
maron para planificar aquí unha estadía de 3
días. Un grupo que contactou dende Tenerife e
que tiña previsto facer o Camiño Francés dende
Sarria a Santiago en maio; tras coñecer a exis-
tencia da Ribeira Sacra adiantarán un día a súa
chegada para poder baixar ata o Miño e facer
un percorrido en catamarán con visita a unha
adega. E coma esta outras moitas semellantes.
A produtora púxose en contacto co Consorcio
para confirmar os resultados da audiencia:
1.3000.000 espectadores; 7,5% de share (2
puntos máis que a media de CUATRO). Dan por
acadado o obxectivo polo que decidiron adian-
tar a emisión, darlle un pulo á audiencia do pro-
grama. Ademais, "#RibeiraSacra" foi terceiro
trending topic de España a pasada noite.

Volando Voy Ribeira Sacra

O
livro que vem de publicar Laiovento,
Da identidade à norma, e no que fi-
guro como coautor, é um ensaio no

que se analisam as estreitas relações entre
língua-identidade-nação, através dum per-
corrido histórico no que se mostra como
durante mais de 250 anos foi dominante a
identificação do galego com o português e
como nos anos 70 do passado século, nos
que o Instituto da Língua Galega começa a
elaborar o que será a normativa chamada
oficial, produzese uma ruptura com essa
tradição e onde, desde posições antilusis-
tas, o espanhol se converte numa referência
notável. A análise de quatro jornais digitais
em galego, a modo de balanço de quatro
décadas de norma oficial, para conhecer os
efeitos desta política na língua galega,
mostram que a normativa oficial colabora
na condução do galego para um beco sem
saída. Estes parecem ser os dados. Porém,
no livro está presente outro processo que,
por ser de natureza subjectiva, escapase a
uma interpretação centrada unicamente no
texto. Vivência que, como é lógico, não a
pode ter alguém, coma mim, que leva mais
de 40 anos vivendo em EuskalHerria. O pro-
cesso ao que me refiro é o experimentado
pelo outro coautor, Vitor Vaqueiro. 

Practicamente toda a sua obra literária

está escrita, essencialmente, na normativa
oficial. Ben é certo que sempre desde posi-
ções críticas (com sentimentos encontra-
dos) e mesmo com interrupções. No ano
2014, concorre ao VII Certame de Poesia
Victoriano Taibo com Palavras a Espártaco,
e, apesar de que a obra se considerou a de
maior qualidade, por estar escrita “em por-
tuguês”, foi discriminada, reduzida ao si-
lêncio, ao apartheidlinguístico, pelos
defensores da normativa oficial. Esta injus-
tiça confirmou a Vitor na sua aposta pela
normativa reintegracionista. Vai ser este
processo subjectivo agachado, que somente
se faz visível quando se materializar através
de uma intervenção, o que tratarei de ana-
lisar neste artigo. 

Para compreender a sua importância, de-
vemos começar pelo miolo do mesmo, a de-
cisão (crise, em grego), que é o acto
essencial da pessoa pelo que esta se con-
virte em sujeito; passando, coma diria Aris-
tóteles, de bípede sem plumas a imortal. 

A decisão tomase, precisamente, quando
a lei, a norma, é questionada e entra em
crise. À decisão chegamos sempre empurra-
dos por uma contradição; é dizer, o que
num momento sentíamos como diferente,
como normal (normativa oficial-normativa
reintegracionista), vivemolo agora coma

contraditó-
rio, como
i n j u s t o
(normativa
oficial ver-
sus norma-
t i v a
reintegra-
cionista). O
dilema é a
forma ló-
gica sob a
que se mos-
tra a con-
t r a d i ç ã o :
“ou norma-

tiva oficial ou normativa reintegracionista”
(“O galego ou é galegoportuguês ou é ga-
legocastelhano”, em palavras de Carvalho
Calero). Na dialéctica que suporta esta fi-
gura retórica estão presentes quatro con-
ceitos: Lei ou Superego, Angústia, Coragem
e Justiça. 

Quando alguém põe em questão a cha-
mada normativa oficial, esta reage dizendo
que a normativa oficial é a lei e a lei há que
cumprila. E que quem escreva em galego
reintegracionista será castigado: ficará in-
visível para o mundo cultural, social e me-
diático galego. Esta ameaça, que cada
quem tem já previamente interiorizada,
provoca angústia na pessoa disposta a de-
cidir. A angústia é um sentimento ambiva-
lente que ou bem se transforma em medo e
invita a ceder (a trair) e (neste caso) a ficar
na normativa oficial ou bem, convertida em
coragem, mediante a decisão, a forçar a si-

tuação na procura da
justiça: passe o que
passe, escreverei em
galego reintegrado. 

A decisão actua
também sobre o nosso
imaginário e o nosso
simbólico, base da
nossa identidade. E
dado que, como sustém Lacan, estes regis-
tos, (construídos socialmente e assumidos
como próprios), são falsos, será o real, em
forma de decisão (cindido o nosso imagi-
nário e o nosso simbólico), o que dirá a ver-
dade de quem somos e não de quem
pensávamos ser. Neste caso, a decisão de
rejeitar a norma da RAGILG e apostar na
reintegracionista, será, sem duvida, o real
de uma nova identidade pessoal. 

A decisão visibilizase através da inter-
venção, que é a materialização desta;
neste caso, o livro. O que busca o interve-
niente é interpelar; ou seja, fazer uma cha-
mada à consciência daquelas pessoas que
recebem a mensagem do ensaio. Busca,
portanto, avisar do perigo no que se topam
dois dos esteios centrais da nossa identi-
dade, o Galego e a Galiza, condenados a
desaparecer no espanhol e na Espanha, se
não se reage a tempo. Ainda que sabemos
que a interpelação sempre produz efeitos,
o que não sabemos é en quem, como ou
quando eles vão se materializar. Por isso
dizemos que a interpelação é governada
pelo azar. E por isso falamos de aposta para
referirmos a esta intervenção, em forma de
livro, que interpela.

Da identidade à norma, unha
intervenção que interpela
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Entrevista
Por Ramón Mariño

-Recibistes o premio Marta Mata polo
voso libro Os fíos de infantil. Inno-
vArte Educación Infantil. Dicides que
os dous recollen experiencias de vida.
Podedes describir esas experiencias
de vida? 

Temos recibido  o Premio de Pedagoxía
Marta Mata da asociación catalá de mes-
tres  Rosa Sensat, un referente tanto a
nivel iberoamericano como europeo. Unha
grande parte da nosa autoformación pro-
fesional debémoslla ás lecturas que nacen
en Rosa Sensat, entre outras a revista In-
fan-cia. Preferimos falar de experiencias
de vida, todo iso que xurde na aula e que
vai collendo corpo a través das aprendiza-
xes que acadamos mentres mantemos o in-
terese por saber diso. Por iso son
experiencias de vida, coas que medramos
como persoas, como cidadás ou como
membros dun grupo.
-Explicádeme cal foi o xermolo do blog.
Que botabades en falta para sacar esta
idea para adiante. 

No ano 2009 volvemos á escola tras
case dez anos fóra dela. Estivemos de-
senvolvendo outros labores  relacionados
coa formación do profesorado. Vimos que
na escola entraran moitas cousas alleas
como a sacralización das tecnoloxías ou
a présa por introducir contidos non pro-
pios do currículo. Sempre dicimos que
estivemos en estado de shock por tres
meses, ata que en xaneiro de 2010 deci-
dimos crear o blog InnovArte Educación
Infantil. Escribimos cando cremos que
algo precisa de poñerlle un zoom enriba
e analizar polo miúdo os motivos polos
que se fai, o que se pretende e o que en
realidade se consegue.
-Sobre Internet, á parte dos debates

que se poidan ter sobre a súa influen-
cia, como se podería aproveitar mellor
para o terreo educativo infantil? 

Aquí a resposta é contundente, non
vemos a necesidade de contar coas tecno-
loxías nas aulas de infantil, xa teñen da-
bondo fóra delas. Nestas idades o
manipulativo, o xogo cos iguais e non cos
adultos, a relación, mesmo o aburrimento,
é clave. Os nenos pequenos precisan dou-
tras cousas. Nas nosas aulas hai ordena-
dores pero nunca para xogar nin para
entreter, senón para comunicarnos ou
para buscar información sobre algo.
-“O importante para nós, saír dos sen-
deiros consumistas nos que se conver-
ten as celebracións e vinculalos coa
realidade facéndoos abrirse un pouco do
egocentrismo propio destas idades,”
isto en relación co Entroido. Pero, son
os nenos tan egocéntricos? 

O egocentrismo é unha das caracterís-
ticas definitorias destas idades, no sentido
de que eles crense o centro do mundo, non
son quen de ver polos ollos dos demais nin
de poñerse na pel dos outros. Por iso que-
remos sacalos dese pequeno mundo, de
abrirse aos demais.
-Como deixarlles pegada aos nenos e
nenas para que no futuro non caian no
consumismo? 

Calquera que teña contacto coa reali-
dade, sabe que hai todo un mercado que
ve a infancia como a súa diana e a escola
ten que facer o posible para virar esta si-

tuación. Nós non podemos educar no con-
sumismo. Isto ten que callar no día a día
e nós, as persoas que os educamos, temos
que ser os mellores exemplos.
-A día de hoxe, como profesoras, cal é o
erro máis grave que cometen as persoas
implicadas na formación, tanto educa-
tiva como persoal, dos nenos e nenas? 

Por unha banda hai unha puerilización
dos pequenos e por outra unha adultiza-
ción deles anticipándolles situacións non
propias das súas idades nin dos seus in-
tereses. Poderíamos falar doutros riscos
como o condicionados que están polas
problemáticas adultas, da perigosa  hi-
persexualización consentida por familias
e escola.
-Volvendo ao voso blog, recolle unha
serie de temas, desde arte, lexislación,
música, opinións persoais etc.Como é a
resposta que vos dan a esta iniciativa
vosa? 

Para nós é un pulo continuo, mesmo
cando son discrepantes porque nos obriga
a reflexionar moito máis. Cando un se
mostra é como se se espise en público,
polo que hai que ter argumentos para
xustificar o que facemos, mesmo para as
críticas. Isto foi o máis enriquecedor des-
tes anos.
-Se tivesedes que resumir todo este

traballo, á parte dos posts no libro,
cales serían os puntos máis sinalados
para vós? 

Escribimos o libro porque tras sete

anos escribindo o blog, decatámonos que
había xente que nos seguía, pero non
sabía cales son os principios que nós de-
fendemos. Houbo un momento no que
sentimos o pánico de que nos estabamos
a converter nun produto de consumo
máis. Por iso escribimos o libro, a mellor
maneira de volver a recordar que é o que
nos trouxo ata aquí.

Así no libro establecemos vinte puntos
que teñen que estar presentes na práctica
educativa infantil. Sen ter que ver coas
tecnoloxías, emprendemento ou adobíos
similares.
-Como se sente na educación diaria dos
nenos e nenas toda a marea de leis, re-
formas, idas e vidas sobre a educación? 

O que sucede dentro das aulas pouco
muda cos cambios lexislativos. Iso afécta-
lle aos aspectos máis burocráticos. Cando
entras na aula cos teus rapaces, non hai
lei que mude a túa maneira de facelo. É
fundamental que na selección do profeso-
rado e na súa formación os preparen para
afrontar esas cinco horas. Os mestres cada
vez sabemos máis de lexislación e menos
de cultura, de vida e de ser persoas. 
-Cal é a mellor escola?

A mellor escola é a que escoita aos
nenos e nenas, a que escoita ás familias,
a que escoita á sociedade e en base a iso
ten claro cal é o tipo de persoas que quere
formar. Hai que ter moi claro en que so-
ciedade nos gustaría vivir, que vivan os
nosos fillos e educar para lograla. 

“A mellor escola é a que escoita aos nenos e ás nenas”

Isabel e Ángeles Abelleira, mestras, premio de Pedagoxía Marta Mata da asociación catalana de mestres Rosa Sensat

Isabel e Ángeles Abelleira son
dúas docentes que traballan
no concello de Ames. Ambas

as dúas recibiron o premio de Pe-
dagoxía Marta Mata da asociación
catalana de mestres Rosa Sensat.
O motivo foi o seu libro Os fíos de
infantil. InnovArte Educación In-
fantil. Este traballo recolle parte
das entradas do blog https://in-
novarteinfantil.wordpress.com/
onde reflicten ideas, lexislación
e accións educativas nos seus
ámbitos, primaria e infantil. 
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Miscelánea

C
omo seguro sabedes, falamos
dun escritor e xornalista ga-
lego que naceu en Ourense en

1897 e finou en Vigo en 1979. O seu
pai abandonou o fogar cando el tiña
tres anos. Foi un neno enfermizo de
formación bastante autodidacta. En
1915, cando tiña 17 anos, comezou
a traballar para El Diario de Ourense.
Tratou a Vicente Risco -do que foi
alumno- e participou nos seus fala-
doiros, deixándose influenciar por
este no que atinxe á defensa da cul-
tura galega. En 1919 emigrou a Bue-
nos Aires, onde entrou en contacto
con intelectuais galegos da emigra-
ción, sendo director de El Despertar
Gallego, órgano de expresión da Fe-
deración de Sociedades Gallegas
Agrarias y Culturales, da que forma
parte. Coñece e traba amizade con
Ramón Suárez Picallo. En 1923 funda
con Ramiro Isla Couto a revista Terra,
redactada en galego. Participou e di-
rixiu tamén na revista galeguista Céltiga.
E formou parte -entre outras publicacións-
do diario arxentino La Nación, onde coñece
-entre outros- a Borges e a Ernesto Sábato.
En 1927 publica a súa primeira obra: Os
Nonnatos e, ao ano seguinte, o poemario
Romances galegos. Retorna a Galicia du-
rante un ano, 6 concretamente en 1928,

como correspondente do xornal La Nación
e coñece a Castelao e a outros intelectuais
do Partido Galeguista e da revista Nós. Es-
cribe Poema en catro tempos, publicado en
1931. Retornando de novo entre os anos
1933 e 1935, cando coñece e traba ami-
zade con Federico García Lorca, convencén-
doo para que este publicase os seus Seis

poemas galegos.
Defendeu en Arxentina a

legalidade republicana. En
1956 publica o libro de poe-
mas Cancioneiro e en 1959 A
esmorga, unha novela coa
que renovou a narrativa ga-
lega. Según algún crítico,
nesta obra, na que só fala un
reo, o silencio do xuíz repre-
senta a xordeira da xustiza e
o seu papel represor e casti-
gador. En 1965 regresa defi-
nitivamente a Galicia.
Previamente, en 1962, publi-
cara o libro de relatos Os
biosbardos. Dez anos despois,
en 1972, publica a novela
Xente ao lonxe e ingresa na
Real Academia Galega. Nas
súas obras recrea o seu Ou-
rense natal, ao que chama
Auria. Nos últimos anos fixo
varias obras teatrais: Farsas

para títeres e Teatro prá xente. A parte da
súa coñecida homosexualidade, hai que
destacar a súa afección á fotografía e ao
seu legado de 3.000 fotos. En 1993 adi-
couselle o Día das Letras Galegas. E, ac-
tualmente, celebramos o 120º aniversario
do seu nacemento. Este poema é da súa
obra Cancioneiro:

Por Ramón Coira Luaces

CORAL A CASTELAO

Por ti cante o sol ledo
e a montaña senlleira,
a estrela tecedeira
e o fero e doce mar.
Por ti cante o arboredo,
o grau na sementeira,
a rosa na roseira
e o paxaro no ar.

Laude a ti, gabanza a ti, Galiza en ti
máis forte e máis fermosa.
O Verbo en ti, a espranza en ti,
xuremos: ¡Terra a Nosa!

Fidel á tua promesa
no alén do teu roteiro
o canto mañanceiro
da Patria estáse a ouvir.
No sulco, viva, acesa,
tua voz, xérmolo inteiro,
irmán, ronsel, guieiro,
tua voz: noso porvir.

Laude a ti, gabanza a ti, Galiza en ti
máis forte e máis fermosa.
O Verbo en ti, a espranza en ti,
xuremos: ¡Terra a Nosa!

(Música do mestre Pedro Antolín. Estrenado
polo Coro Castelao do Centro Galego de Caracas)

En Memoria de Eduardo Blanco Amor
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Música
Redacción SANTIAGO

O
ciclo VOICES vivirá a súa primeira
edición nos vindeiros meses, e
nace co obxectivo de achegar a

Pontevedra a algunhas das mellores voces
nacionais e internacionais; dende as máis
clásicas ás máis vangardistas, tentando re-
coller as voces máis salientables do pano-
rama musical actual nun contexto de
programación aberto ás voces galegas.
Macy Gray
Nada e criada en Ohaio, Macy Gray, a

primeira voz do ciclo 'Voices', comezou a
despuntar cando o século XXI arrincaba co
lanzamento en 1999, con tan só 20 anos
de idade, do seu primeiro álbum, 'On How
Life Is'. peza exquisita gravada mentres
MacyGray estudaba na Universidade de Ca-

lifornia.
Co seu single 'I Try' conseguiu un

Grammy á mellor intérprete feminina, un
premio co que comezaba a lenda de quen
hoxe é considerada como unha das voces
máis importantes do neo-soul. Mentres o
seu talento como cantante despuntaba,
Macy Gray probaba sorte noutras lidees e
debuta como actriz en 2002 nas películas
'Trining'Day' e 'Spiderman'. Actuou xa en
máis dunha ducia de filmes entre os que
se pode destacar a súa participación en
'The Paper boy'(2012) xunto a estrelas
como Matthew McConaughey, Zac Efron,
John Cusack ou Nicole Kidman.

Cunha carreira chea de éxito que inclúe
varios Grammy e premios Billboard, Brit e

MTV Awards, ademais dunha
cifra de vendas por encima dos
25 millóns de discos en todo o
mundo, a integridade de Macy-
Gray como artista permitiulle
forxar unha carreira que con-
quistou por igual ao público e
crítica ao redor do mundo. A
súa música transcende xéneros,
desde o experimental ao rock
alternativo, pasando polo
retro-disco e o hip-hop.

O último traballo discográ-
fico de Macy Gray, 'The Way', re-
flicte o carácter indomable e
enérxico dunha muller e artista
que crece cada día e evolu-
ciona constantemente.

Venda anticipada de entra-
das para o concerto de Macy
Gray en Ataquilla.com a un
prezo de 20€+ gastos. O propio
día, de non esgotarse, na billeteira do au-
ditorio a 24€.
Maika Makovski & Brossa Quartet
Tras catro anos sen gravar, volve Maika

Makovski, que presentará no Pazo da Cul-
tura de Pontevedra, venres 19 de maio ás
nove da noite, o seu novo disco, Chinook
Wind, no marco do ciclo Voices. Maika Ma-
kovski completa con este traballo disco-
gráfico un ciclo marcado por incursións no
mundo do teatro, un tempo no que tamén
actuou e compuxo música, e o fai da man
dun vello compañeiro, John Parish (mano
dereita de PJ Harvey nalgún dos seus me-
llores discos e produtor tamén doutros ar-
tistas como Eels ou Tracy Chapman) con
quen xa tiña colaborado tras recibir a in-
vitación para gravar no estudo de Bristol
do afamado produtor británico o seu ter-
ceiro disco (Maika Makovski, 2010).

Volve con enerxías renovadas Maika Ma-
kovski, un remuíño escénico, un volcán de
dimensións únicas na escena rock nacio-
nal, pero retorna, como algúns din, para
rockear menos e cun disco –o seu sexto
álbum– magnético, turbio e doce ao
mesmo tempo. Chinook Wind é unha cele-
bración de arte e sensibilidade, unha
abraiante colección de cancións que beben
da mesma fonte do seu talento extraordi-
nario. Maika Makovski é unha estrela fas-
cinante, unha rara avis… E esa é
precisamente a maxia dunha personali-
dade imposible de clasificar e unha sensi-
bilidade inspiradora, un caso único de
artista total... Chinook Wind é unha selec-
ción de cancións que Maika Makovski, de
nai andaluza e pai macedonio, compuxo
tras regresar dunha viaxe a Macedonia na
que explorou a fondo directamente nunhas
raíces que ata daquela só coñecía dende a
distancia; e o resultado desta “viaxe” ma-
terializouse no seu disco máis intimista,
cunha produción moi espida, crúa, pero
chea de personalidade e na que predomi-

nan os arranxos de corda e metais arrou-
pando a súa voz, auténtica protagonista
do disco.

Precisamente para a súa presentación
en Pontevedra, Maika Makovski achega a
este ciclo Voices unha singular proposta
musical acompañada por membros de
Brossa Quartet, cuarteto de cordas e co-
lectivo instrumental catalán que busca en
todas as súas propostas o diálogo entre di-
ferentes disciplinas artísticas e estilos mu-
sicais, cunha frutífera traxectoria de máis
dunha década baseada no achegamento á
música clásica dende unha nova perspec-
tiva, no compromiso coa música contem-
poránea e a estrea de autores actuais e na
creación propia de músicas de gran trans-
versalidade; así, os creadores de Brossa
Quartet teñen promovido a colaboración
con músicos de estilos tan diversos como
o indie, o folk, o hip-hop, o tecnopop ou
o rock e con artistas de disciplinas como
a danza, o teatro, o cine e a literatura.

Makovski, a quen o xornal El País che-
gou a describir como “musa do under-
ground e unha das voces con máis
autoridade do rock español”, é unha poli-
facética artista, compositora, cantante e
actriz, que xa amosou o seu talento e ac-
titude dende moi nova, comezou a escribir
cancións aos 12 anos e a actuar aos 14. O
seu debut como actriz chegou na peza tea-
tral Desaparecer (2011), coprotagonizada
por Juan Echanove e dirixida por Calixto
Bieito, con quen tamén colaboraría en Fo-
rest (2013). Maika Makovski, ademais do
seu traballo como actriz, tamén foi a res-
ponsable da composición da música para
ambas as dúas obras de teatro, obtendo o
prestixioso Premio MAX á Mellor Composi-
ción Musical pola música de Forest.

As entradas anticipadas están á venda
en ataquilla.com a 16 euros e no propio
día, de non esgotarse, na billeteira do au-
ditorio a 18 euros.

Macy Gray e Maika Makovski, primeiros dous
concertos do ciclo Voices en Pontevedra

F
uxindo dalgúns dos tópicos dos for-
matos de programación matinais
concibidas para un público funda-

mentalmente infantil, As Matinés do Prin-
cipal buscan unha audiencia moito máis
ampla e fomentar novos horarios de con-
sumo cultural. Os concertos das Matinés
do Principal están pensada para gozar en
familia, entre amigos… Os cinco concer-
tos comezarán todos ás 12.00 do medio-
día e se celebrarán en fin de semana
(catro sábados e un domingo), un horario
asumible tanto para grupos familiares
como para o cada vez máis numeroso pú-
blico que reclama unha oferta de ocio
diúrno con personalidade e de calidade. 

A variedade das achegas musicais
desta primeira edición Teatro Principal a
artistas, músicos e grupos internacio-
nais, nacionais e galegos de contrastada
reputación, valía artística e orixinali-
dade. A inconfundible voz da actriz e
cantante madrileña Leonor Walting, líder
de Marlango, será a encargada de inau-
gurar “As Matinés do Principal” o sábado
4 de marzo co seu pop cheo de estilo e
carácter ao que seguirá o sábado 1 de
abril esa fusión de rock, country e blues
de The Sadies, banda de culto canadense
con máis de dúas décadas de experiencia
e éxitos. Óscar D’Aniello (Delafé) presen-
tará nas nosas matinés La fuerza indes-
criptible, o seu primeiro traballo en
solitario tras máis dunha década envor-
cado no proxecto Delafé y Las Flores Azu-
les cuxo título define con precisión o
carácter sobre o escenario deste músico
e cantante catalán. Feitos en Galicia,
propoñemos dous xeitos de achegamento
a músicas “populares” dende perspecti-
vas ben diferentes, como as de De Vacas
e a súa orixinal visión para versionar co-
ñecidos “temazos” que rescatan para
todos os públicos cun formato fresco e
divertido co que nos emocionan e fan rir
a partes iguais, ou a Orquestra Os Moder-
nos, un renovado rexistro musical das
noites de verbena e as mañás de vermú
con bailes como o foxtrot, baiao, chotis,
tango, rumba, muiñeira, xota, etc.; a Or-
questra Os Modernos estarán secundados
no seu concerto que clausura o ciclo o
domingo 4 de xuño por Espiño (o novo
proxecto musical do inquedo músico
compostelán líder da banda Los Chava-
les, Alfonso Espiño que resultou recen-
temente gañador do certame Galicia
Creativa da Fundación SGAE).

Ciclo As
matinés do
Principal

do 4 de marzo ao 4 de
xuño actuarán Marlango,
The Sadies, De Vacas,
Delafé e Os Modernos



O FARELO | Marzo de 2017VI

Cultura
Redacción A CORUÑA

O
concelleiro de Culturas,
Deporte e Coñecemento,
José Manuel Sande, parti-

cipou no Pazo de María Pita na
presentación da programación
para este ano 2017 da Fundación
Luis Seoane. 

O edil, presidente do Pa-
droado da entidade, destacou o
desenvolvemento de diversas
actividades vencelladas á figura
do intelectual así como pola
aposta na vertente editorial do
creador, que se verá reflectida
no mes de outubro coa exposi-
ción Oitenta anos de 13 estam-
pas da traición, unha exhibición
comisariada por María Antonia
Pérez e Silvia Longueira, direc-
tora do centro, co gallo do ani-
versario de publicación do
primeiro álbum de Luis Seoane
en Buenos Aires (1937), e Como
se imprime un libro? Artes grá-
ficas e impresores en Arxentina
(1935-1955), comisariada por
David Carballal, que presenta a
época dourada da impresión no
país sudamericano, un proxecto
que pon o foco na relevancia do
taller da imprenta no mundo
editorial. Estas dúas mostras
coincidirán tamén no tempo
cunha intervención da artista
galega Tamara Feijoo, pero
antes, entre o 30 de xuño e 8 de
outubro, Kiko Pérez e Carlos
Maciá exporán a súa obra no re-

cinto da Cidade Vella.
Entre a programación apro-

bada polo Padroado que come-
zará nos próximos días, destacan
as Conversas con Xavier Correa
Corredoira, que teñen como
punto de partida a mostra Os días
pintados que a Fundación Luis
Seoane acolle nas súas salas
desde o pasado 27 de xaneiro.
Así, desde o próximo 16 de fe-
breiro e a até o 23 de marzo, su-
cederanse unha serie de mesas
redondas arredor do recoñecido
artista e a súa relación coa pin-
tura ou a poesía. Nestas conver-
sas, que serán moderadas por
Juna Martínez de la Colina, par-
ticiparán Xavier Seoane, Ánxeles

Penas, Manolo Rivas, Lino Braxe,
Vari Caramés, Berta Cáccamo ou
Xosé Manuel Pereiro, entre outras
personalidades. O ciclo pecharase
o 31 de marzo, cun recital con
Uka Maial, e unha sesión de de-
buxo impartida por Correa Corre-
doira os días 5 e 6 de abril.

A Fundación tamén promoverá
este ano a visión do espazo
como contedor cultural multidis-
ciplinar, polo que a próxima se-
mana porá en marcha, dentro do
seu club literario, o ciclo Pare-
llas literarias co obxectivo de
analizar a vida persoal a pegada
da obra de homes e mulleres que
o coordinador, Eduardo Riestra,
pón en relación. A serie de char-

las comezará cunha dobre se-
sión, os días 15 e 22 de febreiro,
sobre a parella formada por Ro-
salía de Castro e Manuel Mur-
guía, e revisará, en distintos
mércores ata o mes de maio, fi-
guras como Emilia Pardo Bazán,
Benito Pérez Galdós ou Virginia
e Leonard Woolf. As prazas para
asistir ao ciclo son limitadas,
polo que as persoas que desexen
participar xa poden formalizar a
súa matrícula e enviar a docu-
mentación, dispoñible na web
www.fundacionluisseoane.gal, á
dirección de correo electrónico
info@fundacionluisseoane.gal.  

Outra das novidades para este
2017 será Cara a cara, un pro-
grama coordinado por Marta Mo-
reira e Antonio Martínez que ten
como obxectivo crear un espazo
de encontro entre oito artistas
de diversas disciplinas, como as
artes plásticas, a danza ou a
mesmo a gastronomía. Estas xor-
nadas terán lugar os venres, de
17.00 a 19.00 horas, desde o 3
de marzo até o 30 de xuño. O
prazo de inscrición para esta ac-
tividade está aberto, e toda a in-
formación está a disposición das
persoas interesadas na web da
Fundación.

No mes de marzo tamén se
porán en marcha iniciativas
como Un berro fulgurante no
espírito, un seminario dirixido

por Xoán Abeleira sobre André
Bretón e a poética surrealista,
e O Teatriño, proxecto de teatro
de proximidade coordinado por
Camilo Franco no que as actri-
ces participantes poderán facer
as interpretacións que  elas
mesmas decidan. Entre as artis-
tas convidadas están Patricia de
Lorenzo ou a compañía A Pana-
dería.

O teatro tamén estará pre-
sente na Fundación a través de
Esquema de Farsa, un programa
que ten como finalidade presen-
tar á veciñanza os textos teatrais
de Luis Seoane. A proposta, que
se desenvolverá en maio, estará
dirixida por Lino Braxe. Ao igual
que este taller, no mesmo mes
desenvolverase Todo o que sei,
un seminario teórico-práctico de
guión cinematográfico con Juan
Antonio Porto.

Contra o verán e o outono, de-
senvolveranse proxectos relacio-
nados coa literatura, mundo
audiovisual e arquitectura. Li-
breando, Live cinema e Eirón, que
así se chaman os programas,  es-
tarán dirixidos ao público infan-
til.  Finalmente, e de cara ao ano
2018, a directora da Fundación
Luis Seoane, Silvia Longueira,
avanzou que o centro acollerá ex-
posicións de Paulo Bruscky, a pri-
meira do artista brasileiro no
Estado, e Pepe Galán.

Culturas presenta a programación de 2017 da Fundación
Luis Seoane, que afondará no mundo editorial

O
concelleiro de Emprego e
Economía Social, Alberto
Lema, que tamén ostenta

a presidencia do Consorcio de Tu-
rismo da Coruña, anunciou a in-
tención do Concello de
promocionar o Camiño Inglés en
Reino Unido e República de Ir-
landa, que pode ser "un impor-
tante polo de atracción turística
e, polo tanto, de xeración de ri-
queza", como quedou referen-
dado nas reunións que mantivo
no marco da Feira Internacional
de Turismo (Fitur), con responsa-
bles da Oficina Exterior de Tu-
rismo (OET) en Londres e Dublín.

O pasado decembro, o Cabildo
de Santiago --a petición do pro-
pio Concello e de Turismo da Co-
ruña, que aportou información ao

respecto-- aprobou que os e as
peregriñas que fagan o traxecto
do histórico Camiño Inglés entre
A Coruña e Santiago poidan reci-
bir a acreditación da Compostela,
aínda sen que se cumpran, por
motivos xeográficos, os habituais
100 quilómetros de percorrido
necesarios para obter a citada
distinción.

Lema, acompañado da xerente
do Consorcio de Turismo, Lan-
zada Calatayud, saudou que "o
Camiño Inglés sexa entendido
por todos e todas como un gran
reclamo turístico, como dá exem-
plo o feito de que, a maiores da
promoción que estamos decidi-
dos a levar a cabo dende o pro-
pio Concello, as propias oficinas
de turismo exterior indicasen a

súa vontade de facer o mesmo".
"Hai datos innegables, o pri-
meiro que o turismo saxón está
comezando a apostar dentro do
Estado por novos reclamos, como
os espazos verdes e o norte", ex-
plicou Lema, que tamén quixo
destacar o crecemento dos e das
visitantes irlandesas. "O ano pa-
sado viñeron ao Estado Español
1,8 millóns de visitantes desta
illa, que ten fortes lazos históri-
cos e simbólicos con Galicia, e
coa Coruña, algo que é preciso
aproveitar". "A estratexia de
promoción con Irlanda non
só se centrará no Ca-
miño Inglés,
senón tamén
nos vínculos
sentimentais e

culturais entre ambas zonas", in-
sistiu.

A maiores, con respecto da
promoción do
Camiño In-
g l é s ,

está
previsto

que este
exercicio os

servizos turísticos munici-

pais poñan en marcha un plan de
acción co que se implementarán
melloras tanto na sinalización

como na información
e material di-

vulgativo re-
lativo a este
c a m i ñ o .
Tamén se re-

alizará unha
primeira peregri-

nación, en colabora-
ción coa Asociación

Galega de Amigos do Camiño,
e se volverá a promocionar o pro-
xecto Navega o Camiño, para lo-
grar a Compostela náutica a
aqueles e aquelas que realicen
unha travesía marítima en em-
barcacións de vela de, ao menos,
100 millas náuticas.

O Concello da Coruña promocionará o Camiño Inglés en
Reino Unido e Irlanda
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R
ibadavia (Ourense) cele-
brará do 29 de abril ao 1
de maio a  LIV Feira do

Viño de O Ribeiro no recinto da
alameda. 

Participarán  11 adegas e 29
colleiteiros na exaltación e de-
gustación dos viños do Ribeiro.
Haberá cata popular, showcoo-
kings a cargo de recoñecidos co-
ciñeiros, gala que mistura humor
e viños a través de monólogos,
catas comentadas por sumilleres

profesionais e gala de entrega de
premios da cata popular. Tamén
se inclúen na programación: visi-
tas guiadas ao futuro Museo do
Viño de Galicia e ao castelo de
Ribadavia, Sons do Viño (actua-
cións musicais en diversas rúas e
prazas do conxunto histórico),
xuntanza de bandas de gaitas,
proposta gastronómica con fur-
gonetas que ofrecen os seus pro-
ductos e exposicións dos carteis
da Feira do Viño do Ribeiro. 

A organización prepara un
curso da UNED exclusivo sobre
temática do mundo do viño e do
Ribeiro. 

Tamén, actividades para os
máis cativos (gastronomía,
humor e diversión, manualida-
des, entretemento), Ribeiro Ma-
xias (Espectáculos de maxia
vencellado coa cultura do viño)
e Ribeirolandia (zona infantil
con infláveis e atraccións para
rapaces.

O
senador socialista por
Ourense, Luís García
Mañá, pide ao Goberno

do Estado explicacións e pra-
zos en relación coa finaliza-
ción das obras do Museo
Arqueolóxico Provincial de
Ourense e a posterior reaper-
tura das súas instalacións. 

Lembra o senador do PSOE
que estas obras deron comezo
hai xa 10 anos, e que levan
varios paralizadas. Clausurada
no seu momento toda activi-
dade, abandonado agora o
edificio que, mesmo, atópase
"colonizado por diversas cla-
ses de flora entre os elemen-
tos da súa ornamentación",
pregunta o senador polas pre-
visións que o Goberno pode
ter para a conclusión das
obras e a súa reentrada en
funcionamento. Á vez que
lembra que o estado en que se
acha non é o adecuado para
un inmoble que está catalo-
gado como patrimonial.

O senador tamén pregunta
ao Ministerio de Fomento
sobre a Estación Intermodal
do AVE, e a posibilidade de
que o Goberno de España e o
propio Ministerio contempla-
sen "favorecer a condicións de
crecemento vital e económico
da provincia e a cidade de Ou-
rense, acometendo estas obras

ferroviarias nos máximos pre-
vistos co fin de desenvolver un
anaco de territorio galego que
languidece". Segundo García
Mañá, a Estación Intermodal a
construír "debería aproveitar
para xerar unha nova centrali-
dade na cidade e correxir a
fractura que produciu o ante-
rior trazado ferroviario".

O
día da festividade de san
Rosendo, fundador do
pobo, o mosteiro de Cela-

nova recibiu da Deputación de
Ourense  o cadro de san Torcuato,
que segundo historiadores data de
finais do século XVIII e é de au-
toría anónima, e que foi devolto
ao seu lugar de orixe. 

O cadro é un  do máis de medio
centenar de obras desposuídas
polo desamortización de Mendiza-
bal, das que só se conservan
catro:  dúas propiedade da Depu-
tación e outras dúas do Museo Ar-
queolóxico, e na que se mostra a
imaxe de san Torcuato, discípulo
do apóstolo Santiago e cuxos res-
tos se atopan no mosteiro. A obra,
situada preto do despacho presi-
dencial da Deputación, foi pedida
formalmente a finais de ano á en-
tidade, e o presidente do orga-
nismo provincial amosouse
receptivo a que volvese á súa orixe,
como finalmente sucedeu para co-

localo na sede da Academia Au-
riense Mindoniense de San Ro-
sendo, a sancristía monacal.

Ribadavia prepara a LIV Feira do
Viño do Ribeiro

A Feira do Viño de O Ribeiro ofrecerá unha rica actividad enogastronómica.

O cadro de San Torcuato
volve a Celanova logo

de 172 anos

O cadro pasou da Deputación ao mos-
teiro de san Rosendo.

O PSdeG pregunta ao Goberno
polo Museo Arqueolóxico

Faciana do Museo Arqueolóxico de Ourense.
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Xantar resultou un
gran punto de en-
contro internacio-

nal para o turismo e a
gastronomía. Ao redor de
24.000 visitas acompaña-
ron na celebración da súa
maioría de idade ao único
salón especializado en tu-
rismo gastronómico de Es-
paña con categoría de Feira
Comercial Internacional.
Con 232 expositores, 15
restaurantes e 21 menús e
ofrecendo máis de 200 ex-
periencias para ?vivir Xan-

tar?, o salón concluíu
despois de cinco xornadas
de intensa actividade que
estiveron dirixidas a estrei-
tar as relacións de coopera-
ción transfronteiriza entre
Galicia e Portugal, e iberoa-
mericana a través do prota-
gonismo de Panamá. Este
país participou como convi-
dado e únese á rede de so-
cios estratéxicos de
Expourense, do mesmo
xeito que o fixeron antes
países como México e Costa
Rica que seguen involucra-

dos con esta cita. Xantar
2017 volveu a contar coa
fidelidade dos profesionais
do sector e tamén do pú-
blico xeral procedente
tanto de Galicia como de
Portugal e de provincias li-
mítrofes, o que cumpre o
obxectivo do salón de fo-
mentar o turismo de proxi-
midade a través da
gastronomía.  Celebrouse o
día dedicado ás Illas Azo-
res, á Federación Galega de
Municipios e Provincias e
aos municipios de Sober,

Vila de Cruces, Arnoia, O
Barco de Valdeorras e Ma-
ceda. Todos os alcaldes pre-
sentes coincidiron en
reivindicar o lugar que lle
corresponde ao turismo
rural e ao turismo de inte-
rior en Galicia.
Degustacións
O programa de activida-

des de Xantar presentou
máis de 200 experiencias
gastronómicas repartidas
en tres aulas gastronómicas
e unha de cata, cunha
media de tres actividades

por hora de duración do
salón, que foron seguidas
por máis de 7.000 partici-
pantes, no seu maior parte
profesionais do sector. Este
programa incluíu exhibi-
cións de cociña en directo
na que participaron recoñe-
cidos chefs de Galicia, Por-
tugal, Panamá, Costa Rica e
Colombia e nas que se pu-
xeron en valor os produtos
autóctonos e de calidade.
Outra das actividades que
espertaron o interese dos
profesionais foron as máis

de 25 catas comentadas de
produtos como o viño, lico-
res, cervexas, queixos, cho-
colate e mel.  Ofrecéronse
máis de 50 degustacións
dos expositores como as do

Galo de Curral de Vila de
Cruces con viño de Amandi
(Sober) e o botelo do Barco
de Valdeorras, por citar al-
gunhas das organizadas
para a xornada de clausura.

Encontro gastronómico entre pobos e culturas
de Europa e América

Crónica de XANTAR 2017

Acto da Orde do Camiño de Santiago.

Ourensáns degustando “sabores de Ourense”.

Carlos Parra preparou o botelo de O Barco de Valdeorras.
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Portugal
Ademais do Día do Tu-

rismo Xantar dedicou unha
xornada á rexión Porto e
Norte de Portugal, o princi-
pal socio estratéxico de Ex-
pourense no país veciño. O
presidente da Entidade de
Turismo Porto e Norte, Mel-
chior Moreira, reivindicou o
lema de ?dous países, un
destino? para poñer en mar-
cha acciones conxuntas de
promoción turística dunha

Eurorrexión (Galicia-Norte
de Portugal) que suma máis
de 7 millóns de habitantes
co obxectivo de ?darlle máis
visibilidade internacional?. 

Tamén houbo un día dedi-
cado á provincia de Zamora
e contou coa presenza do
vicepresidente da Deputa-
ción, José Luis Prieto, quen
tamén indicou que ?Zamora
e Ourense non somos com-
petencia, debemos ser alia-

dos na dinamización do tu-
rismo de interior?. Cele-
brouse o día da Cámara
Municipal de Braga e da Eu-
rocidade Chaves-Verín.
Lugo
Ademais da o Mar, cele-

brouse unha xornada  dedi-
cada á provincia de Lugo,
que se incorpora a Xantar a
través da Deputación con-
tando con restaurante Al-
berto que ofreceu un menú
co mellor da provincia.

Tamén foi o día da Manco-
munidade Turística de Te-
rras do Avia. O Norte de
Portugal volveu ser prota-
gonista coa celebración do
día das Cámaras Municipais
de Ponche de Lima, Vila
Real, Ponche dá Barca e Ca-
minha. Os representantes
de todas elas destacaron as
súas potencialidades, as ex-
celencias da súa gastrono-
mía e a súa proximidade a

Galicia, o que os converte
nun mercado turístico natu-
ral para os galegos. Ponche
de Lima participou por pri-
meira vez cun restaurante
que ofreceu pratos típicos
como o Arroz de Sarra-
bulho. Pola súa banda, Vila
Real repetiu co seu restau-
rante Quinta do Paço, pre-
miado nos Pratos de Ouro
de Radio Turismo. Unha
medalla de ouro fur para o

Grupo Pulperias  A Feira.
A Coruña
Por segundo ano consecu-

tivo, a Deputación da Co-
ruña realizou un importante
despregamento na feira con-
vidando aos concellos desta
provincia para realizar
showcookings de pratos tra-
dicionais e únicos protago-
nistas de varias festas
gastronómicas como é o
caso das Filloas de Zas, as
troitas de Oroso e o Polbo a

Mugardesa. Destacou tamén
a degustación de pescada
do petisco de Celeiro e do
Pan dos Apóstolos ofrecida
polo Concello de Viveiro que
partició por primeira vez en
Xantar e que xa mostrou o
seu interese en repetir a ex-
periencia.
Maceda
Foron entregados os Pre-

mios Especiais de Xantar,
que naceron en 2014.  Man-

tivéronse desde entón e
serven para recoñecer a
aqueles expositores que
presentan plusvalías á súa
participación na feira ofre-
cendo sempre algo máis ou
algo diferente aos visitan-
tes. O premio  á mellor  ca-
seta restaurante foi para o
Concello de Maceda por ser
o que contou coa nota máis
alta na enquisa de satisfac-
ción realizada aos visitan-
tes.

Restaurante O Castelo de Maceda.

Adegueiros de Adega Vella (Abeleda. Ourense).

Restaurante Alberto en representación de Lugo.

Alcaldes de O Barco, Sober e Maceda na clausura de Xantar.
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C
acería, o mural que Ma-
nuel Prego de Oliver pin-
tou en 1946 para o cine

Mary, poderase contemplar na
sala Valente logo dun minucioso
proceso de recuperación. Da pri-
meira época do artista, trátase
dunha obra complexa de con-
xunto, narrativa e dirixida a un
espazo público (tardaría oito
anos máis en volver facer un
mural, para a estación de tren
do Carballiño). Ten unhas di-

mensións de catro metros de
ancho e dous de alto, e poderá
ser contemplada até o 26 de fe-
breiro xunto aos outros 111 len-
zos, bocetos e debuxos do
artista que se mostran na Sala
Valente. 

O alcalde de Ourense, Jesús
Vázquez, tivo palabras cariño-
sas para Manuel Prego, fillo do
artista, e para Tere Amor, en
representación da familia pro-
pietaria do Cine Mary -que ten

máis obras de Prego na sala-.
“Temos dobre motivo de ale-
gría: por un lado, a de recupe-
rar o esplendor de Prego de
Oliver e, pola outra, a de recu-
perar un dos espazos afectivos
da cidade, como é o cine Mary,
patrimonio sentimental desta
cidade”, dixo o rexedor. “Pe-
chada como cine hai máis de
25 anos, rememoramos hoxe o
seu vestíbulo contemplando
esta obra, Cacería”.

Recuperado o mural Cacería, o
primeiro de Prego de Oliver

Cacería, de Prego, está exposto na Sala Valente no antigo Banco de España.

O
mural de Prego de Oliver
que estaba no antigo
hotel Parque foi cedido

para o disfrute da cidade de Ou-
rense. O presidente-conselleiro
delegado de Copasa, José Luis
Suárez; e o alcalde de Ourense,
Jesús Vázquez, asinaron o con-
trato de comodato que materia-
liza esta cesión por un período de
10 anos, revisable cada dous
anos. O mural “Neno con burro”,
de 3,72m x 1,40m e de incalcula-
ble valor simbólico para a cidade,
ocupará o vestíbulo principal do
Auditorio Municipal logo dunha
laboriosa e minuciosa labor de
restauración. Máis dun ano de tra-
ballo para devolverlle o esplendor
a esta peza, seriamente deterio-

rada e con abundantes desperfec-
tos que presentaba polo paso do
tempo e o seu emplazamento nun
lugar inadecuado para a súa con-
servación. A delicadeza do óleo
aplicado como unha acuarela
queda agora restaurada grazas a
esa complexa, custosa e esixente
labor de restauración.

Con esta cesión engrandecerase
máis se cabe un proxecto  singular,
novidoso e interdisciplinar como
foi e sigue sendo “Prego: 100
anos”. Jesús Vázquez sinalou que
“Ourense hai moito tempo que tiña
unha débeda moral con este gran-
dísimo artista ourensán que é
Prego de Oliver. E hoxe toda a ci-
dade ten unha débeda de gratitude
con José Luis Suárez”.

O mural de Prego foi restaurado o ano pasado.

O mural “Neno con burro”
cedido á cidade 
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A
obra “Dormir com Lisboa”, de
Fausta Cardoso Pereira, levou
o II Premio Antón Risco de Li-

teratura Fantástica que recibirá
3000€ menos os impostos  corres-
pondentes e a publicación da obra.
Asemade, o xurado tamén destacou
como finalistas a igualdade de pun-
tos, as obras presentadas baixo os tí-
tulos “O neno que soñaba coa lúa” e
“Penumbra” as cales, logo de ser va-
loradas pola editora, poderán optar a
seren publicadas, sempre que as súas
autoras ou autores estean de acordo
e contacten coa editora. 

O xurado estivo composto por:
Antonio Manuel Fraga, gañador da
anterior edición; César Lorenzo Gil,
crítico literario; Elisa Torres, da UTAD;
Isabel Cristina Mateus, da Universi-
dade do Minho; Montse Pena Presas,
crítica literaria, e actuando como se-
cretario sen voto Tomás González
Ahola.

Fausta Cardoso, Premio Antón
Risco de Literatura Fantástica

O
xurado da XXI edi-
ción do Premio Vi-
cente Risco de

Ciencias Sociais acordou
maioritariamente conceder
o premio a Roberto Fer-
nández Álvarez polo traba-
llo “Enfermos pobres,
médicos tristes”.

O xurado valorou o tema
centrado na figura do mé-
dico rural, escasamente
abordado na bibliografía
antropolóxica e sociolóxica
en Galicia, así como o tra-
tamento desta figura, esen-
cial, na sanidade do medio
rural, como a personifica-
ción da ciencia no mundo
das crenzas tradicionais
sobre a enfermidade.
Tamén a representación da
“autóritas” respectada por
ser a figura que personifica

a saude, sen esquecer que
ademais aborda un intere-
sante reflexo da sociedade
rural e a súa evolución ao
longo do século XX, antes
da implantación do actual
sistema de saude. O xurado
tamén valorou os traballos
“Preguntado se El Rey hy
avia algun derecto”. “Luta
por excedentes e Estado
Feudal em Baião e Pena-
guião (1248-1279) e “Fran-
cisco Asorey, escultor
galego”. O xurado reco-
menda  a súa publicación
en caso de que acepten os
seus autores. 

O xurado estivo com-
posto por: Alberto Bap-
tista e Octavio Sacramento
en representación da
UTAD-CETRAD; Teresa De-
vesa en representación do

Concello de Allariz; Manoel
Carrete en representación
do Concello de Castro Cal-
delas; José María Eguileta
e Xosé Manoel Cid en re-
presentación da Fundación
Vicente Risco. Actuou
como secretario José
María Eguileta con voto
de calidade.

Roberto Fernández, premio
Risco de Ciencias Sociais

O
conselleiro de Cultura,
Román Rodríguez, visitou
a catedral de San Martiño

de Ourense, onde anunciou que
se acaba de licitar – segundo pu-
blicou o Diario Oficial de Galicia
do pasado martes 14 de febreiro-
a reforma xeral do sistema eléc-
trico deste templo.  Román Ro-
dríguez lembrou que nos últimos
anos a Consellería ten investido
xa máis de 1,6 millóns de euros,
contía que ascende ata máis de
1,9 millóns tendo en conta as
obras previstas, que atinxen á
devandita reforma eléctrica. 

Respecto da restauración da
Portada Norte, o conselleiro cele-
brou que xa estean en marcha as
obras. As actuacións previstas
teñen como finalidade principal
suprimir ou minimizar os factores
de alteración actuais e evitar no
posible os futuros; freando o de-
terioro tanto da portada como do
rosetón. En concreto, realiza-
ranse intervencións sobre os pa-
ramentos pétreos, o rosetón e a
propia porta de acceso ao cru-
ceiro por esa parte norte. No ám-
bito da portada e tímpano, as

limpezas terán como finalidade
eliminar as sustancias que podan
deteriorar o soporte, conservando
as pátinas xeradas polo paso do
tempo. No caso do rosetón, ac-
tuarase tanto sobre as pezas de
labra de pedra granítica do
mesmo, como sobre o acristala-
mento. Ademais, executaranse
actuacións complementarias,
como a corrección de pendentes
na pavimentación exterior, co fin
de que todo o conxunto recupere
o seu esplendor. 

No que atinxe á reforma do
sistema eléctrico, as actuacións
previstas centraranse en dotar de
seguridade á instalación eléctrica
da catedral, renovando a acome-
tida, o cadro xeral e os cadros
que estean en mal estado, así
como o cableado deteriorado ou
fóra de uso. Ademais, dotarase
dunha iluminación axeitada e efi-
ciente á Capela Maior, de xeito
que se potencien os seus valores
artísticos a través de novas lumi-
narias led orientables sobre guías
dunha cor neutra. Está previsto
que o importe da intervención
supere os 320.000 euros.

1,9 millóns 
Coas previsións da obra en tra-

mitación, a execución da inter-

vención na Portada Norte e as
obras xa executadas, o investi-
mento da Consellería de Cultura e
Educación na Catedral de San

Martiño elevaríase – como xa se
dixo- a máis de 1,9 millóns de
euros. 

Neste sentido cómpre lembrar
que se contribuíu á restauración
do órgano catedralicio, e que se
realizaron obras de restauración
das pinturas murais e retablo do
muro sur do Nártex, do Pórtico do
Paraíso, da pintura do muro norte

do nártex, da Capela de San
Xoán. Ademais, executáronse as
obras da segunda fase de repara-
ción das cubertas deste templo

da cidade das Burgas.
Así mesmo, o departamento

dirixido por Román Rodríguez fi-
nalizou xa obras de acondiciona-
mento do patio entre a nave e o
edificio de cóengos e a restaura-
ción da decoración románica do
templo, un dos elementos máis
antigos deste templo, dun gran
valor artístico e cultural, así

como de indubidable para os vi-
sitantes. Ademais, o pasado ano
acometeuse a restauración do re-
tablo da Asunción.

Reformarase o sistema eléctrico
da catedral de Ourense

O conselleiro co bispo de Ourense e autoridades.



L
a dama de las sombras, unha biogra-
fía novelada sobre a angustia vital
da poeta Rosalía de Castro, a versión

ao castelán de “A dama da noite” realizada
polo propio autor, o coruñés Xavier
Seoane, e publicada por Reino de Cordelia,
presentouse esta tarde na Delegación da
Xunta en Madrid/Casa de Galicia, na vés-
pera do 180 aniversario do nacemento de
Rosalía. No acto interviñeron, ademais do
autor, o escritor e deputado Miguelanxo
Fernán Vello, a escritora Mariña Mayoral,
o editor Jesús Egido, o presidente do Con-
sello de Estado, José Manuel Romay Bec-
caría, que o presidiu e clausurou, e o
delegado da Xunta de Galicia e director da
Casa de Galicia, José Ramón Ónega López.

Ónega valorou que “escribiuse moito e
ben sobre Rosalía, a nai das nosas letras,
a matriarca que encheu de nostalxia, sen-
timento e estilo a poesía dunha terra onde
naceu o sentimento e a alma, contada e
cantada en poema”. “´La dama de las som-
bras´ de Xavier Seoane é un canto á ver-
dade dunha muller, como Rosalía, que é
mito e realidade, que é sombra pero tamén
luz”, engadiu o delegado da Xunta sobre a
novela presentada.

Egido sinalou que a obra “novela desde
a agonía final de Rosalía a vida desta mu-
ller que se converteu nunha dos princi-
pais poetas do seu tempo e, por suposto,
na escritora máis importante do romanti-
cismo español”, incidindo na súa impor-
tancia, “máis que literaria, social” e en
“a súa relevancia como muller, adiantada
á súa época que soubo relacionarse de
igual a igual cos homes, mostrando unha
altura intelectual moi por encima da
media”. “Niso, no seu personaxe social e
humano, adiantouse con fartura á súa

época”, mantivo.
A escritora lucense Mariña Mayoral

apreciou que a pesar da abundante bi-
bliografía que existe sobre Rosalía de
Castro, aínda hai nela “espazos escu-
ros, sobre todo no que se refire ao seu
nacemento irregular, os seus primeiros
anos de vida e a súa relación con Ma-
nuel Murguía”. “Xavier Seoane destaca
con habilidade narrativa o que se sabe
con certeza sobre Rosalía e dá unha
visión convincente e atractiva do que
puido suceder neses espazos en som-
bra. A imaxe de Rosalía que nos
ofrece, rompendo tópicos tradicionais,
é a dun personaxe complexo, rico en
matices e de gran fondura psicoló-
xica”,valorou.

Fernán Vello, escritor, editor e de-
putado por Lugo, vinculou a Rosalía
de Castro con Emily Dickinson, lem-
brando a súa contemporaneidad, que
a primeira viviu de 1837 a 1885 e a
segunda de 1830 a 1886, e afir-
mando que “as dúas son as máis
grandes poetas, e non só poetas mu-
lleres, do século XIX, de gran dimen-
sión creativa no que concierne á
lírica universal”. Celebrou a calidade
coa que a editorial elaborou o libro
e apreciou que se trata dunha novela
de “sinais sensitivos” na que “a emo-
ción está creada como unha sorte de
primeira linguaxe para os lectores e
para o narrador”.

Seoane explicou como xestou esta
novela e a súa tradución así como a plura-
lidade de perspectivas dunha figura tan
complexa como a de Rosalía de Castro: re-
saltou a súa preocupación social, referiuse
a ela como “precursora do feminismo con-

temporáneo” e comentou os lugares nos
que viviu e a paisaxe que reflectiu, de
Compostela e Padrón. "Rosalía é unha pre-
cursora da concepción social da arte do
noso tempo e do feminismo contemporá-

neo", afirmou o autor da
novela.

Finalmente, Romay
Beccaría resaltou, en refe-
rencia a Rosalía, o “feito
prodixioso de que unha
muller, por primeira vez,
sexa o cume dun idioma,
especialmente tendo en
conta aquela Galicia e
aquela España. Logrou que
o galego espertase para
sempre do seu ´longa
noite de pedra´”. Afirmou
que ninguén expresou me-
llor que Rosalía o senti-
mento dos galegos pola
súa terra e que “labrou
versos incorruptibles e
obrou o milagre de que a
lingua galega perdurase
no corazón dos galegos”.

A novela, “de absoluta ficción pero ri-
gorosamente documentada?, recibiu moi
boas críticas, entre elas as do espazo “O
ollo crítico”, de Radio Nacional de España.
Nela, Rosalía de Castro, enferma, enfrón-
tase aos últimos momentos da súa vida e
brotan os seus recordos.

Xavier Seoane é natural da Coruña. Es-
tudou Filoloxía Románica en Compostela
e desde 1975 compaxina a creación lite-
raria, a crítica de arte e a animación cul-
tural. Como poeta, en “Don do
horizonte”, de 1999, recompilou todos os
seus libros de poesía escritos ata ese mo-
mento. Logo apareceron outros, como
“Dársenas de ocaso”, co que obtivo o pre-
mio da Crítica Española, ou “Umbral de
Vida”, premio Esquío 1996. En narrativa,
é autor, entre outros textos, de “Abre la
puerta al marE, publicado en Reino de
Cordelia, e de “A dama da noite”, a no-
vela presentada, que foi traducida por el
mesmo ao castelán co título de “La dama
de las sombras”. A obra poética de Xavier
Seoane foi traducida a varios idiomas e
figura en múltiples antoloxías de poesía
galega actual.
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M
oito presta ler a Fran Alonso en
pantalla, pero tamén se agradece
cheirar os seus versos no papel.

Autor de longa traxectoria en soporte
convencional e tamén dixital, combina
neste momento os seus chíos poéticos en
twitter coa recente publicación do poe-
mario que ocupa estas liñas co que volve,
non é que o tivese abandonado de todo,
á poesía do cotián que aparecía no seu
primeiro Persianas, pedramol e outros ner-
vios. O título xa o di todo, polo menos no
que atinxe ao marco e ao material litera-
rio. O eu lírico apóstase na mesma mesa
da mesma terraza no gonzo que abre a
porta ao outono. Durante días escribe no
seu caderno, para sorpresa de transeún-
tes, como vai pasando a vida. O coloquia-
lismo do discurso demostra unha vez máis
como os bos poetas fan castelos coas pa-
labras de casoupa que sosteñen a mei-
rande parte da nosa existencia. O parrafeo
íntimo vai escribindo a socioloxía irrefu-
table que aniña en cada elemento do dia-
rio. A fugacidade dos contidos dos xornais
que tentamos espantar a bategadas, as
chularías sonoras das motos, as xanelas
que dan respiros de mar no cemento, ou
as pombas que peteiran nos restos das
mesas á beira dos ácaros e dos móbiles,
decoran un mosaico humano ollado cun
certo pesimismo.

Van desfilando deste xeito chácharas
insubstanciais que se nutren dos refuga-
llos cos que se enchen os dispositivos
electrónicos, anciáns que só poden
tomar o sol se pagan para que os saquen,
mozos que falan co vento, veciñas irre-

coñecibles ou soidades compartidas que
expoñen o seu ánimo “pouco entusias-
mado coa vida” (p. 36). Mais percíbense
tamén ausencias que din moito, como a
dos obreiros parados que, xogando co tí-
tulo do seu segundo poemario publicado
hai xa vinte anos, non precisan repoñer
forzas en abrigos taberneiros. É case
obrigado facer a crónica do que semella
rutina irreversible porque “Escribindo
poemas / sobre os que me rodean, / sín-
tome como un axente / dos servizos de
intelixencia / dun suposto / exército li-
terario.” (p. 48). 

Xa non hai obreiros para as tortillas
Fran Alonso, Terraza (Xerais, 2017)

Por Inma Otero Varela

Xabier Seoane presenta
"La dama de las sombras"
na Casa de Galicia en Madrid

Redacción MADRID
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O
deputado provincial,
Pablo Rivera Capón, pre-
sentou o libro Cancioneiro

Antropolóxico, Quiroga, Ribas do
Sil, Montañas do Lor do escritor
lucense Xosé Lois Foxo. Fíxoo
xunto ao xornalista Xulio Xiz, o
escritor Ricardo Locay Aira, e o
xornalista Paco Rivera. 

Rivera Capón sinalou que
“este volume contribúe á divul-
gación e recuperación do noso
patrimonio inmaterial, pois o
grande traballo que realizou este
veciño do Courel déixanos un le-
gado incuestionable a prol da
nosa cultura, ademais de ser un
referente para os estudosos da
musicoloxía galega”. 

Ao rematar a presentación, a
cantora de seitura e veciña de
Quiroga, Argentina Rodríguez
Pardo, interpretou varias cantigas
tradicionais galegas que están
incluídas dentro do libro Cancio-
neiro Antropolóxico, Quiroga,
Ribas do Sil, Montañas do Lor. 

Este volume é un resume do
extenso traballo de recollida do
autor a máis de 300 persoas da
comarca, que lle transmitiron as
cantigas que forman parte da tra-
dición oral desta comunidade. O
libro contén un estudo antropo-

lóxico, literatura de cordel, perfil
dos informantes, creación apó-
crifa, fontes de información,
transferencias e tradición, víncu-
los xenéticos, historiografía dos
gaiteiros, documentación foto-
gráfica, 4 CDs de audios, un DVD,
e 500 cantigas.
Músicas do Courel
En total, son catro horas de

cantares populares e breves con-
versas coas persoas que os inter-
pretan. A edición complétase cun
DVD de sesenta minutos de gra-
vacións no que se reproducen con
imaxe e son as actuacións de va-
rios intérpretes. O libro, de 570
páxinas, recolle as letras e parti-
turas de numerosas pezas popu-
lares de diferentes xéneros, entre
elas destacan polo seu número os
cantares de Reis, dos que hai
cerca de setenta. 

A obra tamén reúne cantares
de seitura, de pastores ou roman-
ces, entre outras variantes. A
este extenso acervo súmanse di-
versas pezas instrumentais que se
encadran en xéneros tradicionais
como a muiñeira. 

O libro ofrece ademais diver-
sas informacións de carácter et-
nográfico e histórico sobre as
tradicións musicais destes muni-

cipios. O Cancioneiro antropoló-
xico de Quiroga, Ribas de Sil e
Montaña do Lor é un paso máis
no proxecto de estudo e recupe-
ración da música tradicional da

zona sur da provincia de Lugo
que Xosé Lois Foxo iniciou hai xa
varias décadas. 

Con anterioridade publicou
Músicas do Courel, unha obra edi-

tada en tres volumes aparecidos
en diferentes épocas, e posterior-
mente editou Os útimos brindei-
ros de Forgas, un libro-disco
dedicado aos irmáns José e Ál-
varo Veloso Valcárcel, naturais do
municipio da Pobra do Brollón,
que mantiveron viva a tradición
das coplas improvisadas. 

Cancioneiro Antropolóxico de Xosé Lois Foxo 

Acto de presentación do Cancioneiro na Deputación de Lugo.

P
resentaouse oficialmente o
roteiro literario deste per-
corrido polos principais lu-

gares nos que viviu o escritor e
que aparecen sinalizadas con
vinte placas de cerámica nas que
se reproducen diversos fragmen-
tos da súa obra. Na súa interven-
ción, o conselleiro destacou que
este roteiro ofrece a oportuni-
dade de trasladarnos ao Ourense
da infancia e xuventude do poli-
facético autor, ás rúas onde se
forxou como persoa e como escri-
tor. Foi precisamente nesta ci-
dade onde Carlos Casares se
iniciou na fascinación pola lec-
tura e polo xornalismo, e onde
comezou os seus primeiros con-
tactos destacadas figuras do ga-
leguismo histórico, entre eles
Vicente Risco.

O conselleiro de cultura,
Román Rodríguez, destacou as
múltiples facetas de Casares
como novelista, biógrafo, tradu-
tor, xornalista, profesor, editor e
xestor cultural, entre outros; pero
sobre todo, subliñou o seu espí-

rito de diálogo e a defensa dun
galeguismo “integrador, constru-
tivo e respectuoso”. Concibido
polo tamén escritor e investiga-
dor Afonso Vázquez-Monxardín, e
co apoio da Fundación Carlos Ca-
sares, do Concello de Ourense e
da Consellería de Cultura e Edu-
cación, o percorrido arranca no
parque de San Lázaro, enfronte
ao hotel Parque, onde o autor co-
ñeceu a Risco, e pasa por outros
puntos do casco histórico da ci-
dade, pola praza Maior, e polo Se-
minario (onde Casares estudou),
entre outros. O roteiro complé-
tase coa edición de 2.500 folle-
tos explicativos sobre o escritor.

A iniciativa forma parte da
ampla programación que se de-
senvolverá ao longo deste ano
sobre a figura de Carlos Casares e
que abrangue exposicións itine-
rantes, lecturas públicas, ciclos
de faladoiros, iniciativas en in-
ternet, simposios, edicións con-
memorativas das súas obras e
actividades de dinamización lin-
güística, entre outros.

Ourense dedica un roteiro literario
a Carlos Casares

Intervención de Vázquez Monxardín na presentación do roteiro no Parque de san Lázaro.

Redacción OURENSE
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E
sta posición conxunta foi
anunciada en Valença,
nunha conferencia de

prensa na cal participaron o depu-
tado de Mobilidade e Cooperación
Transfronteiriza da Deputación de
Pontevedra, Uxío Benítez, os al-
caldes dos 16 concellos transfron-
teirizos do Sur da provincia, o
presidente da CIM Alto Minho e os
presidentes das cámaras do Norte
de Portugal, que demostraron ao
unísono, ‘a enorme insatisfación
en torno ao tratamento que Ma-
drid e Lisboa están a dar ao terri-
torio transfronteirizo bañado polo
río Miño.

O motivo é a non admisibili-
dade da candidatura ‘VISIT Río
Miño’ – presentada, en xaneiro de
2016, ao POCTEP -, por ser pre-
sentada a través dunha Tarxeta
de Cidadán (DNI en España) dun
técnico debidamente acreditado
pola CIM Alto Miño, e non polo
propio presidente da entidade in-
termunicipal.

“Se hai proxecto que alberga a
esencia de cooperación transfron-
teiriza, é este: un investimento
total de 7,5 millóns de euros en
prol da preservación e valorização
do río Miño transfronteirizo como
destino ecoturístico de excelen-

cia. O que non entendemos é que
cuestións administrativas poidan
decidir a vida das poboacións da
fronteira sen ningún recoñece-
mento do traballo desenvolvido”,
afirmou o presidente da CIM Alto
Miño. José Maria Costa explicou
que “por unha cuestión formal de
Tarxeta de Cidadán, burocratas de
Lisboa e Madrid pon en dúbida o

traballo de 10 municipios portu-
gueses, 16 galegos, dunha Comu-
nidade Intermunicipal e dunha
Deputación, con participación
doutras entidades".

Desta forma, a CIM Alto Miño
e a Deputación Pontevedra, deci-
diron solicitar aos Gobernos de
Portugal e de España que sexa
garantida, coa máxima urxencia,

a adecuada e definitiva resolu-
ción das cuestións relacionadas
coa aprobación da candidatura
"VISIT Río Miño", aínda durante
o período normal previsto para a
decisión da 1ª fase do POCTEP, ou
sexa até 8 de marzo. No caso de
que non sexan ouvidos, os alcal-
des resérvanse ao dereito a reco-
rrer a outras accións e iniciativas

conxuntas para continuar a de-
fender os intereses das poboa-
cións deste territorio
transfronteirizo, podendo mesmo
levar o asunto para a súa acepta-
ción en Bruxelas.

Composto por catro activida-
des complementarias, o proxecto
"VISIT Río Miño", pretende ala-
vancar, a partir dunha marca "Río
Miño"  forte e competitiva, a
creación dunha oferta turística a
través de accións conxuntas, que
van constituír unha maior valía a
nivel da preservación dos seus
espazos naturais.

A creación do Parque Trans-
fronteirizo Castelinho-Fortaleza
(Vila Nova de Cerveira-Tomiño) a
través da construción dunha
ponte peonil  entre as dúas mar-
xes do río Miño, integra esta
candidatura, na cal os dous al-
caldes, Fernando Nogueira e
Sandra Gonzalez, reafirman un
gran apoio para a súa aproba-
ción, dada a importancia e o im-
pacto na vida das poboacións e
dos turistas.

Ao final da conferencia de
prensa, e en forma de protesta,
os alcaldes presentes fixeron
unha fotografía de grupo, cada
un empunhando o seu DNI.

Deputación de Pontevedra e CIM Alto Miño irán a Bruxelas se
non é desbloqueada a candidatura "VISIT Río Miño"

A
área de Promoción Económica
do Concello de Allariz organiza
a programación da Semana

Santa ao Vivo, unha alternativa dife-
rente que, conxuga arte, tradición e
cultura. Este proxecto cultural abarca
sobre todo música, de variados esti-
los, ademais doutras disciplinas artís-
ticas susceptibles de realizarse na
rúa, como danza, espectáculos de
maxia e teatro, entre outras. Así o
Concello de Allariz busca artistas que
desexen actuar durante a Semana
Santa nas rúas do casco histórico da
vila para amenizar o paseo dos tran-
seúntes. Para participar é preciso
cumprir as bases de participación que
poderán descargar na páxina web
www.allariz.gal. Para máis informa-
ción deben contactar coa área de
Promoción Económica do Concello de
Allariz a través do correo electrónico
participa@allariz.com ou co teléfono
988 442 210.

Allariz busca artistas para
Semana Santa

O
Concello de
Allariz presen-
tou a programa-

ción dunha nova
edición das Xornadas
para a Igualdade que
terán lugar durante o
mes de marzo. A conce-
lleira de Benestar So-
cial, Maribel Poisa, e a
técnica de Igualdade,
Ana Pérez, foron as en-
cargadas da presenta-
ción na que explicaron
a programación e os ob-
xectivos das mesmas
que xirarán, na XIII edi-
ción, “no encontro entre homes e mu-
lleres coa fin de fomentar a igualdade,
o respecto e a prevención da violencia
de xénero”. O Fogar dos Maiores aco-
llerá, o día 8 de marzo, a inauguración
das xornadas co visionamento do do-
cumentario que da título as mesmas
“Re-Aprendendo a atoparnos…”  Ata

o 24 de marzo diferentes espazos da
vila acollerán charlas, lecturas, colo-
quios e obradoiros impartidos por es-
pecialistas en sexoloxía, sexualidade e
feminismo. Para fomentar a participa-
ción, as actividades son gratuítas e os
días dos obradoiros haberá servizo de
coidado de crianzas.

XIII Xornadas para Igualdade
en Allariz 

Presentación das xornadas no Fogar dos Maiores.
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Volve aos bares de Ourense a
práctica do futbolín. A pri-
meira patente do futbolín data

de 1880-1890 en Alemaña, onde se
creou un modelo de pequenas dimen-
sións cos xogadores coas súas pernas
unidas. En España inventouse utro
tipo de futbolín cuxos bonecos tiñan
as pernas separadas. A idea foi do ga-
lego Alejandro Campos Ramírez. Ale-
jandro encargou ao seu amigo e

carpinteiro Francisco Javier Altuna a
realización do primeiro futbolín se-
guindo as súas instrucións. A inven-
ción patentouse en 1937.

En Bar Greco, de O Couto, celebrase
unha liga de futbolín na que interve-
ñen oito equipos que xogan por pare-
llas. O torneo dura catro horas e ao
remate entreganse trofeos, dous por
equipo, aos tres primeros clasificados. 

Natalia e José Anto-
nio Mosquera aca-
ban de abril a

cafetería e tapería Natalia
na rúa ourensá de Domingo
Fontán, 13. Ademais de al-
morzos por 1.50 euros, ofre-
cen menú completo de 8
euros e medio menú por 6.

A oferta se completa con
bocatas e hamburguesas.
Organizan ceas para grupos
e celebracións socias. Os
vernes teñen liga de dardos,
xogo que xunto co do futbo-
lín volve estar de moda nal-
gúns establecementos de
hostalería de Ourense.

Volve o futbolín aos bares

Dardos en Tapería
Natalia

Cafeteria e Tapería Natalia na rúa Domingo Fontán de Ourense.

Partida de futbolín por parellas no Bar Greco.

Guía Gastronómica
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A
Biblioteca Municipal do Po-
rriño, entendendo que  Antonio
Palacios é probablemente un

dos porriñeses máis insignes da histo-
ria da vila, ven de xuntar a maior can-
tidade de documentos escritos sobre a
súa figura a través da ‘Sección Local’,
coa pretensión de promocionar e di-
fundir a súa obra, conservar para o fu-
turo esta importante información e
asegurar a súa consulta para todas as
porriñesas e porriñeses. 

Monografías, ata folletos turísti-
cos, comunicacións de congresos, ca-
tálogos de exposicións, memorias de
investigación, que se conqueriron por
medio de compra, doazón ou prés-
tamo, integran esta escolma adicada
ao arquitecto quen, ademais de dei-
xar algunhas mostras do seu traballo
no Porriño- o edificio do Concello a
máis representativa delas- esta sote-
rrado na vila, como foi o seu desexo.

Froito desta labor a Biblioteca Mu-
nicipal publica a guía de lectura “An-
tonio Palacios na Biblioteca do
Porriño”, coa referencia das decenas

de documentos que se foron xun-
tando ao longo de anos. 

Parte deles están actualmente ex-
postos nunha instalación da vitrina
do ‘Recuncho’, localizada no vestíbulo
da biblioteca, forrada con reprodu-
cións dos planos orixinais de constru-
ción do Concello do Porriño. 

A biblioteca do Porriño edita
unha guía de documentos
sobre Antonio Palacios

A
alcaldesa, Eva García
de la Torre, en nome do
Concello do Porriño, e

Juan Carlos Otero Francés
coma presidente da Asocia-
ción Cultural San Rosendo,
veñen de asinar un convenio
polo cal esta nova entidade
disporá do uso das instala-
cións municipais do Centro
Cultural Alba.

Dende xaneiro pasado,

logo dos problemas da ante-
rior directiva que acabaron
coa disolución daquela enti-
dade e a fundación da nova,
a mesma plantexara ao Go-
berno local a posibilidade de
dispor destas instalacións
para disfrute dos veciños de
Torneiros, algo que dende
agora xa é unha realidade.

A intención da nova aso-
ciación é iniciar canto antes

a programación de actos cul-
turais, participativos e de
lecer, abertos a participación
de todas as porriñesas e po-
rriñeses, en xeral, e especial-
mente dos cidadáns de
Torneiros. 

A súa intención é que o
primeiro destes actos sexa o
vindeiro día 11 de marzo que
coincide coa celebración do
día de San Rosendo.

O Concello do Porriño cede o
Centro Cultural Alba á

Asociación Cultural San Rosendo

O
pasado 2 de marzo, xoves,
tivo lugar no IES Pazo da
Mercé das Neves un acto

académico conmemorativo do
centenario do nacemento do exi-
mio helenista e poeta Evaristo de
Sela ( Sela, 1917- Vigo 1994).

O acto deu comezo as doce da
mañá, no salón de actos do Ins-
tituto coa asistencia do claustro
de profesores e alumnos do Ins-
tituto, así como veciños da pa-
rroquia de Sela, localidade natal
do homenaxeado. Fixeron uso da
palabra,XoséAbeilleira, director
do centro e profesor de latín e
grego do mesmo que versou a súa
intervención sobre a figura de
Evaristo de Sela no campo da tra-
ducíon para trousar ao galego a
magna epopeia grega, así como o
profundo coñecemento non só do
grego clásico, se non do moderno

que o de Sela posúia para tradu-
cir a autores contemporáneos. A
continuación interviu Agapito
Valado, da Asociación Cultural
Evaristo de Sela que destacou a
agasallo que Evaristo donou a
súa parroquia de nacemento,
usando o topónimo desta como
apelido literario, e  a ilusión que
amosou o autor de que os perso-
naxes de Homero falaran a
mesma lingua que os seus  veci-
ños de Sela. 

Despois, Stella Maris González
Balvuena, filla de Evarsito de
Sela, na súa intervención recor-
dou aos presentes as condicións
nas que seu pai levou a cabo as
derrradeiras traducións nos derra-
deiros anos da vida con dificulta-
des físicas que fixeron a súa labor
moi lenta. 

Para rematar o turno de inter-

vencións, José Francisco Gil, ca-

tedrático de grego da Universi-
dade Complutense, natural de
Santiago de Ribarteme, rendeu
tributo a Evaristo de Sela, afir-
mando a tremenda difucultade
que ten traducir a Homero, pois
os termos, xiros, e usos do texto
orixinal son dun grego moi ar-
caico que dificulta se cabe mais
a súa tradución. Fixo
Fixo fincapé na gran destreza e
no profundo coñecemento tanto

da lingua grega como da galega
de Evaristo de Sela para levar a
cabo tamaña obra.

Como remate do acto, es-
treouse unha peza musical in-
terpretada por alumnos de
música do instituto que coa
inestimable colaboración do
profesor Anxo Abalde musicaron
a letra do poema Paxariño do
libro Versos de preso e outras
rimas do homenaxeado.

Conmemoración do centenario de
nacemento de Evaristo de Sela,

ensinante, poeta e tradutor da Ilíada
e da Odisea ao galego, en As Neves 
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C
om o apoio da Câmara Municipal de
Viana do Castelo e da Associação
Empresarial de Viana do Castelo,

“Viana Vaidosa” é um evento de moda, arte,
cultura e formação que visa valorizar e ho-
menagear a área da moda em Viana do Cas-
telo, através da descoberta de novos
talentos e da promoção do comércio local.
Realiza-se a 11 e 12 de março.

Promovido por Fama Kom Klasse, o evento
“Viana Vaidosa” é um desafio lançado aos lo-
jistas locais, estilistas e criadores de moda
para estarem presentes no evento e apresen-
tarem ao público os seus produtos/artigos,
tendo por objetivo a aposta na redescoberta
dos produtos que a comunidade de lojistas
locais oferece nos vários segmentos de ati-
vidades relacionados com a moda. Um evento
que vista reunir, no mesmo espaço durante
dois dias, comércio de moda, espetáculos de
dança, música e representação de grupos/es-
colas locais, “caras conhecidas” na área da
moda/tv e um concurso de moda que envolve
todos os jovens dos 13 aos 20 anos de idade
residentes/estudantes no distrito, onde serão
apresentados 60 candidatos para serem elei-
tos dois vencedores a quem serão atribuídos
os devidos prémios, nomeadamente, finan-
ceiro.

O evento “Viana Vaidosa” integra as se-
guintes ações:  Ações de música, dança, tea-
tro promovidas por grupos locais durante os
dois dias do evento;  DJ’s; Espetáculos de
entretenimento e surpresas proporcionados
pelo Grupo Spirit (Brand Entertainment);
Rubricas com Bloggers, Vloggers, Consulto-
ras de Imagem, Fashionistas e Maquilhado-
ras locais e nacionais; Rubricas com
estilistas e criadores de coleções; Workshop

ministrado pelo Solinca com Nutricionista e
PT de modo a promover uma vida saudável;
Apresentação de coleções de lojistas com
atividade na área da moda; Apresentação de
tendências de cabelos/maquilhagem por ca-
beleireiros e institutos de beleza locais; Ate-
lier de moda; Concurso de manequins com
os jovens do distrito selecionados, que en-
tretanto receberam formação gratuita pro-
movida pela agência Fama Kom Klasse;
Outras atividades na área da moda, propos-
tas por jovens criadores, estilistas, empresas
e instituições; Presença de figuras públicas
nacionais para as diversas temáticas (júri
composto por atores, manequins, designers,
fashion-advisers, bloggers, etc.).

Viana Vaidosa - Evento de Moda

A
Câmara de Viana
do Castelo, em
parceria com a

Rádio Alto Minho, vão
realizar, no próximo dia
18 de março, às 22h00,
no Centro Cultural, uma
homenagem à fadista
Maria da Fé.

O concerto vai ainda
contar com a presença de
João Braga, que está a
celebrar 50 anos de ca-
rreira, Kátia Guerreiro,
Jorge Fernando que este
ano comemora quatro dé-
cadas de carreira. O cartaz
inclui também a fadista
Fábia Rebordão, um nome
emergente do fado e Ana
Maria Alves, uma jovem
finalista de medicina que
a Rádio Alto Minho lan-
çou nas festas do fado
que tem vindo a promover
ao longo dos últimos
anos.

Natural do Porto, Maria da Fé é uma
grande artista que levou o nome de
Portugal aos palcos do mundo. Maria
da Fé pisou, ao longo da carreira, pal-
cos como o Queen Elizabeth Hall, em
Londres, o Canecão, no Rio de Janeiro,
ou o Instituto Árabe, em Paris, e pro-
tagonizou uma ponte cultural luso-
brasileira em 1984 e em 1990. A

fadista conta com mais de 50 anos de
carreira.

Os bilhetes para o espetáculo SONS
DO MUNDO – Homenagem a Maria da Fé,
já se encontram disponíveis para venda
no Teatro Municipal Sá de Miranda,
custo de 10€, e  no dia do espetáculo
no Centro Cultural de Viana do Castelo,
se a lotação não estiver esgotada.

Sons do Mundo -
Homenagem a Maria da Fé

O
conselleiro de Cultura,
Educación e Ordenación
Universitaria, Román Ro-

dríguez, e mais o ministro de
Educación de Portugal, o doutor
Tiago Brandão Rodrigues, partici-
paron na mesa redonda da 3ª Se-
mana Cultural “Convergências
Portugal-Galiza”. O evento, que
se celebrou na cidade portuguesa
de Braga do 19 ao 25 de febreiro,
rendeulle tributo a través de di-
ferentes propostas culturais e
musicais a dúas figuras senlleiras
da cultura a ambos os lados do
Miño: no caso de Galicia á figura
de Rosalía de Castro –coincidindo
coa semana do Día de Rosalía, o
24 de febreiro, de cuxo pasa-
mento se fan 180 anos–, e dun
músico portugués, o cantautor
Zeca Afonso, de cuxa morte se

fan 30 anos en 2017.
A intervención do conselleiro

de Cultura e Educación xirou ao
redor da Lei Paz Andrade e o seu
desenvolvemento e posta en
práctica. Falou dos avances no
proceso de achegamento de Gali-
cia e Portugal, a través da re-
cente incorporación de Galicia á
Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, a versión traducida
ao portugués do Diario Oficial de
Galicia, a introdución do ensino
do portugués na formación do
persoal ao servizo da Administra-
ción Pública Galega ou a colabo-
ración dos medios de
comunicación públicos galegos e
portugueses, entre outros temas.

Román Rodríguez subliñou a
importancia do memorando de
entendemento ao abeiro do cal a

administración educativa galega,
en colaboración co Instituto Ca-
mões, incorporou o portugués
como lingua estranxeira de op-
ción e avaliación curricular no
ensino non universitario; e con-

vidou “a sentir como propia” a
conmemoración do 24 de fe-
breiro, Día de Rosalía. Tamén to-
maron a palabra o presidente do
Instituto de Letras e Ciências Hu-
manas da Universidade do Minho,
João Cardoso Rosas; o presidente
da Fundación Rosalía de Castro,
Anxo Angueira e os artistas Uxía
e Artur Caldeira. No acto estivo
tamén o secretario xeral de Polí-

tica Lingüística, Valentín García.
A Xunta colabora desde hai tres
anos nesta actividade que se or-
ganiza en Braga, a través do Cen-
tro de Estudos Galegos da
Universidade do Minho (CEG do
Minho), a iniciativa do grupo mu-
sical portugués Canto D'Aqui, co
apoio da Câmara Municipal de
Braga. Este apoio encádrase nas
accións para o desenvolvemento
da Lei 1/2014 para o aproveita-
mento da lingua portuguesa e
vínculos coa lusofonía, tamén co-
ñecida como Lei Paz-Andrade. A
semana incluiu mesas redondas,
presentacións de libros e actua-
cións musicais a cargo de músi-
cos e representantes do mundo
da cultura tanto de Portugal
como de Galicia. En representa-
ción de Galicia acudiron en dife-
rentes xornadas Uxía, o dúo Clave
de Fado e o grupo folk As Doni-
celas, así como o escritor e pre-
sidente da Fundación Rosalía de
Castro, Anxo Angueira.A mesa redonda celebrouse na Universidade de Minho.

Mesa redonda en Braga sobre
“Convergências Portugal-Galiza”

Novas da Raia
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E
n 'La nueva educación', o
único español finalista do
Global Teacher Prize non

dá receitas fáciles, senón que ex-
plica a súa propia experiencia nas
aulas para axudarnos a entender
que podemos facer

O pasado mes de marzo, Nan-
cie Atwell convertíase na mellor
profesora do mundo cando gañou
o Global Teacher Prize, un título
recoñecido pola Varkley Founda-
tion e dotado cun millón de dó-
lares. Entre os 50 finalistas
encontrábase tamén un español,
César Bona (43 anos) –o único
español na lista–, que na súa
corta carreira conseguiu chamar
a atención de personalidades de
todo o mundo. Entre elas, Jane
Goodall, a célebre primatóloga
Príncipe de Asturias, que dixo del
que estaba “creando líderes do
futuro, animándoos a tomar as
rendas para emprender accións e
cambiar actitudes nas súas socie-
dades”.

Que distingue a Bona? É sin-
xelo descubrilo lendo 'La nueva
educación' (Plaza & Janés), o
libro no que expón os seus acha-
dos de maneira case biográfica: é
un profesor entusiasta que des-
fruta dos retos, que adora os
nenos e que, en lugar de teorizar
sen fin sobre o que se debería
facer, se puxo a facelo. Nos seus
proxectos conseguiu levar a cabo
todo aquilo que moitos  pregun-
tan sobre o papel: que nenos
analfabetos se sintan interesados
poa lectura, que os seus alumnos
impulsasen unha protectora de
animais virtual que chegou a ám-
bito internacional (Children for
Animals) o que rodasen unha cur-
tametraxe premiada nun festival
de cine da India.

“Os profesores debemos ofre-
cer cada día a nosa mellor ver-
sión, escoitar os nenos e saber
de que están feitos para tirar o
mellor deles”, explica Bona a El
Confidencial. E aínda que non es-
quece que o sistema tamén debe
axudar, tampouco lle serve que o
profesor se parapete detrás diso
para non se esforzar e seguir a
aprender. Pero deixémonos de
palabras e vexamos que se pode
facer.
Nenos problemáticos? O me-

llor reto
A historia de César arranca no

seu ano de prácticas en 4º de Pri-

maria do colexio zaragozano Fer-
nando O Católico. “César, tocou-
che a peor clase”, foi  o seu
recibimento o primero día. A
clase estaba formada por 24
nenos, 20 deles de etnia gitana,
unha nena rumana, outra de Ma-
rrocos e unha nena de Gambia. O
absentismo era moi alto e os que
ían a clase tampouco parecían
moi interesados. “Un día cheguei
e díxenlles 'son mestre, vouvos
ensinar lingua, inglés, etc., pero
vós tamén ides ensinarme a min'.
Iso é o que marca a diferenza,
que se sentiran implicados ao ver
que tamén podían ensinar o mes-
tre”, explica Bona.

Meu dito meu feito. Javi, o
líder da clase, comezou a ensinar-
lle a César a tocar o caixón fla-
menco, algo que chamou a
atención dos seus compañeiros,
que comezaron a acudir de forma
habitual: “Eles viron que podían
sacar algo de sí mesmos e dár-
llelo aos demais”. Pero había
outro problema, e é que moitos,
con nove e dez anos, non sabían
ler. Así que César preparou unha
pequena obra de teatro que esti-
mulase a súa curiosidade. Juan,
por exemplo, tivo un papel máis
curto porque non sabía ler, e ou-
tros nenos más acostumados á
lectura interpretaron papeis máis
longos, ao mesmo tempo que
axudaban o resto dos seus com-
pañeiros.

Non poden vivir nunha burbu-
lla onde só metamos datos,
senón que debemos convidar
eses nenos a que participen ac-
tivamente

“Eles non estaban acostuma-
dos a pasar horas sentados, así
que na metade de Lingua ou Ma-
temáticas gritaba 'acto tres!', re-
presentábano, aplaudiamos
todos e voltabamos a clase”,
lembra o profesor. Este mesmo
ano Javi convidou a César a
unha festa na súa casa con
todos os seus compañeiros, xa
adolescentes, e o propio César
convidouno a tocar durante

unha charla na facultade de edu-
cación de Zaragoza. “Se algunha
vez tedes que dar clase nun co-
legio deste tipo tedes dúas op-
cións: unha, coller unha
depresión; ou dúas, ver e anali-
zar o que a xente chama 'proble-
mas' e miralos como 'retos' e
buscar que vos poden ensinar a
vós e que podedes sacar de po-
sitivo de alí”, foi o que lle con-
tou César aos seus compañeiros
nesa charla.
Os nenos que ensinaron aos

seus pais a levarse ben
O primer destino definitivo de

César foi Bureta, unha vila de

269 habitantes cunha escola uni-
taria, na que convivían seis
nenos de cinco idades entre os
catro e os doce anos. Ademais,
moitos deles non se levaban ben
entre sí, porque os seus pais tam-
pouco o facían. A solución que
ideou César foi rodar unha curto-
metraxe muda que implicase non
só os nenos, senón tamén os seus
propios pais, que debían arrimar
o ombro para que o proxecto che-
gase a bo porto. A pesar das re-
servas dalgúns compañeiros,
César chegou ata o final e logrou
estrear a película na praza da
vila, diante de 400 persoas, entre

veciños e xente das vilas  cerca-
nas, así como o inspector. “Como
podería perderme unha cousa así
tendo visto a ilusión dos nenos e
tamén a túa?”, foi o que este lle
dixo o día da estrea.

Eu non falo de innovación,
senón de sentido común, de apli-
car as cousas que me terían gus-
tado de neno

A curtometraxe levou o pre-
mio CreArte do Ministerio de Cul-
tura polo estímulo da
creatividade, dotado con 20.000
euros, e outro premio no Festival
Internacional da India de Cine
para Nenos. “É clave que os
nenos vexan que  a súa contribu-
ción é importante para que ad-
quiran un compromiso social, e
aí é cara onde debería tender a
escola se queremos unha socie-
dade mellor”, explica o profesor.
“Os mestres temos a posibilidade
de tentar cambiar para mellor as
cousas”. Aquí pode verse:
Os nenos activistas de Muel
Seguinte parada no camiño: 4º

de primaria, Muel, un municipio
zaragozano de 1.400 habitantes.
Nesta ocasión, rapaces moi apli-
cados. A chegada do circo á vila
deu a César unha boa idea: por
que non investigar sobre o fun-
cionamento dos circos? Así o fi-
xeron e, co paso dos días, os
estudantes déronse conta de que
algo non marchaba ben. Ese foi o
xerme da protectora de animais
virtual El Cuarto Hocico, que
levou os nenos a mobilizarse co
resto do colexio, o alcalde e a en-
viar unha carta ao rei (que era in-
vitado a buscar outras
alternativas de ocio á caza) para
evitar que os animais sufriran. En
definitiva, aprenderan cos seus
propios medios unha triste reali-
dade social.

“Non poden vivir nunha bur-
bulla na que o único que fagamos
é meter datos, senón que debe-
mos convidar eses nenos e ado-
lescentes a que saian e participen
nesa sociedad”, explica Bona.
“Calquera cousa que se lles en-

César Bona, o mellor profesor de España, e as técnicas
que utiliza

César Bona, 43 anos de idade. Mestre, sicopedagogo. Foi o único español entre
os 50 pedagogos finalistas ao Global Teacher Prize (algo así coma o Premio

Nobel en educación), organizado pola Varkley foundation e dotado cun millón de
euros, gañado pola pedagoga Nancie Atwell.
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sine debería servir na sociedade
real”. O proxecto foi premiado por
Jane Goodall e deu lugar a unha
protectora de carácter internacio-
nal, Children for Animals.
A aula do futuro, en Zaragoza
A última experiencia de César

tivo lugar no 5ºB do colexio
Puerta de Sancho en Zaragoza,
que o profesor lembra coa se-
guinte frase: “O que vivimos xun-
tos fará que, por moitos anos que
pasen, peche os ollos e sigan es-
tando aí, sen crecer, sempre co
sorriso na cara e expectantes por
comprobar que lles ofrecía o novo
día”. Lembran a proposta dos xe-
suitas e dos colexios finlandeses
de cambiar por completo a aula?
César levouno a cabo dividindo a
clase en cincos continentes que
debían traballar pola súa conta,
pero tamén ensinar uns a outros

a través dos traballos por proxec-
tos. Espontaneamente, os alum-
nos escribiron a historia deses
mundos (con nomes como Mundo
Viejuno ou Tierras Medias de Ran-
cia) e repartíronse os cargos,
como o da historiadora, que se
encarga de anotar todas as cosas
graciosas que ocorren  na clase, a
encargada da lista branca de al-
truistas, que pon de acordo os
alumnos que necesitan axuda e os
que poden axudalos ou o líder dos
sublevados, que recolle todas as
queixas e suxestións dos alumnos.
Os nenos viven a vida con

moita máis alegría, pero pó-
moslles regras constantemente
que coartan esa sensación de
vivir todo con ilusión

“Eu non falo de innovación,
senón de sentido común, de apli-
car as cousas que me terían gus-

tado de neno”, resume Bona.
“Trátase de dar aos nenos a posi-
bilidade de traballaren en equipo,
de que se sintan implicados na
clase, que sintan que teñen un
papel nesa microsociedade que é
a aula. Que se sintan máis prota-
gonistas”. En definitiva, en levar
a cabo na Primaria todo aquilo co
que tantos pedagogos e teóricos
soñaran durante anos.
As chaves da nova educación
Bona teno claro: se queremos

que a sociedade cambie, isto
debe comezar pola escola e invo-
lucrar a todos, incluídos pais,
mestres e alumnos. O profesor cre
que se están a facer moitas cou-
sas interesantes en España –ac-
tualmente está colaborando con
Aldeas Infantiles e viaxando por
toda España para aprender novas
experiencias e dálas a coñecer– e
que, sobre todo, “trátase dun
movemento cara o positivo”. Xa
non é momento de queixas, hai
que lanzarse á acción”.

Nun capítulo do libro, César
expón que debe facer un bo mes-
tre: convidar ao compromiso so-
cial dos alumnos, estimular o
respecto ao medio, ter autocoñe-
cemento, estimular cada día a
creatividade e a curiosidade,
aprender a xestionar as súas emo-
cións, contaxiar actitude e entu-
siasmo, traballar cos pais, nenos,
nais e administracións locais, ter
a mente aberta… e ser cons-
ciente de que vive nun mundo de
nenos. “Un mestre non debe ser
unha persoa caracterizada pola
súa seriedade, porque o neno vive
nun mundo que ás veces é ab-
surdo ou surrealista, e o mestre
debe ser consciente de que el é o
seu modelo”, engade.

Perante as reservas que moitos
colegas, superiores e nenos ían

manifestar cos seus métodos,
Bona recomenda perseverancia e
ser conscientes de que o que se
fai é polo ben dos nenos: “É un
reto convencer de que as clases
se poden facer doutra maneira,
especialmente aos pais, como
cando traballabamos por proxec-
tos e non seguiamos o libro”.
Pero tamén é certo que a socie-
dade na que vivimos é moi dife-
rente á que existía hai unhas
décadas, e que iso obriga a que
as empresas pidan novas habili-
dades como a creatividade, moi-
tas veces sofocadas polas ansias
dos pais que se traducen en ina-
cabables clases extraescolares.
“Deben poder mirar arredor, ima-
xinar, sentirse creativos e que esa
curiosidade innata sexa o motor
que os mova. Se enchemos a súa
tarde de extraescolares non teñen
tempo para ser nenos”.

É un reto convencer de que as
clases se poden facer doutra ma-
neira, especialmente aos pais,
cando non segues o libro e traba-
llas por proxectos

Ao mesmo tempo, os adultos
poden aprender moito dos seus fi-
llos: “Viven a vida con moita máis
alegría, pero pómoslles regras
constantemente que coartan esa
sensación de vivir todo con ilu-
sión. Se os observamos, dámonos
conta de que son seres incrible-
mente creativos, que nos poden
ensinar a ver a vida de forma ori-
xinal”. Durante este ano, que Bona
colleu de excedencia, pensa viaxar
por toda España e colaborar co Go-
bierno de Aragón para estimular a
innovación, o compromiso social e
a expresión oral. Nos colexios es-
pañois están a acontecer moitas
cousas. Só fai falta alguén que,
coma el, nolas dea a coñecer.

Extraido de La Marea

César cos seus alumnos de 5º de primaria no colegio Puerta de Sancho, Zaragoza. (Sergio González Valero)
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M
ais um ano, e mais uma vez, Lin-
doso prepara-se para viver nesta
quadra carnavalesca, uma das

suas manifestações anuais com maior re-
levo e encanto a nível nacional, quer cul-
tural e tradicional.

Para se conseguir perceber melhor o
significado destas festividades, temos que
recuar no tempo até à época em que o
norte da Península Ibérica, mais concreta-
mente a Galiza e o norte de Portugal, eram
habitados pelos povos ancestrais pré-ro-
manos (conhecidos por celtas) e que or-
ganizavam um desfile para se despedirem
do Inverno e ao mesmo tempo, pediam
para que a primavera fosse o inicio de um
ano próspero no desenvolvimento das se-
menteiras e que oferecesse condições para
que se pudesse preparar o inverno se-
guinte da melhor maneira.

É baseada nestes fundamentos que ao
longo dos anos a organização do Entrudo
de Lindoso se tem empenhado em manter
as suas origens ancestrais, como tal, os
preparativos começam sempre com uma
antecedência considerável para que tudo
corra dentro dos parâmetros traçados para
manter toda a originalidade que lhe é re-
conhecida a nível nacional.

As festividades começam, por isso, no
dia 5 de Janeiro, onde um grupo de volun-
tários se junta para cantar os Reis  (assim
conhecido a partir do inicio do Cristia-
nismo, sempre conhecidas por Cantar as
Janeiras), amealhando todas as somas ofe-
recidas pela povoação para começarem a
organizar o Entrudo. Antigamente nin-
guém dava dinheiro ofereciam as unhas
dos porcos, chouriças caseiras, broa de
milho, batatas, couves, etc, para uma ceia,
que é organizada como forma de agrade-
cimento, pela boa vontade demonstrada e
disponibilização para a realização de mais
um Entrudo, visto que quem canta os Reis
fica também responsável pela elaboração
das “festividades carnavalescas”, ou mel-
hor, serão eles os “ Entrudos”. No fundo
cada pessoa de Lindoso oferecia o que

melhor tinha e podia de forma a ajudar
todos os elementos da população que se
juntam para a organização do entrudo. 

Depois do peditório começam uma série
de reuniões onde se traçam objectivos e
se distribuem tarefas a cada um dos mem-
bros presentes e assim se começa um
longo e árduo percurso até ao dia das fes-
tividades. As responsabilidades são repar-
tidas entre todos, procurar a madeira para
fazer os foeiros para os carros, vegetação
e outros materiais utilizados para o enfeite
dos carros de bois. Estes objetivos e res-
ponsabilidades são também preparados na

“Ceia dos Reis” que se faz previamente ao
evento com todos os elementos que can-
taram os reis e também com os que vão
ajudar na organização do evento.

O Jantar é o típico cozido pobre, em
que todos os alimentos são cozinhados
através de potes ao lume, usam-se apenas
alimentos cultivados na nossa zona (tendo
como ingredientes principais as unhas,
couves, batatas e chouriças), dai o nome
que possui, sem esquecer é claro uma
aguardente e jeropiga daquelas de deixar
os olhos bem abertos.

Os carros de bois são o elo de ligação
com os povos ancestrais, onde estão bem
patentes e vincados os grandes objetivos
da festividade isto é, cada carro está en-
feitado de maneira a que descrevam da
forma mais explícita possível o seu sig-
nificado.

Os carros antes de serem enfeitados
para o grande dia, são também testados e
afinados, para que no dia da festa, possam
fazer a sua “cantadeira”, originada pelo
aperto que é dado às rodas, através de
cunhas e calços utilizados na sua estru-
tura, são lubrificadas ao longo dos cortejos
com uma mistura “especial” que tem in-
grediente principal o azeite.

O carro do “Pai Velho” representante do
Inverno e o seu término, é decorado de
uma forma mais simples e monótona, este
carro é enfeitado com varas verdes, dobra-
das e colocadas numa disposição que leva
o carro de bois a ter um formato de barco,
são recobertas de colmo e papel colorido,
colado com a cola caseira, feita com in-
gredientes secretos, no centro vai sentado
o “Pai Velho” num banco de madeira feito
à medida da sua grandeza. O “Pai Velho” é

um boneco com corpo de colmo e cabeça
de madeira, esta cabeça construída há
muitos anos e mantida escondida ao longo
do ano, protegida de possíveis aconteci-
mentos infelizes.

O carro das “ervas” representa a che-
gada da primavera, sendo enfeitado com
fueiros e varas de junco que erguem a sua
estrutura, decorado com uma cobertura de
colmo e lateralmente revestido com ramos
de cedro, mimosa e com Buxo, sendo usa-
das também a partir de meados de
Sec.XVII, período da sua introdução em
Portugal . São colocadas também muitas

flores nas laterais da estrutura.
As cangas, que são colocadas na junta

de gado que leva cada um dos carros, são
enfeitadas de forma bela, maravilhosa e
única, estes enfeites são organizados pelas

mulheres da terra, que se esmeram sem dú-
vida neste trabalho, deixando sempre a sua
marca de delicadeza, beleza e grandiosi-
dade que as representa, dividem-se em dois
grupos, cada um a tratar de uma canga,
perto uma da outra, esmeram-se para fazer

sempre uma canga mais bela do que a
outra, embora, no final seja sempre difícil
de decidir qual a mais bonita. Para as can-
gas, são utilizadas armações em arame,
cores brilhantes, vivas e variadas, presen-
tes em vários cordões de pérolas coloridas,
cordões de ouro emprestados pelas mulhe-
res da terra, papel colorido, flores, buxo,
mimosas, pequenos espelhos que são pen-
durados nas cangas, que fazem refletir o
sol, tornando-as ainda mais belas.

As parelhas de gado que puxam os ca-
rros, são também ornamentadas pelas mo-
nelhas (elemento colocado na zona dos
cornos do gado, para que dessa forma, as

cangas não batam contra os cornos do
gado), este element0o, é também dife-
rente dos habitualmente utilizados, é feito
com costuras coloridas e desenhos feitos
à mão, são também de uma beleza e indi-
vidualidade únicas.

No final de tudo estar preparado, carros,
cangas, monelhas, o pai velho, enfeites na
principal zona de baile, etc, é tudo recol-
hido ficando guardado e protegido em lo-
cais que garantam essas mesmas
condições, ficam nesse local, até saírem
para o primeiro cortejo, no Domingo.

No domingo de “Carnaval”, os carros
tradicionais puxados por bois devidamente
aparelhados e acompanhados ao som dos
variados instrumentos da rusga, que segue
atrás dos carros com grande alegria, dan-
çando em vários locais onde o cortejo fica

Entrudo e Enterro do Pai Velho en Lindoso
Por Bruno Pereira
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por breves instantes. Neste dia, o cortejo
percorre uma distância mais curta, garan-
tindo o habitual percurso já ancestral.
Indo pela artéria principal da aldeia nesse
dia, vai de uma ponta à outra do lugar,
indo da zona do Carril até ao Conqueiro
(locais assim designados na aldeia), mos-
tram a toda a povoação e visitantes o tra-
balho realizado e a manutenção da
ancestralidade desta tradição tão peculiar.

Durante este percurso, o desfile pára
varias vezes em pontos diferentes para se
dar origem a autênticos bailaricos ao som
da rusga que acompanha esta celebração.
Uma dessas paragens é realizada junto ao
cruzeiro de Lindoso, para que seja reali-
zada uma brincadeira por parte da orga-
nização. Estas brincadeiras são
denominadas por este povo como as fa-
mosas “partes”, ou então pequenas peças
de teatro onde se fazem sátiras aos mais

variados assuntos. Este “parte” é a que
possui maior importância ao longo dos
dois dias de festa (ao longo dos dois dias,
várias pessoas, cada uma com as suas
ideias vai fazendo pequenas partes). Esta
parte é realizada aquando do término da
celebração da missa dominical, a igreja
fica logo ao lado, permitindo assim, que
toda a população possa acompanhar esta
representação.

Terminado o Cortejo, por volta das
12:30/13h, os carros e tudo o resto são
novamente recolhidos, ficando guardados
até ao dia de terça-feira. A seguir ao al-

moço a festa continua até de madrugada,
faz-se um autêntico baile folclórico, como
todos conhecem os bailes minhotos,
acompanhado, por variadíssimos instru-

mentos, grande parte deles feitos na casa
dos seus utilizadores, os ferrinhos, as cas-
tanholas, o Reco-Reco, as pandeiretas, os

bombos, as caixas de
percussão, gaitas de
foles e por fim as con-
certinas (instrumento
que surgiu em épocas
mais recentes, mas
que também já ganhou
o seu lugar no Alto
Minho). Este baile de
folclore é realizado no
largo perto do Castelo,
conhecido como largo
do destro.

Na terça–feira, o
cortejo é realizado no-
vamente, iniciando por
volta das 12:30/13:00,
percorrendo total-

mente os caminhos circundantes da aldeia,

chegando ao largo do destro,
durante a tarde continua-se
com o baile, aparecendo as
“partes” e os famosos varre-
douros que vem para espantar
os espíritos maléficos que
estão entre nós, varrendo os
pés de toda a gente com tra-
pos velhos ensopados em
água.

A festa continua sempre
com o som de todos os toca-
dores e seus instrumentos
presentes.

Os carros, as cangas, o Pai
Velho, ficam expostos lado a
lado, durante o resto do dia
até as 23:30, para que toda a gente possa
admirar a sua ornamentação. Próximo das
23h30, dá-se início às celebrações fúne-
bres do “Pai Velho” mais conhecido por
“Enterro do Pai Velho” (significando
assim o fim do Inverno).

Depois de se assistir a uma
missa improvisada, passa-se á
queima (onde se queima as ve-
getações utilizadas na orna-
mentação dos carros, onde o
Pai Velho é cremado e não en-
terrado), o pai velho é levado
numa antiga “padieira de ma-
deira” até ao local da Queima.
Aí tem inicio uma autêntica
choradeira por parte das carpi-
deiras, em prol do tão adorado
“Pai Velho”, que elas tanto
amam, os jovens também cho-
ram a partido do seu “pai” com
grandes demonstrações dos

seus sentimentos.
Para finalizar este entrudo, realiza-se

a leitura do testamento do “Pai Velho”,
onde se aproveita o momento para se
darem recados a todos aqueles que nada
fazem ou contribuem para o bem-estar da

população da aldeia, este ele-
mento desta tradição, foi inserido
em épocas mais recentes, utili-
zado como forma de liberdade de
expressão pública pela população
para demonstrar o seu desconten-
tamento ou suas ideias sobre o
que está bem e mal na freguesia.  

Não falte a esta tradição, con-
tamos consigo apareça no En-
trudo do Pai Velho em Lindoso,
junto ao Castelo, nos dias, 26 e
28 de Fevereiro.

...ven da páxina anterior

FOTO CLICK Por Francisco Puñal
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Juazeiro do Norte, 03-02-2017

V
eio de longe; foram muitos
os dias da viagem, da fome
e da sede. Trabalhador fe-

rreiro desempregado, ele trazia a
família toda: a mulher que levava
na cabeça a trouxa com os pou-
cos pertences da família e os fil-
hos. Emigrantes da seca, -
retirantes -, chegaram em Jua-
zeiro do Norte, um povoado de
casas de taipa em plena expansão
econômica e demográfica graças
a um milagre, ocorrido repetidas
vezes desde o ano de 1889. Foi
uma hóstia que um padre do
Crato, o Padre Cícero, ministrava
a uma beata, a Maria de Araújo,
e que se transformava em sangue
na boca da beata.

Já em 1911, o padre conse-
guiu elevar o povoado a cidade,
tornando-se o seu primeiro pre-
feito. Daí em diante, a expansão
econômica da cidade e a reputa-
ção do padre milagreiro, homem
político e grande educador do
povo, iam, de mãos dadas, mudar
a vida do povo e a cara do Nor-
deste todo. Nasceram no seu solo
as rotas por onde chegavam, no
Horto e na Matriz , os sonhos e a
fé profunda e inabalável de mil-
hões e milhões de romeiros e re-
tirantes, todos em busca de uma
vida melhor, sem fome nem sofri-
mento, com justiça e paz.

Foi uma dessas rotas que, um
dia, trouxe a Juazeiro do Norte o
ferreiro e a sua família. Não en-
controu trabalho logo; os filhos
eram muitos, a miséria era
grande. O homem decidiu pedir a
ajuda do Padre que lhe propôs
uma atividade , precursora lon-
gínqua daquelas que hoje em dia
os pensadores futurólogos cha-
mam de economia criativa. Adap-
tando-se ao novo ambiente de
cidade-de-romeiros, a família
toda ia produzir candeeiros para
as festas religiosas e as suas pro-
cissões. Bem animados, pais e fil-
hos começaram a produzir

candeeiros bonitinhos; em pouco
tempo um primeiro quarto da
casa já se encheu só de can-
deeiro. O pai foi anunciar ao
padre que o trabalho estava se
acumulando demais, mas o Padre
insistiu para eles continuarem a
produzir. Então, produziram mais,
até encher o segundo quarto de
dormir dos filhos, o Padre pe-
dindo para produzir mais ainda.

Aí chegou o dia 2 de fevereiro,
dia daquela festa antiquíssima

que os povos celtas chamavam de
imbolc, Festa da Luz, que era, em
terras celtas, a festa da fertili-
dade no momento do renascer da
natureza. Na impossibilidade de
extirpar essa festa do coração dos
povos, a Igreja católica apro-
priou-se dela, cristianizando-a
com nomes tais como Lichtmis
em holandês, ¨missa da Luz¨ com
procissão de velas, ou Chandeleur
em francês, ou ainda Candeloria
/ Candelária em galego-portu-
guês, já para o povo se esquecer
que era festa da Luz, até o dia em
que um Papa, obcecado pelo sexo
e chamado Gelasio, a transfor-
mou, - parece que foi no ano de
492 -, em Festa da Purificação da
Virgem! Difícil imaginar aberrân-
cia maior: de que purificar a Vir-
gem que concebeu, segundo a
doutrina oficial propagada pelo

mesmo papa, sem sexo? Abe-
rrância que foi o começo de sé-
culos de humilhação e

depreciação cruéis para as mul-
heres que, até bem adiante no
século XX, eram obrigadas pela
Igreja a se apresentarem 40 dias
depois do parto, para um ritual
de ¨purificação¨.

O Padre Cícero tinha tudo pre-
parado para a Festa que naquela
época ainda se chamava a Festa
da Nossa Senhora da Luz. Ao pro-
ferir o sermão de abertura, ele
fez um chamado que o povo logo
integrou: "Meus irmãos...este
ano vamos acompanhar a procis-
são de Nossa Senhora das Luzes
com velas, vamos levando can-
deeiros, que os irmãos irão com-
prar no seguinte endereço..."
Assim é que se re-inventou a úl-
tima festa do ciclo anual das
grandes festas religiosas de Jua-
zeiro do Norte, a Festa de Nossa

Senhora das Candeias. Assim é
que se conta a história da festa,
até hoje em dia, em versos e em
prosa, nas ruas e casas da cidade.

Esta história que uma romeira
me contou, ontem à noite,
quando fui assistir, juntamente
com 400.000 mil outros romeiros,
à procissão de Nossa Senhora dos
Candeias, seria uma lenda? Uma
daquelas inúmeras lendas que po-
voam o imaginário dos romeiros?
Ou será que ela conta uma ver-
dade histórica? Ou uma mistura
das duas? Indagação que nossa
educação europeia nunca deixará
de nos impor. Mas, no fundo, que
importa?

O que importa é que ela traz
um lindo exemplo, precursor
dessa economia criativa que os

pensadores-futurólogos e dinami-
zadores culturais estão anun-
ciando hoje em dia, confrontados
à crescente desumanização do
nosso mundo, à destruição da sua
natureza e à poluição do nosso
meio ambiente, causadas pelo
sistema eco-
nômico vi-
gente. Seria
uma economia
que não seria
de dinheiros
só, mas ba-
seada em qua-
tro patamares
¨econômicos¨
básicos e in-
terconecta-
dos: o
financeiro, o
ambiental, o

social e o cultural que se inter-
convertem. 

Ao inventar, ou melhor: rein-
ventar, um novo produto de pro-
dução local, o ferreiro e o padre,
introduziram no e para o mercado
local um produto durável e ba-
rato, que ia gerar lucros conside-
ráveis e dar trabalho a muitas
pessoas. Esse produto ia consti-
tuir um fator importante de coe-
são social e ambiental, ao
permitir aos romeiros- comprado-
res e utilizadores do produto -,

que criassem juntos as procis-
sões de luzes, formas de beleza
e experiências estéticas e emo-
cionais inesquecíveis, motivos
para voltar outras vezes para a
romaria, para se sentir mais feli-
zes e ¨iluminados¨ para a sua
vida cotidiana.

Em última instância, os can-
deeiros do Padre e do ferreiro
abrirão, se houver no futuro
novas formas de ensino menos li-
mitadas e alienantes, menos ob-
cecadas por boas notas, provas,
exames e concursos, mais huma-
nas e incentivadores da criativi-
dade dos jovens, um espaço onde
eles vão poder pensar o futuro,
levando em conta e reinventando
os saberes, a sabedoria e as tra-
dições dos seus antepassados,
pensar as raízes da sua identi-
dade desde a cultura celta do
mundo galego-português até à
romaria local.

Economia criativa
Por Ria Lemaire



Manuel  Outomuro
Casas é un crea-
dor de negocios.

Acaba de abrir o mesón
tapería  O Catorce en alu-
sión aos trece negocios de
hostalería que tivo en
Vigo e Ourense, sobre todo
no casco vello onde está
situado o novo local, entre
a rúa Cisneros e a Praza
Dos Suaves (Antes Praza
do Trigo), detrás da cate-
dral de San Martiño.

Xunto con Patricia e  María prepara a
especialidade da casa: rotos e tostas.

O establecemento inclúe menús
diarios a 10 euros e unha extensa
carta: ensaladas, torradas, cazolas, ta-
blas, revoltos e tex-mex. 

O Catorce ofrece tamén: tapas de
mar, patacas bravas, quiexo, chourizo,
postres caseños e viños das catro de-
nominacións de orixe de Galicia ade-
máis de rioxas e de Ribeira do Douro,
e sangría. 

O día da inauguración Manuel reci-
biu a antigos clientes dos anteriores
locais que rexentou.
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Creador de negocios

Manuel Outomuro.

Semanalmente os vendedores en Ou-
rense de empresas distribuidoras de
productos para hostalería se dan citan
no bar Fuentefría, unha vez rematada
a semana. Pasaron os días dos pedi-
dos, das entregas e dos cobros. Un
brinde polo traballo ben feito é o cul-
men semanal á actividade que non
cesa e que se retoma os lúns.

Vendedores 
Inauguración do mesón tapería O Catorce.
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