
Cultura programa espectáculos ao aire
libre en máis de 100 concellos 

Haberá 261 actuacións de teatro, música, contacontos, monicreques e maxi
REDACCIÓN/ COMPOSTELA

Aproveitando que durante o
verán a xente pasa máis tempo na
rúa, a Consellaría de Cultura des-
eñou un programa de actuacións
ao aire libre en máis de 100 conce-
llos.

"Cultura de rúa" contará con
261 actuacións que irán desde tea-
tro a concertos de música pasando
por contacontos e espectáculos de
maxia ou de monicreques.

AConsellaría de Cultura orga-
niza esta iniciativa e financia entre
o 50% e o 60% das actuacións, co-
laborando con máis cartos naque-
les concellos con menor orzamen-
to e poboación. En total, o departa-
mento que dirixe Ánxela Bugallo
investirá uns 230.000 euros.

Serán arredor dun cento de
grupos e de artistas os que tomarán
as rúas de cidades e de vilas gale-
gas desde este luns día 10 de xullo
até o 29 de setembro. Entre os mú-
sicos figuran artistas como Merce-
des Peón, Os Cempés, Pablo Car-
pintero, Quempallou, Llan de Cu-
bel ou Zenzar.

A improvisación e a capaci-

dade de contar historias virán da
man de, entre outros, Cándido
Pazó e Santi Prego. En canto ao
teatro, participarán compañías
como Migallas, Caramuxo, Dan-
thea e Nove-Dous. Entre as pro-
postas de clow figuran artistas
como Kote Malabar Clown, Pa-
blo Trasno ou o grupo de circo
Pistacatro.

Tamén haberá lugar para a ilu-
sión e a maxia da man de ilusionis-
tas como os magos Norberto, Ri-
chard ou Xacobe. Outra das pro-
postas escénicas é a dos monicre-
ques, con espectáculos, entre ou-
tros, de Cachirulo, Cascanueces,
Falcatrúa e Tanxarina.

"Cultura de rúa" é un dos no-
vos circuítos culturais postos en
marcha pola Consellaría de Cultu-
ra e Deporte para achegar os es-
pectáculos culturais e as artes a to-
dos os concellos á vez que fortale-
ce e dá novas oportunidades aos
artistas e grupos galegos. Entre es-
tes circuítos tamén figuran "Cultu-
ra en familia" e "4x4", que se inte-
rromperon durante o verán para
dar paso a "Cultura de rúa".Algún dos artistas que actuarán dentro do programa

breves

As Letras Galegas’08
homenaxearán a Xosé
Mª Álvarez Blazquez

O Pleno da Real Acade-
mia Galega acordou  adi-
carlle o “Día das Letras Ga-
legas” do vindeiro ano
2008 á figura do intelectual
tudense Xosé María Álva-
rez Blázquez. A Academia
destacou que Álvarez Bláz-
quez foi "o exemplo perfec-
to dun home polígrafo, eru-
dito e interesado pola histo-
ria, a arqueoloxía ou a lite-
ratura", e destacou tamén o
seu "importante labor" co-
mo editor. 

Cultura asina un
convenio co Ministerio
para a dotación de
bibliotecas

O acordo, que o Conse-
llo da Xunta aprobou o pa-
sado xoves, destinará a es-
tes centros galegos de lec-
tura e consulta máis de
2.616.000 euros. O acordo
mellorará  a rede de biblio-
tecas mediante a amplia-
ción dos fondos bibliográ-
ficos e a modernización das
súas instalacións. O custe
total para a adquisición das
obras será repartido a par-
tes iguais entre a Consella-
ría de Cultura e o Ministe-
rio, a quen lles correspon-
derá contribuír con máis
dun 1.308.000 euros cada
un.

Portela deseña o
novoTeatro Fraga Caixa
Galicia de Vigo

O novo T. Fraga Caixa
Galicia sumarase, segundo
o exposto polo máximo di-
rixente da Caixa, José Luis
Méndez,  a un conxunto de
espazos singulares que
conforman a rede de sedes
da Fundación Caixa Gali-
cia, "unha rede de infraes-
truturas única que se com-
porta como os piares sobre
os que construímos, cada
día", "unha programación
sociocultural dunha inten-
sidade e un vigor únicos".
O deseño do novo edificio
correu a cargo do arquitecto
galego César Portela.

a imaxe

A librería Couceiro,
especializada en literatura
galega e portuguesa  e unha
das máis antigas e con máis
renome de Santiago de
Compostela, cambiou de local
e renovou as súas intalacións
despois de 30 anos de
ubicación na rúa da República
do Salvador. A librería
emprázase nunha casa
restaurada na emblemática
Praza de Cervantes.
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X. M. ÁLVAREZ BLÁZQUEZ

O escritor tudense será home-
naxeado o vindeiro ano no Día das
Letras Galegas; competía con Car-
valho Calero e Lois Pereiro pero
hai letras para todos... Polo de
agora lembremos xuntos ao autor
do Cancioneiro de Monfero.

CATALINA GONZÁLEZ

A edil popular de Sanxenxo,
converteuse na alcaldesa que máis
cobra de Pontevedra: 78.000 euros
brutos, o que a sitúa a tan só 7.000
euros do presidente da Xunta. Ela o
xustifica porque o concello esixe
24 horas de dispoñibilidade.

ROMÁN YARZA

O fundador de Copo Ibérica, a
maior multinacional da industria do
automobil con capital galego deci-
diu retirarse polo que ven de vender
o 40% de Copo Inversiones. O mon-
tante asegura a súa xubilación. Xa
quereríamos algúns...

ÓSCAR PEREIRO

O ciclista mosense do Caisse d
epargne non está a ter o protago-
nismo agardado despois de ternos,
o ano pasado, brincando no sofá.
De tódolos xeitos, como el mesmo
di, vai a máis, a ver... e mentres os
de Mos triturando as uñas...

a_outra_cara_ ANTÓN FERNÁNDEZ ESCUREDO

Satélite
Manrique Fernández*

CARA B

Oacccidente produci-
do días atrás nas cos-
tas de Ibiza vén de

espreguizar escuras lem-
branzas en boa parte dos
galegos, ao igual que suce-
deu meses atrás nas costas
andaluzas. O presunto sen-
tinazo que chegou ás praias
de Sada fixo saltar algunhas
alarmas. A chegada de fuel
ás costas galegas aínda se
segue a producir, ben por
pequenas fugas dun barco
de ingrato recordo afundi-
do fronte ás nosas costas
nun terreo inestable, ben
pola falla de moral de al-
gúns dos capitáns dos moi-
tísimos barcos que cada día
navegan fronte ás nosas
costas.

A responsabilidade de
cada unha destas accións
terá que asumila quen a te-
ña, pero no aire aboia a
sensación de que quen ten
que tomar medidas para
que este tipo de cousas non
sucedan máis, anda a mare-
ar a perdiz. As poucas medi-
das adoptadas até o de ago-
ra non abondan, logo habe-
rá que tomar outras.

E, mentras tanto, os no-
sos ollos seguen afogados
en bágoas negras, bágoas
de fuel, á espera dunha no-
va desgracia fronte ás nosas
costas.

Porsempre,nunca máis…

* Manrique Fernández

é xornalista

-Cal é o segredo para facer
un bo viño?

-Ter unha materia prima moi
boa e logo tratar a uva e o viño
tan ben como tratarias a unha
persoa querida.

-En Rubiós temos esas con-
dicións?

-Si. Somos unha parroquia
con moita tradición de viño tinto
desde hai moitas xeracións. Fá-
lase de que somos “unha illa de
tintos nun mar de brancos”. Le-
vamos moitos anos coa inque-
danza de poder relanzar os nosos
tintos. Temos variedades autóc-
tonas como é o Sousón con máis
do 90 % da producción da mesma
parroquia. Logo temos Pedral,
que agardamos que se coloque
no DOG, Espadeiro e Caíño. O
que queremos potenciar é o “Se-
ñorío de Rubiós” de toda a vida.
O que foi o Condado dos nosos
avós. Temos tamén o “Terra de
Xuliana”, un monovarietal con
cepas vellas  e escollidas de Sou-
són. É un viño extremadamente
coidado. Logo estamos a facer
12.000 botellas de mencia con
uvas de Salvaterra, Arbo e As Ne-
ves. Este ano comezaremos a
tratar unha nova finca para pro-

ducir viño ecolóxico.
-Canto tempo leva facer un

viño?
-Nós nos tintos empezamos

tarde. Temos unha filosofía dife-
rente aos brancos. Tentamos que
os tintos saian embotellados co-
mo moi cedo entre abril e xuño.
Uns dez meses despois da vendi-
ma. Os brancos embotellámolos
en marzo ou abril.

-O viño galego ten que com-
petir con bebidas de fóra. Co-
mo o potenciaría entre a pobo-
ación que non o consume?

-Nós aquí non o tivemos difí-
cil. Rubiós en tinto ten unha so-
na impresionante en toda Ponte-
vedra, na zona da costa da Coru-
ña, en Lugo e nalgúns lugares de
Ourense. Primeiro tes que rom-
per a desconfianza e explicarlle
que se fai con todas as garantias
sanitarias e as tecnoloxías mo-
dernas. Nós temos dous proxec-
tos diferenciados: unha coope-
rativa para producir uva tinta e
unha Sociedade Limitada para a
explotación da Adega. A propia
Cooperativa é socia da adega,
logo están os viticultores a título
individuales e varios accionistas
que sobre todo son productores

de uva branca. Atopamonos con
xente que desconfiaba do viño
ao seu paso por unha adega. Des-
pois de probalo cambiaron de
opinión. Agora mesmo a xente
pide o noso viño nas taperías. Es-
tamos a facer moitas catas e de-
gustacións para que se coñeza
no exterior. É un traballo de
tempo e moita constancia. Ta-
mén é fundamental a distribu-
ción. A xente identifica Rías Bai-
xas, non moi acertadamente, co
albariño. Nós potenciaremos va-
riedades autóctonas cuidando as
castes.

-É importante que os consu-
midores coñezan “in situ” as
adegas?

-Si. Mesmo se podería mon-
tar un circuito de adegas no Con-

dado do Tea, igual que en todas
as Rías Baixas. Podería ser unha
aportación máis ao turismo rural
e zonal. Hai moitas adegas e moi
interesantes para visitar.

-As cooperativas poden ser
unha saída para o sector do ru-
ral?

-Debería ser a base da eco-
nomía rural para fixar poboa-
ción, pero é dificil. O sentido do
cooperativismo non está de to-
do comprendido pola xente. Hai
quen pensa que é entregar o
producto e xa está. Ata hai xen-
te negativa que non entende
que moitas veces non podes pa-
gar a uva ao momento. Nun pro-
xecto coma o noso non podes
estar pedindo créditos todos os
anos.

Antonio Méndez, Presidente Adegas Rubiós

‘As cooperativas deberían ser
a base da economía rural para
fixar poboación’

Marchou a Madrid con 14 anos e traballou na hostalería. É
unhas das cabezas visibles do proxecto da cooperativa e a

adega “Coto Redondo” de Rubiós (As Neves) que está a
revolucionar a producción do viño no sur de Pontevedra. 




