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PAULA BARROS

PONTEVEDRA . Buscar novos ta-
lentos. Ese é o obxectivo principal 
da edición deste ano do Festival 
Internacional da Lusofonía Can-
tos na Maré. Así o asegurou onte 
a directora artística do encontro, 
Uxía, que comentou que o festi-
val, que naceu coa intención de 
render unha homenaxe ó mar, é 
hoxe un encontro de profesionais 
de diferentes puntos do mundo 
que ten como filosofía principal 
“descubrir novos valores do mun-
do da lusofonía”.
Cantos na Maré celebrarase no 
Pazo da Cultura de Pontevedra 
entre o 10 e o 13 de decembro, 
tendo este ano a pretensión de 
render unha homenaxe ós gran-
des músicos lusos. Con esta fina-
lidade, contaráse coa presenza de 
importantes nomes como Serxio 
Godinho e Sara Tavares (dous dos 
artistas máis importantes da esce-
na musical portuguesa), Paulin-
ho Moska (actor de cine, teatro, 
músico e compositor brasileiro), 
Waldemar Bastos (artista proce-
dente de Angola, de sensibilidade 
exquisita e un dos cantautores 
africanos máis auténticos e com-
prometidos coa realidade social de 
África ) e o galego Xavier Díaz (mú-
sico e compositor que compaxina 
ambas facetas profesionais cunha 
laboriosa actividade como inves-
tigador e compilador do folclore 
tradicional galego).
O espectáculo asentaráse sobre 
dous eixos. O primeiro é o seu es-
pectáculo, baseado nunha posta 
en escea de músicos que se reúnen 
para reproducir unha festa que os 
una a todos. Trátase dunha cita 
para a xente que confía no proxec-
to de aproximación de culturas 
unidas, neste caso, pola lingua.

O segundo eixo baséase nas es-
pectativas de expansión, de obter 
a visibilidade necesaria para un 
espectáculo de tales característi-
cas máis alá das fronteiras gale-
gas, a través de iniciativas como 
un ciclo de cinema lusófono que 
abrirá esta sexta edición (CNM Do-
cumental), encontros con artistas 
destacados da lusofonía a través 
da convivencia continua para así 
poder compartir coñecementos e 

gozar de momentos lúdicos, no 
cal poderán participar alumnos 
de primaria e secundaria (CNM 
Encontro), e alternativas para fo-
mentar o encontro, o intercambio 
de proxectos e o coñecemento mu-
tuo fuxindo de formatos xa experi-
mentados para favorecer o espazo 
e a interactividade ( CNM Rede ) A 
pretensión é fomentar a diversida-
de, que abre novas oportunidades 
de proxección ós creadores.

Agn

SANTIAGO. A Cova, ou o que 
é o mesmo, o xogo das pala-
bras encadeadas en versión 
tecnolóxica,que durante o 
último mes estivo perco-
rrendo distintas localidades 
galegas,chega a partir de hoxe 
xoves e ata o domingo ó Palex-
co da Coruña para participar 
na Feira Galega das Industrias 
Culturais, máis coñecida como 
Cultur.gal. 

A Secretaría Xeral de Política 
Lingüística ten pensado situar 
a instalación na zona de ben-
vida da feira para que todos os 
asistentes teñan a oportuni-
dade de pasar por ela e, desta 
forma, deixar a súa palabra. 

A Cova está dirixida a per-
soas de todas as idades e ten 
como obxectivo a construción 
dunha cadea de palabras con 
todas as achegas dos parti-
cipantes. O Vocabulario Or-
tográfico da Lingua Galega 
(Volga) será a ferramenta que 
se empregará para garantir a 
corrección dos vocábulos.

 Durante a xornada do ven-
res, cabe destacar que todas as 
persoas que se decidan a ache-
garse recibirán como agasallo 
unha camiseta estampada 
cun graffiti da palabra elixi-
da. A instalación, inspirada 
no mito da caverna de Platón, 
permaneceu en diferentes 
espazos públicos de moito 
tránsito peonil das  principais 
cidades: Santiago, A Coruña, 
Ourense, Vigo e Lugo, cunha 
participación que cumpre coas 
espectativas previstas, posto 
que preto de 3.000 persoas xa 
se decidiron a participar coa 
súa palabra neste xogo.

Máis de cen empresas e en-
tidades estarán presentes no 
Palexco de A Coruña a partir de 
mañá e ata o domingo.

Cultur.gal 
acolle a versión 
tecnolóxica do 
xogo das palabras 
encadeadas 

«Buscamos novos talentos, 
non só nomes importantes»
▶ Regresa a Pontevedra o Festival Internacional da Lusofonía ‘Cantos 
na Maré’, que reunirá a importantes músicos do 10 ó 13 de decembro  

Cine

Antón Reixa explica 
los secretos de sus 
películas en Santiago

El director de cine Antón Reixa 
explicará, el próximo martes 
a las 18 horas en Santiago los 
secretos de sus películas, den-
tro del ciclo ‘Cine por dentro’, 
organizado por la Sociedad Ge-
neral de Autores de España.

Cultura

nancho novo: «se 
han olvidado de mí»

El actor gallego Nancho Novo 
ha lamentado que los respon-
sables de la producción audio-
visual española, cinemato-
gráfica y televisiva, se hayan 
“olvidado” de él en los últimos 
tiempos, en los que ha aprove-
chado para explotar su faceta 
teatral.

Arte

3,32 millones de 
euros por un retrato 
perdido

Un retrato de Giambattista 
Tiépolo, que había permane-
cido escondido en el desván de 
un castillo de Francia desde el 
siglo XIX fue vendido hoy por 
2,8 millones de libras (3,32 
millones de euros) en una su-
basta celebrada en Christie’s

Música

Recuperan la figura 
de nino Bravo con un 
musical

El cantante Nino Bravo vuelve 
a ser recordado en ‘Nino Bravo 
¡El musical’, un espectáculo 
que se estrenará en abril y que 
contará con canciones míti-
cas como ‘Un beso y una flor’ 
o ‘América América’.

Presentación de Cantos na Maré en Pontevedra. GonzALo GARCIA


