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Volve o festival dos recordos

Así, abrirán o encontro os con-
certos da formación galega ‘The 
Soul Jacket’ e a suiza ‘Choo Choo’, 
ambas caracterizadas pola súa 
mestura entre power pop, surf, 
funky e garage, que presentarán 
en Pontevedra os temas dos seus 
novos discos.

O segundo día do festival, o 
venres, 31 de xullo, o público terá 
a oportunidade de disfrutar da 
música da mítica banda viguesa 
‘Foggy Mental Breakdown’, que, 
tras un tempo desaparecida, volta 
ós escenarios cunha música que 
encaixa á perfección coa liña mu-
sical de Vibrasons.

artistas con premio. Ademáis 
dos galegos, completarán o car-
tel dese día os granadinos ‘Elastic 
band’,  que ofrecerán un concer-
to basado na enerxía, diversión, 
opera pop chea de cor, frescura 
e sentido do humor que os levou 
a facerse co premio UFI ó artista 
revelación, e a noruega Vibeke 
Saugestad, coa que os organizado-
res do festival fixeron unha gran 
aposta este ano, xa que, a pesar de 
que conta cunha longa traxecto-
ria nos países escandinavos, ésta 
será a súa primeira actuación en 
España para presentar os temas 
do seu terceiro álbum, ‘The World 
famous hat trick’. 

A presenza máis local chegará 
o último día do festival con ‘Los 
villanos de Boraville’, que compar-
tirán escenario con dúas forma-
ción schegadas do Reino Unido. 
En primeiro lugar, unha agrupa-
ción  de pop melódico, enérgico e 
revitalizante, ‘Farrah’, que conta 
cun gran éxito en Estados Unidos 
e Xapón, éste último único país 
no que se publicaron as súas can-
cións.

Como tódolos anos, pechará 
o festival unha banda mítica, 
de culto. Nesta ocasión trátase 

▶Artistas galegos, nacionais e internacionais actuarán os días 30 e 
31 de xullo e 1 de agosto no ‘vibrasons 09’ de Pontevedra

paula barros

PONTEVEDRA. A banda sonora 
das nosas vidas. Así pode descri-
birse o festival ‘Vibrasons’, incluí-
do na programación das festas de 
verán de Pontevedra, que celebra 
este ano a súa terceira edición 
cun cartel que tratará de achegar 
ó público esas cancións que nos 
soan por ser grandes éxitos dos 
anos 60 e 70.

Desta forma, cunha liña com-
pletamente alternativa ó resto dos 
festivais, segundo as palabras do 
coordinador do proxecto, Joaquín 
Martínez, chega este singular 
festival, que tentará cumplir co 
obxectivo que promoveu a súa 
creación hai dous anos: desenvol-
ver un encontro de música dife-
rente ó que se fai noutros espazos, 
e apostar por esa diferenza para 
tratar de chegar ó maior número 
de público posible aleccionado a 
este tipo de estilo musical.

O festival regresa este ano 
continuando co formato de tres 
sesións. Nesta ocasión, os días 
escollidos foron o xoves, 30 de 
xullo, o venres, 31 de xullo e o sá-
bado, 1 de agosto. Durante estas 
xornadas, agrupacións e solistas 
galegos, nacionais e internacio-
nais, na maioría descoñecidos 
para o gran público, farán unha 
demostración en vivo das súas 
habilidades para conseguir que, 
un ano máis, o festival teña unha 
entidade por sí mesmo que sitúe 
no mapa a Pontevedra.

 “Traballamos con calidade,  
con formacións que beben das 
influencias músicais dos anos 50, 
60 e 70, cos que pretendemos con-
gregar na cidade a xente chegada 
non só de Pontevedra, senón de 
toda Galicia e incluso de España, 
como veu sucedendo nas pasadas 
edicións”, comentou Joaquín Mar-
tínez onte durante a presentación 
do festival no Concello.
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PONTEVEDRA. La fundación Pe-
dro Barrié de la Maza inauguró 
ayer en su sede de Vigo la exposi-
ción ‘En construcción 2’ que, co-
misariada por David Barro, reúne 
las últimas adquisiciones de su co-
lección de pintura internacional.

La muestra, que tiene como 
objetivo difundir desde Galicia 
lo mejor de la pintura española 
e internacional contemporánea 
(desde los años 70 hasta hoy), 
cuenta con obras de 13 artistas de 
distintos puntos de Europa.

Entre ellos se encuentran los 
gallegos Suso Fandiño (Santiago 
de Compostela), que reflexiona 
irónicamente sobre el artista 
como construcción social con su 
‘Off deers an men I’ y ‘Off deers an 
men II’ en tinta china y acrílico; 
Álvaro Negro (Lalín) que, con una 
obra sin título, juega a disecar el 
movimiento adulterando lo tem-
poral para congelar el gesto y el 
momento de máxima tensión; y 
Ángela de la Cruz (A Coruña) que, 
en su ‘Loose fit’, se inserta en la 
historia de reiterados intentos 

de romper el espacio pictórico y 
alejarse de la representación de 
la realidad para procurar valores 
plásticos.

internacionales. Completan 
la colección la obra de dibujos co-
loridos, abstractos y figurativos 
‘Panorama Pink Flamingos’, del 
francés Jean-Marc Bustamante, 
la pintura de formato irregular 
que relaciona el color de la pintu-
ra con el espacio en el que se si-
túa ‘Coucher du soleil’, del suizo 
Adrian Schiess, el ‘Black and Blue’ 

del ruso Andrei Roiter, que mezcla 
fantasía y realidad para dibujar lo 
cotidiano,la pintura multiculor 
del alemán Peter Zimmermann 
con su ‘Acrylic’, una obra sin título 
del portugués José Lourenço que 
recoge el momento en el que el 
tiempo se para, la ‘Escala de co-
res’ del también portugués Pedro 
Calapez, en la que simplifica y 
reinventa la pintura,  dos obras 
sin título de los austríacos Herbert 
Brandl y Otto Zitko, que se basan 
en el expresionismo abstracto e 
hiperrealista, ‘AHH-18-2008’ y 
‘GPO-14-2008’ del alemán Frank 
Nitsche, que rompe los esquemas 
de las formas a partir de términos 
geométricos tradicionales, y, por 
último, una pintura del español 
Daniel Verbis titulada ‘En la boca 
del lobo’, que destaca por un esti-
lo azaroso, fractal y ornamental, 
de continuos desdoblamientos y 
con un aire metamórfico.

La Fundación Pedro Barrié de la Maza 
inaugura en Vigo ‘En construcción 2’
▶La muestra recopila las últimas adquisiciones de pintura internacional de la 
fundación, entre las que se encuentran obras de tres gallegos

PONTEVEDRA. Co obxectivo 
de amosar, de modo didáctico 
e animado, cómo é a vida no 
fondo do mar e cómo conviven 
as diferentes especies, o Mu-
seo do Mar de Galicia publicou 
o cómic ‘Misterio no fondo do 
mar. Unha aventura da Ácua-
panda’. 

A publicación está dirixi-
do especialmente ós rapaces 
e ambiéntase no acuario e no 
fondo mariño das rías, ensi-
nando os perigos e aventuras 
ás que se enfrontan as especies 
animais baixo as augas. Da 
man de Bartolo, un simpático 
centolo, os pequenos lectores 
poderán vivir unha fantástica 
historia chea de incógnitas e 
sorpresas. O libro, ilustrado 
pola empresa viguesa Bunker 
Graphics, pódese mercar na 
tenda do Museo do Mar (Av.
Atlántida, Alcabre-Vigo) a un 
prezo de 5 euros.

O Museo do Mar 
ensina os perigos 
das profundidades 
cun cómic

Artistas de calidade

Como vén sendo habitual na pro-
gramación cultural e festiva deste 
ano, o obxectivo de Vibrasons 09 foi 
non baixar o nivel das actuacións 
con respecto ás edicións anteriores 
do festival, traendo grupos de todo 
tipo e para todos os públicos.

Así, a pesar de que o orzamen-
to deste ano baixou nun 15%, a 
os artistas que ofrecerán as súas 
actuacións os días 30 e 31 de xullo e 
1 de agosto continúan na liña, e coa 
mesma calidade, dos que actuaron 

os anos anteriores.
Con respecto ás actividades para-

lelas ó festival que  se realizaban ata 
o momento, é posible que este ano 
non se leven a cabo debido á falta 
de interese do público e das propias 
organizacións. 

«Queda moi bonita unha venda 
de discos na rúa, pero logo o público 
non os merca, razón pola cal os 
locais que antes participaban 
acabaron preferindo levar a cabo os 
seus propios plans e programación 
para estas datas», declarou Joaquín 
Martínez.

dos británicos ‘The only ones’, 
que ofrecerán un concerto en 
exclusiva no que mostrarán ó 
público ese ‘algo’ máxico que só 
posúen certas bandas, mitos, e 
lendas do rock&roll.

«Sempre queda algún artista 
que nos gustaría que actuase 
no festival, pero cremos que 
o traballo de selección rea-
lizado este ano foi bo, pois 
conformamos un cartel 
para todo tipo de gustos, por 
exempro, eu persoalmente 
creo que os ‘the only ones’é 
unha formación que lle vai 
gustar moito ó público» 
comentou Martínez, que 
tamén se mostra orgulloso 
do efecto do festival nos pro-
pios artistas pois, segundo 
as súas propias palabras «os 
artistas que veñen a actuar a 
este festival sempre aca-
ban quedando máis 
días dos previs-
tos. Encántalles 
a cidade e o seu 
ambiente aco-
lledor, tan dife-
rente de Londres, 
por exempro».

Unha das viñetas. dP
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SANTIAGO. Un ano máis, e xa 
van 25, Ortigueira dá a benvi-
da ó mellor da música de raíz 
celta de Galicia e de fóra dela. 
Dende onte ata o 12 de xullo, 
milleiros de persoas desborda-
rán a praia de Morouzos, se-
dentos de boa música e novas 
experiencias e é que xa se sabe 
que igrexas hai moitas, pero 
catedrais só unha.

Grazas aos internautas, as 
tres bandas máis votadas na 
rede repartíronse durante a 
primeira noite de troula.

Hose, a gaiteira Susana 
Seivane presentará o seu novo 
disco, ‘Os soños que volven’. 
A continuación, será a vez da 
Michael Mcgoldrick Band.

O sábado arrancará ó son de 
Xosé Manuel Budiño.. Acom-
pañarano, La Bottine Sourian-
te, considerada por moitos a 
mellor formación de world 
music do panorama interna-
cional.

O domingo desembarcará 
a histórica Battlefied Band e o 
quinteto galego Arán, liderado 
polo gaiteiro de Celtas Cortos.

O Festival de 
Ortigueira trae 
música para todos 
os gustos no seu 25 
aniversario


