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“Marabillosos días en Galicia”... os
que pasou Pau Gasol coa súa moza
Pau Gasol estivo tres días na casa da familia materna da súa moza, nunha aldea de Quiroga, segundo
relata La Voz. “Marabillosos días en Galicia”, escribiu no Twitter o xogador dos Lakers, que tamén se
deixou ver por Vigo coa súa amada Silvia López,
rachando así os rumores de crise na parella.
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Por Álvaro Sal
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Obama comeu en Porto Rico nun
restaurante dun galego de Baralla

O deputado Ignacio López-Chaves
será o presidente do Porto de Vigo

Barack Obama estivo a semana pasada en Porto Rico
nunha visita histórica. E aproveitou para ter un encontro co senador Alejandro García Padilla no restaurante Kasalta que rexenta o lugués de Baralla Jesús
Herbón, onde tomou un refrixerio. O sábado saían os
tres nunha foto na contraportada de El Correo.

Ignacio López-Chaves, deputado autonómico e
concelleiro vigués do PP, será o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo. A incógnita quedou despexada tras ser confirmada Corina Porro como presidenta do CES (Consello Económico e Social). Ambos
os dous tomarán posesión nos próximos días.
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“A Historia contámola
desde o presente; polo
tanto, pode ser sempre
unha gran mentira”
Héctor Cobo.

P ¿Un sinónimo de Galicia?
R Conventus Lvcensis.
P ¿Un lema a seguir?
R Nihil est incertius vulgo, nihil obs-

curius voluntate hominum, nihil
falatius ratione tota comitiorum.
P ¿Unha virtude?
R Pensar.
P ¿Un defecto?
R Crer.
P ¿Unha mentira histórica?
R Cozze dicía que a Historia é

sempre contemporánea porque a
contamos desde o presente. Polo
tanto, a súa interpretación pode
ser sempre unha gran mentira.
P Vén de publicar ‘Por la calle de
San Marcos’.¿Como se artella?
R Cun dobre punto de vista narra-
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Indignados e violentos

Humanizada asistencia

Os indignados estano a facer
dun xeito adecuado, de forma
pacífica, e os medios de comunicación así o deben comunicar.
Os violentos non son os indignados. ¡Grazas a internet a verdade
sae a flote! Deixemos xa de ser
un rabaño en mans do capitalismo. Vexan o vídeo: http://youtu.
be/YcmvzRvsf8g.
Anónimo. SMS

José Carlos Represas agradece a
profesionalidade e humanizada asistencia dispensada o día
12 no centro de saúde de Ponteareas. Grazas, Inma e demais
compañeiras.
J.C.R. SMS
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Mario Outeiro
Quero felicitar a Mario Outeiro
porque é deputado provincial en
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Lugo. De seguro que fará todo o
que poida polos lugueses.
Rosendo. Lugo

Área metropolitana
¿Debe ser o Miño o motor dunha
nova área metropolitana como é
a ría viguesa?
Anónimo. SMS

tivo: por un lado os aconteceres
da rúa e por outro, unha familia que leva vivindo nela desde
as súas orixes como vía urbana.
Resulta ademais que esa familia
é a miña, e a coñezo ben.

Julio Reboredo Pazos
Naceu en Lugo en 1953 e
sempre viviu na rúa que agora
protagoniza o seu último ensaio
‘Por la calle de San Marcos’
abrangue 200 anos de historia
lucense, a través, segundo di,
“dos aconteceres dunha rúa e
dunha familia provinciana”
A Historia Contemporánea é
a súa especialidade. Catedrático
de ensino secundario, publicou
versos, novela, ensaios sobre o
ensino da Historia e ata un libro
sobre disparates de alumnos

P ¿Que proxectos ten agora?
R Quero acabar unha novela que,

como non, trata sobre Lugo, duns
días de 1837 que me resultaron
especialmente chamativos.

>flash

A Primeira portuguesa
A falta de equipos da Eurorrexión
do Eixo Atlántico na Liga BBVA, a
CRTVG ben podería televisar os
partidos do Porto e do Sporting
de Braga, que tamén son equipos da nosa eurorrexión e si que
xogan en Primeira.
A.M. SMS
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Os coches tamén voan
¿Quen dixo que os coches non voaban? No recentemente disputado
rallye de Ourense quedou novamente demostrado. No salto de Toén,
víronse espectaculares imaxes como estas, protagonizadas aquí polo
coche de Pujol e Rosell. A única nota negativa da proba, na que se
impuxo o alacantino Miguel Fuster (como se informa en Deportes), foi
un accidente con dous feridos en Pereiro de Aguiar. > José M. Pérez

