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¿sabíasque...?

A Mesa pola
Normalización
convoca o Premio
Abertos ao Galego
O galardón recoñecerá unha
empresa que destaque polo
uso do noso idioma. Todas as
bases, en ‘www.amesanl.org’
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‘Dark Butterfly’
A historia dunha
corredora de maratón
exhausta que procura
o derradeiro alento
para chegar á meta. A
obra de Rexina Vega
enfróntanos ao proceso da enfermidade
mental como unha
lenta e consciente deriva cara á exclusión.

‘Hotel Cidade Sur’
Unha obra de Xerardo Quintiá que contempla oito historias
que analizan a realidade que existe nos
espazos entre o rural
e o urbano, nos arrabaldes das capitais de
provincia.

NA BUSCA DO FARDO DE ESTATUÍÑAS
> A popular serie de narcos da TVG ‘Matalobos’ lidera os nomeamentos aos Premios Mestre Mateo con 15
> Cintas como ‘Doentes’, ‘Engurras’ ou ‘Tralas luces’ optan a diferentes galardóns na gala do vindeiro abril
LV

A décima edición dos Premios Mestre Mateo, cuxa gala terá lugar o vindeiro mes de abril, xa ten os seus
nomeados para as vinte e seis diferentes categorías. Matalobos, a serie
da TVG que narra unha historia tras
o pano do narcotráfico en Galicia,
acapara, con quince nomeamentos,
o maior número de candidaturas
dos premios que concede a Academia Galega do Audiovisual, cuxa
listaxe de finalistas se deu a coñecer
onte na Coruña.
A segunda en número de nomeamentos é a longametraxe de ficción
Doentes. Esta cinta protagonizada
por Xosé A. Durán Morris e Xosé
Manuel Oliveira Pico obtivo trece
candidaturas, entre elas a de mellor
dirección, mellor actor e mellor
actriz. A película de animación
Engurras, galardoada nos Premios
Goya, opta tamén aquí a oito estatuíñas.
Nesta edición tamén destacan
outros formatos como o documental presentado no Festival de San
Sebastián Tralas luces, que leva seis
nomeamentos; e a longametraxe
para televisión Eduardo Barreiros,
o Henry Ford galego, tamén finalista
en seis categorías.
O galardon á mellor película
rifarase entre A casa da luz, Doentes, Secuestrados e Sinbad. Ignacio
Ferreras, por Engurras; Sandra Sánchez, por Tralas luces; Simón Casal,
por Eduardo Barreiros, o Henry Ford
galego; e Carlos Balza, por Doentes,
serán os nomeados a outra das
grandes: mellor dirección.
A produtora Emma Lustres,
membro da xunta directiva da
Academia Galega do Audiovisual,
afirmou onte que a cantidade e a
calidade dos proxectos presentados
“dan boa conta de que o talento en
Galicia non está en crise”.
Sara Horta, secretaria da academia, explicou que agora terá lugar
unha segunda rolda de votacións,
na que os 245 socios da Academia
decidirán o nome dos gañadores.
A esta décima edición dos Premios Mestre Mateo concorreron 132
obras, 85 produtoras e 385 profesionais, cifras similares ás de 2011.
> www.academiagalegadoaudiovisual.com
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XAVIER NAVAZA
ESCRITOR E
XORNALISTA

“O meu libro fala de
galegos anónimos
que viviron no
mundo de Marilyn”
Diego de Cora dcora@l-v.es

JAUREGUIZAR
www.l-v.es

MASON-DIXON
Unha escea da popular serie da Televisión de Galicia ‘Matalobos’. > LV
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Cúmprense dez anos sen
Carlos Casares, que será
homenaxeado en Xinzo
Este venres cúmprense dez anos
do pasamento do escritor Carlos
Casares, polo que o Concello de
Xinzo de Limia (Ourense) dará
comezo pasado mañá a unha
semana de actos de homenaxe
ao ourensán. O programa conta
con actuacións, monólogos e
música. Unha ofrenda floral porá
o punto e final ás actividades.

O escritor Carlos Casares. > LV

>ascaras

David Rubín
Debuxante
O ourensán publica a súa obra Oso
malaio en territorio
italiano. Farao da
man do selo editorial Tunué e baixo o
título La sala da tè
dell’orso malese.

Antonio Reigosa
Escritor
Dará hoxe ás 19.00
horas na Escola Oficial de Idiomas de
Pontevedra unha
charla sobre o paso
dos contos populares por diferentes
linguas e culturas.

Felipe Criado
Pintor
Amosa na galería La Catedral de
Lugo trinta obras
protagonizadas
por mulleres fantásticas e surreais
pintadas ao longo
da última década.

A

bel Caballero e José Blanco
danse un aire con Charles
Mason e Jeremiah Dixon,
un melancólico astrónomo e un
audaz topógrafo que lindaron
catro estados dos USA no século
XVIII. Caballero e Blanco trazaron unha alianza que cruza o
país para armar novamente o
socialismo. Galicia é incapaz de
organizarse de xeito global, nin
sequera por territorios. O que
funciona son paralelos e meridianos: o Camiño de Santiago, a
AP-9, o Celta-Deportivo, e agora
a Liña Mason-Dixon que reviven os dous ex ministros, que
debuxaron o seu acordo con
trazas de vía do AVE. Caballero
achega a Elena Espinosa como
candidata a dirixir o partido e
Blanco sitúa a Besteiro para
ser aspirante á Xunta. O único
atranco é que Pachi Vázquez,
que antonte mesmo era o noso
home no Carballiño e agora
pasou á condición de terceiro
home. O ourensán revolveuse e
vai dar a batalla ata o límite da
votación desta fin de semana.
Besteiro é consciente, manexa
unha calculadora de sumar delegados e non deixa de albiscar
que debería ocupar o posto de
Ricardo Varela na secretaría provincial de Lugo. Por iso manexou
unha linguaxe escura, soamente
superada en locuacidade e equidistancia polo alcalde da capital,
López Orozco. A publicación de
parte dos cables da operación
Campeón entolda a posición de
Espinosa por moito que teime
en erguer o pano da tramoia
para exhibir soberanía.

Xavier Navaza (Lalín, 1948) presenta o seu novo libro, El último
amante de Marilyn, publicado
por Alvarellos Editora.
P ¿Que atopamos en ‘El último amante de Marilyn’?
R Información que descartei
do libro Disparos porque no
momento estaba á marxe do
que andaba a facer. O fío condutor do libro son os días que
Marilyn pasou en México xunto ao director de ascendencia
galega José Bolaños, alumno
do tamén galego Carlos Velo,
impulsor da radio e televisión
méxicana e fundador do Icaic
cubano. Naquel ambiente confluíron Buñuel, Rulfo ou o Ché.
P ¿Como foi a relación de
Marilyn con Bolaños?
R Foi Marilyn quen o ligou a el
e non ao revés, aínda que Bolaños era un sedutor. Nos EE UU
sempre lle botarían en cara que
se acercara á esquerda mexicana naquela primavera do 62,
coa crise dos mísiles á volta da
esquina. Visitou México con
axentes do FBI detrás dela.
P ¿Que hai detrás do romance de Monroe e Bolaños?
R A obra configura unha colemena. Fala deses personaxes
anónimos galegos que estiveron
vencellados dalgún xeito a todo
aquel mundo: cociñeiros, choferes, revolucionarios, etc.
P ¿Como se documentou
para esta obra?
R Principalmente con información de trasmisión oral. En
realidade creo que con isto abro
un novo camiño. Nunha canle
americana estearon o programa
Who do you think you are? No
primeiro capítulo falan das raíces de Martin Sheen. Os fillos de
Velo son descendentes de galegos, pero mexicanos; Bolaños
non se sente galego... pero as
raíces están aí.
> Ampliado en www.l-v.es

