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O grupo de folk Xochilmica, que gañou o Certame de Radio Obradoiro

MESTIZAXE Músicos de Senegal, Marrocos, Portugal,
Catalunya e Galicia no Festival de Cabo Udra en agosto

A multicultural
Noite do Trasno
A Asociación Mozas e
Mozos organiza en
Beluso e Bueu
exhibicións de danza,
teatro, maxia e clown

maré • Santiago

As oito bandas que participarán os
vindeiros 13 e 14 de agosto no festival
ANoitedoTrasnoencheránCaboUdra
de diversidade cultural. Músicos de
Senegal, Marrocos, Portugal ou Cata-
lunya e, por suposto, de Galicia, parti-
ciparán na terceira edición do evento,
que foi presentada onte por Andrés
Lamosa, Responsable de Actividades
da Asociación Mozas e Mozos de Be-
luso, organizadorado festival.
Os grupos demúsica galegaXochil-

mica e Ardentía abrirán o festival o
venres día 13, para continuar, despois
da queimada, co reggae portugués de
Terrakota e ohip-hopdeBlackBaude-
laire. O sábado 14 de agosto actuarán
os estradenses Matraca Perversa, La
Fritangaco seuska-rockeLaKinkyBe-
at, para pechar A Noite do Trasno con
DjangoFM.

Xaapartirdo lunsdía9deagosto,a
Asociación Mozas e Mozos organiza
en Beluso e en Bueu unha semana
chea de actividades, con exhibicións
de capoeira e danza contemporánea,
teatro e espectáculos de maxia e
clown. A fin de semana dos concertos
haberá ademais música e baile tradi-
cional, xogos e obradoiros, emais ani-
maciónderúa.
Habilitarase unha zonadeacampa-

da gratuíta para facilitar a asistencia ó
festival.
A festa comezaovenresdía trecede

agosto, ás dez da noite co grupo folk
Xochilmica, un grupo da zonadeSan-
tiago que aposta polas composicións
propias e bailables dentro do eido da

música galega. Xochilmica vén de ga-
ñar a quinta edición do Certame Folk
de RADIO OBRADOIRO e prepara o
repertoriodoseuprimeirodisco.
Un dosmellores grupos no panora-

ma damúsica tradicional estará o tre-
cedeagosto enANoitedoTrasno.Trá-
tase de Ardentía, unha formación vi-
guesaquexagravoutresdiscos.
Logo da queimada e o conxuro que

se lerá a medianoite, os portugueses
Terrakotamarcarán o ecuador do pri-
meirodíade festa coseureggaemesti-
zo. A banda Black Baudelaire pechará
aprimeiranoite coas súas letrasdede-
nunciasociala ritmodehip-hop.
A trouladaMatracaPerversaabreo

segundodíaparacontinuarconLaFri-
tanga. O punto álxido de A Noite do
Trasno chegadamandeLaKinkyBeat
e os seus ritmos cálidos. Django FM
pecha os concertos de co seu estilo
raggamufin.
Entre as actividades que se desen-

volverán do luns 9 de agosto ó xoves
21, atópaseoespectáculodemaxiade
ElDomadorde Ilusiones,mentresqueo
martes 10 haberá unha exhibición de
capoeira na praia deArea deBon, tea-
tropara aanimacióná lecturaHistoria
deun libro,entreoutrascousas. �

Con zona de
acampada libre
A organización habilitará unha
zona de acampada gratuita pa-
ra todos aqueles que desexen
asistir a A Noite do Trasno. Si-
tuarase preto da zona de con-
certos, a dous pasos da praia e
da sombra domonte.

‘Gramática insubordinada’

LETRAS � ‘Baixo Mínimos’ de Ameixeiras, ‘Vermella con lobos’ de Blanco e a
‘Gramática insubordinada’ do Obradoiro de Gianni Rodari son as novidades

A editorial Xerais lanza no
verán tres novos títulos
A editorial Xerais introdúcese no ve-
rán co lanzamento de tres novas
obras, as novelas Baixo mínimos de
Diego Ameixeiras e Vermella con lobos
de Carmen Blanco, ademais de Gra-
mática insubordinada do Obradoiro
deLinguaGianniRodari.
Galicia xa ten o seu Pepe Carvalho

no detective Horacio Dopico, un novo
personaxe creado por Diego Ameixei-
ras para a súa primeira novela Baixo
mínimos, na que a través do xénero
negro artella unha trama sobre o asa-
sinato dun avogado. Así a policía de-
tén a varios activistas do GIA (Grupo
Independentista Armado) e case nin-

guén dubida da versión que ofrece a
Consellería de Interior, sen embargo
na corrupta cúpuladaConselleríanon
confían nas súas propias mentiras e
queren saber algo máis sen que inter-
veñanas forzasdeseguridade.

Vermella con lobosdeCarmenBlan-
co é un conxunto de dez narracións

que consitúen unha recreación libre e
persoal dos contos de fadas, afastados
dos contidosmisóxinos, reaccionarios
e pouco liberadores. Dende esta pers-
pectiva a autora deMulleres e indepen-
dencia reinventaaclásicoscomoCara-
pucha vermella, Peter Pan, As mil e
unha noites, A sereíña, Bucles de ouro,
Os tres osiños, Brancaneves, A bela dor-
mente do bosque, Cincenta, Barba azul
eAlicianopaísdasmarabillas.

Gramática insubordinada é un libro
que recolle a experiencia de anima-
ciónálecturaquedendehaivinteanos
vén desenvolvendo en Vigo o Obra-
doiro Gianni Rodari e no que se anali-
za o proceso creativo e se cuestionan
as premisas máis sagradas da Gramá-
tica. � maré
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