Celtic News
un xornal feito con liberdade
Na vea que me acolle tan azul. (Lois Pereiro)

Función de Bala Perdida

Boris e Toxo á
conquista de
Hollywood
Os coñecidos cans Boris
e Toxo, ambos curmáns de
cor negra, actuarán na película protagonizada por animais e humanos Da Terra a
Lúa, onde interpretarán o papel de mascotas dos actores
principais do filme. Esta vez,
por fin, dous artistas galegos
conquistarán Hollywood. A
película, baseada na novela
de Jules Verne, será estreada
no vindeiro Nadal e agárdase
que sexa un éxito de taquilla
de proporcións incalculables.

Esta noite
haberá unha
chuvia de
estrelas
A BELEZA DA
BOLBORETA fugaces na
Polinesia
A palabra bolboreta, encón-

trase entre as dez palabras finalistas a ser elixida a palabra
máis bonita do mundo, segundo informa a revista Luzes de
Galiza. No concurso participan palabras de cento vinte
idiomas do planeta Terra.

Dorinda, a gata
vagabunda, pariu
tres gatiños na
locomotora dun
tren abandonado.
A locomotora e os vagóns
abandonados desde hai anos
na estación de FEVE de Viveiro, foron testemuña na
tardiña de onte dun acontecemento moi entrañable. A gata
vagabunda máis coñecida da
vila mariñán, Dorinda, pariu
tres gatiños de diferentes cores. O que parece ser un bo
augurio para o futuro dos veciños, segundo afirmou a botadora de cartas Xoana a tola.

As Compañías de Títeres
Cachirulo e Espello Cóncavo, representarán hoxe na
nosa vila a obra Bala Perdida
de Manuel Rivas. A novela
do escritor coruñés foi adaptada para teatro por Jorge
Rey e Lino Braxe. Este último, xunto con Rivas, formou
parte do grupo poético De
amor e desamor e, na compaña do autor da peza, fundou
a revista Luzes de Galiza.
Bala Perdida ten un amplo
elenco que encabeza o propio Braxe, quen interpreta o
rol do capitán do Liberdade,

xunto a el, actores da talla de
Manuela Varela, Luisa Silvela, Xosé Bonome, Jorge Rey,
Pedro Picos e Xoán Carlos
Mejuto, acompañados polo
musico Marcelo González. A
peza, dirixida por Jorge Rey
e Lino Braxe, transcorre nos
mares de Galicia e na cidade
de Atlán, nome imaxinario e
mítico co que Manuel Rivas
bautiza á Coruña. A intriga, a
aventura, o humor e os aires
mariños farán que o espectador se sinta transportado
aos mundos de Stevenson, de
Conrad ou de Hemingway.
Boceto para o cartaz da obra

Os indíxenas da Polinesia están de noraboa porque esta
noite haberá unha chuvia de
estrelas fugaces no seu ceo.
A visión desta chuvia estelar
será un espectáculo único e
fermosísimo, pois na polinesia a contaminación lumínica e atmosférica é das máis
baixas do planeta.
Lino Braxe como o pirata Bala Perdida, xunto a un barco debuxado polo actor para este xornal

A incrible viaxe dun
t es o u ro m a ld i to
†Restaurante Tía Adelaida¢
CALDO, OVOS FRITIDOS, ENSALADAS
INFUSIÓNS E GUISO DE CARNE.
,
TODO PREPARADO CON
XEITO E MOITO AGARIMO
,

Ganso Salvaxe.
Un barco cheo de acordeóns que soan na noite como
unha oración fúnebre, un barco cargado de laranxas que
alfombran as praias do oeste,
un barco cheo de leite condensado que os nosos pescadores usan para pintar fiestras
e portas… Ao longo da nosa
historia, na nosa brava costa
producíronse naufraxios que,
co paso do tempo, semellan
máxicas invencións do maxín
do mar. O último caso, endexamais contado, ten a fas-

quía dun conto de terror. O
desembarco na nosa costa
dun tesouro nazi. Toneladas
de lingotes de ouro que teñen o signo dunha maldición
e que, nesta hora, poderían
estar agochados nalgún lugar
seguramente non moi distante a Atlán. A orixe de dito
tesouro, non é outra que os
dentes arrincados a milleiros
de prisioneiros xudeus, xitanos e comunistas. Sospéitase
que os lingotes chegaron ata
as costas a bordo do mercante
Zaratustra.
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Homenaxe popular ao
corredor que quedou
último na Volta Ciclista
á Illa Esmeralda

Celtic News
un xornal feito con liberdade
Cada un dentro da súa alta mar. (Manuel Antonio)

OS LOBOS DO CAUREL
OUBEARON A CORO

Xermán Filgueiras, o corredor que acadou a última
posición na Volta Ciclista
á Illa Esmeralda, foi homenaxeado polas xentes da
vila de Bravas cunha festa popular amenizada pola
orquestra Os Asteroides,
durante o transcurso da cal
foille imposta a medalla á
deportividade e ao tesón.
Pois Xermán, chegou con
tres horas de diferenza á
meta con respecto ao gañador, pero chegou.

O POEMA DA SEMANA

“V i s i t a

á florería”

Dígame señora, que valen as alegrías?
Véndolle dez por mil pesetiñas.
Dez alegrías por mil pesetiñas.
Que bonitiñas, que baratiñas, as alegrías!
E dígame, señora, a canto van as primaveras?
Ah, pois, ao mesmo prezo ca as alegrías.
Leva dez por mil pesetiñas.
De verdade? Que ben! Que bonitiñas,
que baratiñas as primaveras e as alegrías.
E dígame, señora, que flores son esas?
Como se chaman esas tan lindas
que están ao lado das primaveras e as alegrías?
Esas regálollas. Son marabillas.

Rose O’Flaherty

Unha ducia de lobos da serra do Courel Os lobos, ao atopárense, oubearon a coro
reuníronse na pasada noite con motivo do durante unha noite na memoria do poeta que
vinte cabodano do poeta Uxío Novoneyra. tanto os cantou.

Un vello da montaña dos Ancares
viu onte o mar por primeira vez
Amancio
Val
Ulloa,
viaxou onte coa súa familia
ata a Praia das Catedrais, na
costa lucense, onde fillos e
netos de ancián, gozaron da
alegría do seu pai e abo, ao
contemplar este, por primeira vez na súa vida, o mar. O
clan dos Val celebrou o acontecemento cun cocido galego
e con queixo e marmelo da
zona, pois Amancio quería
ver o mar, pero probar o peixe, pareceulle unha aventura
demasiado ousada.

A Illa da Música
Un programa de música bailable, humor e noticias
presentado polo artista radiofónico Antonio Mandiá
Todas as tardes en Cartafol Radio ás 18.00h.

