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RobERto, o poRtEiRo 
do gRanada, casa o 
día 23 En chantada

A semana pasada conteilles 
a escapada de Manu Chao 
a Vilalba, de onde é seu pai, 
Ramón. Pois ben, nesta oca-
sión falareilles da definitiva 
reconciliación de Ramón 
Chao coa súa terra natal, tra-
los malentendidos xerados 
coa publicación da súa nove-
la ‘El lago de Como’, en 1981. 
Varias asociacións culturais 
da Terra Chá van promover o 
seu nomeamento como Fillo 
Pródigo, unha iniciativa que 
darán a coñecer con detalle á 
volta do verán.

Moncho Paz e Ramón Chao.

un RElato dE 
luz daRRiba é 
pREmiado polo 
cEntRo galEgo 
dE fRánkfoRt 

O Centro Cultural Galego de 
Fránkfort xa deu a coñecer o 
fallo do certame literario que 
convocara polo Día das Letras 
Galegas. Luz Darriba, con 
‘Mulleres na ventá’, foi unha 
das premiadas, compartindo 
distinción con José Ramón 
García (‘A miña Galiza’) e Fer-
nando Fernández (‘Es ti un 
deses?’). O xurado estivo for-
mado por membros do centro 
galego, profesores, xornalistas 
e o lector de galego da Univer-
sidade de Heidelberg, Ignacio 
Urrutia.

Lomarti.

Aitana e Roberto brindan polo seu futuro. Marta Guitián    

Os chantadinos teñen, estes días, 
a oportunidade de atoparse cun 
dos seus veciños máis populares: 
Roberto Fernández Alvarellos, 
actual porteiro do Granada. Ro-
berto regresou á casa para des-
cansar e preparar a súa voda, xa 
que dará o «si, quero» o próximo 
día 23 á súa noiva Aitana, tamén 
chantadina.

A cerimonia terá lugar na pa-
rroquia de San Pedro de Líncora, 
de onde é natural a futura esposa, 
e traerá a terras lucenses a nume-
rosas cara coñecidas do fútbol es-

pañol. Así, agárdase a asistencia 
á voda de xogadores e excompa-
ñeiros de Roberto do Spórting de 
Xixón, do Osasuna e por suposto 
do Granada.

recuPeración. Roberto aprovei-
ta estes días na súa terra, ademais 
de para preparar o seu casamento, 
para recuperarse totalmente da le-
sión de espalda que lle impediu 
continuar defendendo a portería 
do Granada no final da tempada, 
na que o conxunto andaluz logrou 
conservar a categoría.

Vilalba 
nomEaRá 
fillo pRódigo 
ao EscRitoR 
Ramón chao

Non sei como foi, porque re-
matou de madrugada, pero 
estaba previsto que unha per-
formance do lucense Lomarti 
puxese o punto final ao pro-
grama cultural ‘Crash’, des-
envolvido ao longo de toda a 
semana en Santiago. Lomarti 
tiña preparada unha posta en 
escena con vestiario branco, 
pés descalzos e mans venda-
das, buscando a representa-
ción da confusión entre rea-
lidade e arte. A performance 
tamén requería a colaboración 
do público.

o pRogRama 
‘cRash’ dixo 
adEus cunha 
pERfoRmancE 
dE lomaRti

silVia jato 
chEgou á 
fEsta dE maRiE 
claiRE subida 
nunha moto

Silvia Jato sorprendeu a pro-
pios e estraños na celebración 
da festa T-shirt Party, organi-
zada pola revista Marie Claire. 
E, nesta ocasión, non o fixo 
pola súa simpatía nin polo 
seu estilismo —ía á última, 
cun axustado vestido da firma 
Blumarine en verde pistacho, 
estampado e con apliques de 
cadeas douradas—, senón por-
que chegou subida... ¡nunha 
moto! Silvia, a ver se nos fas 
unha demostración da túa 
pericia moteira cando veñas 
a Lugo... 

D ESDE QUE O 13 de 
novembro do 2007 
se anunciase oficial-

mente o cesamento temporal 
da convivencia de Elena de 
Borbón e Jaime de Maricha-
lar, a vida da primoxénita dos 
Reis de España deu un xiro de 
180 graos. Nai de dous ado-
lescentes, a infanta é hoxe 
unha muller madura, moi 
querida porque ven nela a re-
presentación máis xenuína 
do nacionalismo español, que 
permaneceu allea aos asuntos 
económicos-financeiros do seu 
cuñado Iñaki Urdangarín, que 
tanto dano fixeron á Coroa.

Claro que ben podería tra-
tarse dunha estratexia para 
evitar males maiores, nunha 
familia que pasou de ser a 
máis respectada e querida po-
los españois a recibir numero-
sas críticas, ata por actuacións 
que ata non hai moito tempo 
eran virtudes dun Rei ao que 
lle gustaba ‘borbonear’, pero 
ao que a xente quería pola 
súa proximidade e polo moi-
to que fixera por España en 
momentos moi difíciles. Non 
se equivocan quenes pensan 
que a maior virtude da infan-
ta Elena é que se trata dunha 
muller moi extrovertida, pero 
sen esquecer que tamén é ex-
tremadamente coidadosa con 
todo o que ten que ver coa súa 
vida privada, xa que a pesar 
dos numerosos romances que 
se lle adxudicaron desde a súa 
separación, ata o momento 
non se lle coñece relación al-
gunha que poida ir máis aló 
dunha simple amizade. 

Defensora de todo o que re-
presenta a marca España, non 
dubidou en envolverse na ban-
deira española para render ho-
menaxe á selección ou sentar 
no palco real da praza de Las 
Ventas para aplaudir aos seus 
toureiros favoritos. Elena de 
Borbón vive hoxe unha soida-
de moi buscada, despois do su-
frimento que supuxo para ela 
a enfermidade do seu entón 
home e que foi, creo eu, unha 
das causas que provocaron o 
distanciamento da parella.

O bo facer da 
infanta Elena
rosa villacastín

O abano
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