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María Obelleiro
Hai anos unha lenda urbana ad-
vertíalles aos pais que termasen
dos nenos nos hipermercados
porque había unha banda que se
adicaba a capturalos, metelos no
baño e cortarlles o pelo para po-
der secuestralos sen que os reco-
ñecesen. Tamén se di que as em-
pregadas de varias tendas de rou-
pa de nenos se viron na obriga de
pechar os establecementos polo
intento de rapto dalgún neno en
máis dunha ocasión. Estas situa-
cións irrompen na sociedade en
forma de alarma colectiva, unha
histeria que chega a converterse
en enfermiza cando se anuncian
casos como o de Yeremi, o de
Madeleine ou o de Mari Luz. Nos
últimos meses, en Galiza coñecé-
ronse decenas de denuncias de
intento de rapto de nenos. Pais
de Vilanova de Arousa, a Pobra
do Caramiñal, Boiro ou Camari-
ñas senten pánico dende que co-
ñeceron supostos intentos de se-
cuestro nas súas vilas.

FALSA ALARMA. O medo e a preo-
cupación apoderáronse dal-
gúns pais de alumnos dos Sale-
sianos, en Vigo, ao decatarse de
que un home cunha carapucha
percorría os arredores das insta-
lacións. “Creouse un grande es-
cándalo e unha grande alarma
por nada”, explica unha nai.
Como na meirande parte dos
casos, o home non era un se-
cuestrador. Tratábase dun pai,
que se atopa en trámites de se-
paración, ao que a muller non
lle permitía ver o fillo e simple-
mente trataba de ver o menor.
Por suposto, non levaba cara-
pucha ningunha, iso fora un en-
gadido da imaxinación popu-
lar, como logo recoñeceron
fontes próximas ao colexio.

HISTERIA COLECTIVA OU REALIDADE?

Manuel Castro, especialista en

Psicoloxía Clínica, considera
que rumores como o descrito
responden á histeria e á alarma
social. “Casos como o de Mari
Luz espertan un dos temores
máis sensíbeis dos indivi-
duos”. Segundo o psicólogo, a
alarma dos adultos fronte a es-
tes problemas pode derivar en
dúas vertentes, “denúnciase e
publicítase todo ou dánse situa-
cións ambiguas que desenca-
dean en alarma cando noutros
contextos non tería por que ser
así”. Castro asegura, “nestas si-
tuacións a xente comunica
con máis liberdade, está máis

sensíbel e interpreta de máis”.
O psicólogo advirte que as alar-
mas sociais “fan que moitas cou-
sas se malinterpreten e aumen-
ten e o perigo é que a esaxeración
tape casos reais”. Segundo expli-
ca, cando aparece un rumor a ni-
vel social “a historia pode defor-
marse até tal punto que chega a
ser inventada e as lendas urbanas
acaban afectándolle á realidade”.
Castro critica o tratamento que
recibiu na prensa o caso Mari
Luz, “amplificárono”. O mem-
bro do Colexio Oficial de Psicólo-
gos de Galicia defende a informa-
ción, pero non a “amplificación
nin convertelo en enfermizo”.
Para atallar esta alarma social,
Castro recomenda que os pode-
res “tomen e asenten medidas
de precaución e llo fagan saber á
xente para que se sinta máis se-
gura”. O psicólogo engade que o
caso de Mari Luz “destapou a
inoperancia policial, e isto é un-
ha oportunidade para resolver
estes problemas e transmitírllelo
á sociedade é importante”.�
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Fran Alonso

A lba repicha os tentáculos
e revira o bico. ¡Non, non

e non! Dende que mergullei
non para de formar burbullas
e rosmar. ¡Non, non e non!
Dime, ¿e logo non viches o úl-
timo informe da ONU? ¡Onde
vai parar, onde vai parar! Pois
non, non o vin, Alba. Esta pe-
quena exemplar de vulcanoc-
topus hydrothermalis tenme
profundamente desconcerta-
da. Uns días anda nos bios-
bardos e outros sabe máis ca
min. Decote anda contenta
como un axóuxere pero, ás
veces, bota escuma pola boca
do alporizada que nada. Vai
ser que neste mar de fumaro-
las ás veces a realidade é moi-
to máis nidia ca na superficie.
¿E logo que di ese informe da
ONU? Pois di que as mulleres
están discriminadas en todas
as lexislacións do mundo,
que polo menos en 53 países
non é ilegal a violación dentro
do matrimonio e, ademais, o
dereito á liberdade de move-
mento das mulleres vese re-
ducido pola esixencia de esta-
ren sempre acompañadas
por un familiar varón. Matri-
monios pactados, abusos físi-
cos e psíquicos, coerción de
dereitos fundamentais son
constantes na vida de millóns
de mulleres no mundo. O in-
forme afirma que elas son só
propietarias do un por cento
das terras agrícolas, ¿e logo
non hei de andar amolada?
Ademais, a voceira do PP no
Congreso é simplemente So-
raya e o presidente da Cáma-
ra, José Bono. Ela é só un no-
me, el vai sempre acompaña-
do dos seus apelidos. ¡E logo
non hei protestar! ¿Como po-
dedes seguir caladas ante es-
tas discriminacións? ¡Como é
posible que non alcedes a
voz! Míroa un pouco confun-
dida e respóndolle con inxe-
nuidade, talvez vergoña. Se
cadra é que non sabemos que
somos mulleres, Alba...�

’’

’’¿E  logo que di ese informe da
ONU? Pois di que as mulleres
están discriminadas en todas
as lexislacións do mundo”

’’As alarmas sociais fan que
moitas cousas se
malinterpreten e aumenten e
o perigo é que a esaxeración
tape casos reais”. 

[Manuel Castro]
Experto en Psicoloxía Clínica.

O crime da nena onubense Mari Luz desatou as alarmas.

Celso Delgado.
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O Centro de Planificación Familiar da Coruña cumpre 25 anos.  Foi o pri-

meiro de Galiza e atendeu a preto de 400.000 persoas dende a súa creación. As

actividades de conmemoración, que terán lugar en abril e maio, inclúen confe-

rencias e unha experiencia fotográfica aberta a todos os cidadáns que se cele-

brará o próximo sábado 12 nos soportais da Praza de María Pita co obxectivo

de reflectir os modelos de familia da actualidade.�
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afecta ao sistema nervioso, e só
se pode determinar a súa causa
con seguridade logo da morte
do paciente. 
O chamado “mal das vacas to-
las” é unha variante da enfer-
midade de Creutzfeldt-Jakob.

Esta doenza pode ter diferen-
tes causas, entre as que se con-
ta o consumo de produtos de
animais ricos en tecido nervio-
so que, á súa vez, foran alimen-
tados con pensos contaxiados
de orixe animal. O inicio da cri-

se de 2001 estivo na utilización
para o engorde de vacas de fa-
riñas elaboradas con ovellas
contaminadas. O gando ovino
ou caprino non pode transmi-
tir a enfermidade directamen-
te aos humanos.�

Xurxo González
A Consellaría de Sanidade ase-
gurou que actualmente o con-
sumo de carne de vacún non
ten ningún risco para a saúde
humana, xa que os controles
cúmprense de forma rigorosa.
Non obstante admitiu que se
poden dar casos mortais como
os anunciados o pasado día 7
polo Goberno autonómico de
Castela e León. 
As autoridades sanitarias
coinciden en sinalar que as
persoas afectadas adquiriron
a enfermidade polo consumo
de carne contaminada, pero
antes da porta en marcha das
medidas de seguridade que se
veñen aplicando en Europa
dende 2001. Naquel ano a cri-
se alimentaria obrigara a sa-
crificar e queimar miles de ca-
bezas de gando.

A ENFERMIDADE SÓ SE DETECTA NA
AUTOPSIA. Ramón Medina, di-
rector xeral de Saúde Pública
da Xunta de Galiza, indicou
que o sucedido en Castela e Le-

ón “podía acontecer en cal-
quera sitio de España”. Ade-
mais, precisou que a enfermi-
dade “tarda un mínimo de seis
anos en dar a cara”, polo que
apuntou a posibilidade de no-
vos afectados en zonas nos que
se rexistraron casos de “vacas
tolas”. De todos os xeitos, Me-
dina asegurou que vai ser un
problema de “magnitude bai-
xísima”. Até o momento fale-
ceron en España por esta cau-
sa tres persoas. A enfermidade

Non hai perigo no consumo de carne
As dúas persoas mortas en Castela e León
infectáronse hai seis anos polo menos 

X.C.
A carta de dimisión de Fran-
cisco López Peña, como Dele-
gado da Zona de Franca de Vi-
go, semella o cimo dunha ca-
dea de desencontros con Emi-
lio Pérez Touriño e o alcalde
vigués Abel Caballero. Desde
hai anos a Zona Franca, naci-
da cando a instalación da Ci-
troën en Vigo, foi perdendo
parte da súa concepción orixi-
nal e establecéndose máis co-
mo Axencia de Desenvolve-
mento Local. No propio hori-

zonte da Unión Europea se-
mellan organismos cun desti-
no de reconversión en canto
zonas de fiscalidade peculiar.
Algúns dos investimentos máis
poderosos nas infraestruturas
da cidade tiveron nestes anos
detrás á Zona Franca, que se na
etapa do PP nos gobernos cen-
tral e da Xunta estivo bastante
suxeita ao poder político, na
etapa de López Peña pugnaba
por tirar o corsé da estrita ren-
dabilidade imediata. Os desen-
contros máis relevantes tive-

ron que ver coa compra a De-
fensa dos terreos da ETEA (Es-
cola de Transmisións da Arma-
da), que supuxeron un desen-
volvemento de 30 millóns de
euros para a institución. A ins-
talación da Cidade do Mar, e a
maneira que esta se debía pro-
ducir, provocou un diferendo
coa Xunta e o Concello, que
aínda que non se pode aducir
como causa directa da dimi-
sión, si parece un elemento re-
levante. 
López Peña é un militante his-

tórico socialista, xa presente
no congreso de 1974 en Sures-
nes, alineado daquela coa
fracción de Rodolfo Llopis,
que perdeu fronte a Felipe
González. Presidente da Zona
Franca en dúas ocasións,
sempre tivo a gala amosar a
súa independencia, o que lle
trouxo desencontros con al-
caldes da súa propia corda po-
lítica. Especialista en Facenda,
o economista lugués vén de
incorporarase á dirección dos
estaleiros Rodman.�

A perda de autonomía precipita a dimisión de López Peña

Vacas afectadas polo mal de Creutzfeldt-Jakob  enterradas na mina de Mesia no ano 2000.                    MANOEL BELLO / ARQUIVO

’’O director xeral de Saúde
Pública da Xunta asegurou
que o problema vai ter unha
‘magnitude baixísima’”

Francisco López Peña. A.G.N.

Andel con lotes

de preservativos.
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ha auténtica embaixada gale-
ga na capital do estado. A súa
traxectoria de xornalista atra-
vesa varias décadas, desde os
tempos no que dirixiu a pode-
rosa Ciudadano, ao seu paso
pola dirección da Axencia
EFE ou a máis recente do dia-

galeguidade alí onde esteas,
no caso de Madrid sen dúbi-
da”. En setembro recollerá en
Celanova o Premio Casa dos
Poetas.
AA  CCaassaa  ddee  GGaalliicciiaa  aappaarreeccííaa  iinnii--
cciiaallmmeennttee  ccoommoo  ssuunnttuuaarriiaa,,
ppeerroo  ffooii  ggaaññaannddoo  ppeessoo  aa  iiddeeaa

Xan Carballla [TEXTO E FOTO]

D esde hai dous anos o
xornalista Alfonso S.
Palomares dirixe a

Casa de Galicia de Madrid, un
organismo que, nunha rúa ao
pé do Museo do Prado, é un-

rio Córdoba. Con cincuenta
anos en Madrid pode asegu-
rar “antes os galegos facíamos
espazos de nostalxia e hoxe a
morriña quedou enterrada
para sempre. As estruturas de
comunicación, viarias e tele-
máticas, permítenos vivir a

ddee  qquuee  ttaamméénn  éé  uunnhhaa  eemmbbaaii--
xxaaddaa  ccuullttuurraall  nneecceessaarriiaa..
Dunha banda ten a represen-
tación institucional da Xunta
en Madrid, pero do que trata
é de articular a galeguidade
na capital, no profesional,
cultural, empresarial, tamén

Alfonso S. Palomares, xornalista e director da Casa de Galicia en Madrid

‘No tempo da internet
o reto do xornalismo é a credibilidade’
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non o vexo noutras emisoras
da nosa orbe.

A POTENCIA DUNHA 

AXENCIA INTERNAACIONAL .

VVoosstteeddee  ddiirriixxiiuu  aa  AAxxeenncciiaa  EEFFEE
dduurraannttee  uunnhhaa  ddééccaaddaa..  ÉÉ  uunn
iinnssttrruummeennttoo  ddaa  ppoollííttiiccaa  eexxttee--
rriioorr??
De entrada é unha axencia es-
tatal practicamente ao 100%.
É estratéxica mesmo para o
mantemento do español en
Latinoamérica ou nos Estados
Unidos. Que unha axencia se-
xa capaz de contar o mundo
desde unha cultura e uns inte-
reses estratéxicos é moi im-
portante. A diferenza entre o
mundo do Norte e o Sul é que
só o primeiro era quen de con-
tar o relato histórico duns e
doutros. Hoxe Al Yazira é un
fenómeno inédito porque lle
conta aos árabes a súa historia
e a de Occidente baixo o seu
propio prisma.
SSeennttííaassee  nnuunn  nnuucclleeoo  ddee  ppoo--
ddeerr??
Coordinar a 2.000 xornalistas
con presenza en cen países do
mundo máis que poder dáche
sentimento de influencia. Ne-
sa dimensión, paradoxica-
mente, a sensación está máis
esluída ca nun pequeno me-
dio. Satisfaime contar que
cando me chamaron ao Con-
greso dos Deputados, onde ti-
ña que comparecer, nunca se
criticou á axencia por tenden-
ciosa.
VVoosstteeddee  vviivvee  oo  ffeennóómmeennoo  ddee
IInntteerrnneett  ccaannddoo  xxaa  eessttáá  ddeeiixxaann--
ddoo  aa  aaxxeenncciiaa  hhaaii  uunnss  qquuiinnccee
aannooss..  CCoommoo  aannaalliizzaa  ooss  hháábbiittooss
ddee  ccoonnssuummoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn??
Hoxe a información flúe des-
de moitos máis lugares. Antes
había un golpe de estado en
Bolivia, por exemplo, e as
axencias éramos as primeiras
en dalo ao mundo; marcaba-
mos a axenda da lectura dos
sucesos, porque os xornalistas
dos diarios e das televisións
tardaban en chegar. É un fe-
nómeno que hoxe se transfor-
mou por completo, porque
calquera pode ser correspon-
dente e podes mesmo criar
unha rede de correspondente
durmintes. O reto está na cre-
dibilidade, porque hai unha
masa informativa moi grande

pero é preciso escoller. O caso
de Iraq será digno de estudo
porque é unha guerra que
transcorre no medio desta
universalización das comuni-
cacións, pero os xornalistas
permanecen maiormente
condicionados polo exército
norteamericano. Destacan
unha ducia de xornalistas que
levan moito tempo e coñecen
as circunstancias do país e son
capaces de analizar o que su-
cede e dar unha explicación.
EEFFEE  cchheeggoouu  aa  tteerr  ttrriinnttaa  xxoorrnnaa--
lliissttaass  eennvviiaaddooss  eessppeecciiaaiiss  aa  eessaa
gguueerrrraa..  SSeenn  aa  ffoorrzzaa  dduunn  eessttaaddoo
éé  ppoossííbbeell  ssoosstteerr  eeccoonnoommiiccaa--
mmeennttee  aa  aaxxeenncciiaa??
É moi difícil porque a venda
de información só cobre o
50% de todos os gastos. Na
miña época xeramos un 60%
por vendas, pero é certo que
ao Estado dámoslle unhas
contrapartidas, culturais e
mesmo de información privi-
lexiada que fai rendíbel o in-
vestimento. Pero mesmo
axencias estritamente priva-
das, como Associated Press
(AP), non sobrevivirían sen a
subscrición aos seus servizos
das embaixadas americanas
ou os departamentos da Ad-
ministración. As grandes
axencias son moi poucas: AP,
Reuters, France Press, EFE...
Hai outras grandes como as
xaponesas que a pesar de ter
todos os cartos e medios, non
se dan metido fóra da súa area
de influencia, acaso pola súa
cultura informativa. A Axen-
cia Nova China até agora se-
gue a ser un fenómeno pe-
chado que no futuro pode dar
o paso a influír máis na infor-
mación mundial, porque a
pesar de ter 7.000 xornalistas
polo mundo non consegue
transcender. Pásalle como á
soviética Tass, que era citada
como fonte gubernamental.
O idioma é decisivo porque os
mercados do inglés e do espa-
ñol son grandes. Iso limita a
grandes potencias como Italia
ou Alemaña. O mundo árabe
deu o grande salto agora con
Al Yazira porque antes axen-
cias como Jana en Libia, ou as
de Marrocos ou Exipto non
daban o salto fóra dos seus
países, non lograban interco-
municar o mundo árabe.�

facemos labor de rexistro ofi-
cial. É o espazo de Galiza en
Madrid e é un elemento xa
recoñecido.
LLeevvaa  ddoouuss  aannooss  nneessttaa  rreessppoonn--
ssaabbiilliiddaaddee,,  ppeerroo  aaíínnddaa  eessttáá  nnoo
xxoorrnnaalliissmmoo..
Cheguei despois de dirixir o
diario Córdoba e aínda escri-
bo semanalmente en xornais
como El Periódico.
UUnnhhaa  ttrraaxxeeccttoorriiaa  qquuee  eemmppee--
zzoouu  eenn  MMaaddrriidd  hhaaii  ccaattrroo  ddééccaa--
ddaass..
Intereseime polo xornalismo
porque unha vez fixen unha
redacción no Instituto de Ou-
rense e un profesor díxome
“sabes pouco do tema pero
cóntalo moi ben, podes facer-
te xornalista”, como dicíndo-
me que o xornalismo tiña algo
de invención. É onde detecto
o meu primeiro interese. Da-
quela non tiña mítica asocia-
da pero si se asociaba a profe-
sión coa bohemia da noite.
Era atrainte para un mozo de
Calvos de Randín. Despois na
facultade cando dicía que
quería ser “xornalista interna-
cional”, non sabía que ía diri-
xir unha axencia con presen-
za mundial! En todo caso o
primeiro que fixen, xunto con
outros colegas galegos, foi
fundar a axencia Radial Press.
Despois estiven na fundación
de varias publicacións: Ciu-
dadano, Posible, Leer,... 
CCiiuuddaaddaannoo  mmaarrccoouu  uunnhhaa
ééppooccaa..
Foi un fenómeno perturba-
dor porque como en política
apenas se podían facer cousas
a revista era unha conciencia
crítica na socioloxía do con-
sumo e o medio ambiente,
que foi a primeira vez que se
tomaba como un tema activo
na prensa. Daquela fixeramos
informes moi críticos coa fac-
toría de Celulosas de Ponteve-
dra que na época foron un al-
dabonazo. Tamén consegui-
mos que unha empresa tan
potente como Agua de Sola-
res tivese que pechar porque
informamos que a auga que
distribuía non era potábel. A
revista era a primeira que fa-
cía análises comparativas e
como o facíamos con notario
e en laboratorios de prestixio,
puidemos titular “Solares, no
apta para consumo” e tivo

na información turística... Is-
to articúlase cunha activida-
de moi intensa, singular-
mente no cultural. A activi-
dade administrativa é impor-
tante porque hai moitas tra-
mitacións que se poden facer
na Casa de Galicia, pois nós

que pechar co poderosa que
era. Éramos xornalistas moi
novos e aquelo saíu moi ben,
porque unha edición que fi-
xemos extraordinaria sobre a
muller, falando de anticon-
ceptivos, vendeu 400.000
exemplares a pesar de que es-
tivo retida administrativa-
mente un mes no ministerio
de Información e Turismo.
SSeemmpprree  mmiissttuurroouu  oo  ppaappeell  ddee
xxoorrnnaalliissttaa  ee  eemmpprreessaarriioo..
Fíxeno case toda a vida, por-
que cando dirixín a axencia
EFE tamén exercía maior-
mente de xestor.
AAqquueell  tteemmppoo  ddaass  rreevviissttaass  ppoollíí--
ttiiccaass  ddaa  ttrraannssiicciióónn  ffooii  eefféémmeerroo
ppeerroo  cchheeoo  ddee  ccaabbeecceeiirraass..
Posible estaba tipificada na
esquerda e na cabeceira usa-
bamos as cores da bandeira
republicana, tivo varios se-
cuestros e procesáronme va-
rias veces. Durou oito anos e é
verdade que unhas foron cir-
cunstanciais pero outras so-
breviven, como o propio
Cambio16 que certamente
marcou unha época. As revis-
tas daquela eran capaces de
marcar a axenda política e ho-
xe non o fan. 
AA  rreellaacciióónn  ddooss  mmeeddiiooss  ccooaa  ppoo--
llííttiiccaa  éé  ttaann  íínnttiimmaa  aaíínnddaa  hhooxxee??
Daquela sen dúbida, porque
había un pequeno grupo de
xornalistas que estaban com-
prometidos contra o fran-
quismo. Na transición xa son
unha maioría os que mante-
ñen ese compromiso.
OO  ffeennóómmeennoo  ddaa  ccrriissppaacciióónn
ppaarreeccee  cciirrccuunnssccrriittoo  aaooss  mmee--
ddiiooss  ddee  MMaaddrriidd..
É que hoxe hai verdadeiros
sementadores de odio. Aquí
hai verdadeiros muíños de
crispación, sobre todo na ra-
dio. No asunto hai ideoloxía e
tamén busca de rendibilida-
de, porque desde o punto de
vista da información hai un
xornalismo finalista –sexa pa-
ra liquidar a González ou a
Zapatero– no que só importa
o obxectivo final e os feitos ca-
recen de importancia porque
se poden adobiar para lograr
ese obxectivo. O fenómeno tal
como se dá na COPE é difícil
atopalo noutros países. Tanta
deformación da realidade,
tanto poñer a lupa sobre o
que poda dividir a sociedade

No  xornalismo de hoxe
hai verdadeiros
sementadores de odio, 
sobre todo na radio”

’’ Coordinar a 2.000 xornalistas
con presenza en cen países,
máis que poder dáche
sentimento de influencia”

’’As axencias de información
son un instrumento da
política exterior”

’’
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LAMAS

Manuel Cidrás

Que eu teña un compro-
miso radical coa defensa

dos dereitos nacionais do
meu país non me obriga a
identificarme con todas as
reivindicacións nacionais
que se susciten no mundo.
Poñamos por caso as que se
enarboran baixo a bandeira
das túnicas dos lamas tibeta-
nos. Non hai niso contradi-
ción algunha, porque o meu
nacionalismo, como o dos la-
mas, é máis instrumental que
esencial. En cambio, a con-
gruencia cos meus principios
si que me obriga a rexeitar a
idea de que a vixencia dos de-
reitos nacionais dos tibetanos
quede relegada polo feito
constatable de que a súa ex-
presión política dominante
está vencellada a un modelo
teocrático que me repugna.
Doutro xeito incorrería no
erro no que historicamente
incidiron tantos que, dende
posicións pretendidamente
progresistas, quixeron relegar
no seu día o voto feminino
por entender que as mulleres
estaban maioritariamente
sometidas á influencia das
sotanas.
Túnicas ou sotanas, tanto ten.
Hai principios democráticos
cuxa defensa non pode ser
adiada por razóns de oportu-
nidade. Pero iso non quere di-
cir que quen defenda eses
principios se teña que apuntar
a calquera expresión política
que os acolla. Resulta esencial
ese discernimento.
De modo que unha cousa é
soster o dereito dos tibetanos
a decidir sobre a súa vida e
goberno, sen ningunha caste
de tutela sobre o exercicio
dese dereito alén do respecto
dos elementais principios
democráticos que está ao
mesmo nivel que o da auto-
determinación, e outra ben
distinto ter que unirse aos
cantos preolímpicos dos seus
lamas, que nos remiten a un
pasado incompatible co
principio irrenunciable da
laicidade.�

’’
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Soster o dereito
dos tibetanos 
é diferente de
unirse aos
cantos dos
seus lamas ”

’’

Inda que sempre se repita que os
mozos non temos moito que di-
cir nisto da política, vida pública,
e todo aquelo que se relaciona
coa expresión activa da cidada-
nía, ás veces, mesmo nós, deixá-
monos sublevar por acontece-
mentos cuxa inxustiza intolerá-
bel nos bota ás rúas, e cando te-
mos moita sorte, aos periódicos. 
Este artigo escrébeo unha estu-
dante galega, en formación uni-
versitaria, instruída na lingua in-
glesa pola presidenta de Galicia
Bilingüe, Gloria Lago. Nestes úl-
timos tempos vimos como esta
asociación foi creada e come-
zou a espallarse, e intrigada por
un lema tan nobre como Galicia
Bilingüe, acudimos ás fontes de
información oficiais que nos
instruíron sobre as bases, prin-
cipios e obxectivos desta orga-
nización capitaneada pola mi-
ña ex profesora. 
Cal non sería a sorpresa cando
descubrín o que en realidade
pretende Galicia Bilingüe, en-
tidade de nome cando menos
paradoxal:
Dunha banda, esta asociación
considera que a presenza do ga-
lego nas aulas é excesiva, des-
proporcionada en relación o
castelán e completamente in-
xustificada, esta primeira aseve-
ración non pode menos que fa-
cerme sorrir, posto que no mes-
mo centro IES Santo Tomás de
Freixeiro de Vigo, no que Gloria
Lago imparte clases, estudei eu.
Alí puden presenciar unha vio-
lación do espírito da Lei de Nor-
malización Lingüística, que
avoga por un uso xeneralizado
do galego no ensino a excep-
ción, claro, de lingua castelá e
linguas estranxeiras. Non obs-
tante, e curiosamente, só a clase
de galego e a de filosofía, eran
instruídas en galego. Todas as
demais, dende o latín até as ma-
temáticas eran explicadas en
castelán, pese ás numerosas
queixas de alumnos e investiga-
cións oficiais adicadas a facer
cumprir á lei.
“Lo que Galicia Bilingüepropo-
ne no supone la separación por
centros de los alumnos en fun-
ción de la lengua docente elegi-
da, sino por aulas, ya que ello
tiene dos ventajas. En primer lu-
gar favorece la tolerancia, la in-
tegración social y la intercomu-
nicación entre los alumnos, al

margen de la lengua que prefie-
ran utilizar”. Este anaco sacado
da súa páxina oficial non pode
menos que deixarnos abraia-
dos, alguén que cree nunha
evolución necesaria para a nosa
terra proponnos voltar os anos
escuros, separar a mozos e mo-
zas segundo a lingua que falen,
con que obxectivo? Integralos,
claro, non obstante esta integra-
ción aseméllanos un tanto difí-
cil se parte da base do segrega-
cionismo. Xuntar os nenos se-
gundo a lingua que falen non
pode senón provocar a longo
prazo o rexeitamento daquel
que non fala coma ti, que non
pensa coma ti. A lingua é un
gran catalizador da unión e o
mesmo tempo unha sólida ba-
rreira, non podemos fomentar
unha tendencia natural a apro-
ximarnos a aquel que se nos
asemella e afastarnos daquel
que non se nos parece. Non
nun país bilingüe. 
As consecuencias da segrega-
ción lingüística observámolas
de maneira paradigmática en
Bélxica. Neste país, a incom-
prensión entre membros dun

mesmo pobo é a resulta dun-
ha política centrada no mono-
lingüismo. Flamencos e va-
lóns foron educados cada un
nunha soa das linguas do seu
territorio. O resultado foi que
nun país bilingüe cada comu-
nidade era perfectamente
allea á lingua da súa veciña. Se
trasladamos este exemplo a
Galicia, se os mozos escollen
cada un unha lingua na que
ser educados, imaxinamos fá-
cilmente a resulta indesexábel
e catastrófica á que os estaría-
mos condenando.
Para rematar quero indicar o
porqué é a escola o lugar escolli-
do para fomentar o galego. O
castelán, como lingua ten un
porvir asegurado en Galicia,
ningún neno galego queda alleo
á “lingua do imperio”, a televi-
sión que ve, a radio que escoita,
a maioría das súas actividades
desenvólvense en castelán, se-
ría imposíbel privalo deste capi-
tal que lle é propio, a intención
xeral, e  só que teña a contrapar-
tida, de coñecer unha lingua
quizais máis antiga e fermosa co
obxectivo de que domine igual-
mente as verbas utilizadas secu-
larmente en Galicia. O galego
debe ser ensinado na escola,
sen moderación e sen frontei-
ras. O galego tamén é unha lin-
gua axeitada para as ciencias, a

plástica ou a ximnasia. Os pais
na casa, evidentemente, son li-
bres de falar unha lingua ou ou-
tra, de aprenderlles ou non os
seus fillos o segredo do pluralis-
mo, abofé que os amiguiños fa-
larán entre eles na lingua que
lles apeteza, pero a escola debe
manterse como o último bas-
tión da cultura, onde afondar
no coñecemento dunha lingua
menosprezada secularmente e
que comeza a retomar unha
imaxe  “normal”.  Pero non hai
que tomalo dende a perspectiva
da revancha histórica, senón
dende á da naturalidade de rela-
cionarnos tanto na rúa como na
escola nunha lingua que nos
pertence e á que pertencemos.
Aceptamos que a discrimina-
ción positiva é, sen dúbida, un
concepto a manexar con coida-
do, pero se o aceptamos para fa-
cilitarlle o acceso ao traballo ás
mulleres ou os diminuídos, se o
utilizamos para favorecer a
aqueles que teñen mais dificul-
tades á hora de adaptarse o siste-
ma, porque unha lingua eivada
non pode gozar de tal privilexio?
Negarlle esta oportunidade de
riqueza a un neno, facéndoo
escoller, non é promover o bi-
lingüismo querida profesora,
iso é quitarlles un dereito ad-
quirido, con moitas dificulta-
des polas xeracións que os
precederon, e non creo que
ninguén se considere coa au-
toridade moral de facer seme-
llante cousa. Se temos a sorte
de ter dúas linguas, dúas cul-
turas, dous patrimonios, por-
que debemos renunciar a un
deles? Porque escoller?�

’’No mesmo centro IES
Santo Tomás de Freixeiro
de Vigo, no que Gloria Lago
imparte clases, estudei eu.
Alí puden presenciar
unha violación descarada
da Lei de Normalización
Lingüística”

A GLORIA LAGO,
DUNHA EX-ALUMNA BILINGÜE

TRIBUNA �Ana Barros Feteira.
Crítico musical.

’’As consecuencias
da segregación lingüística
observámolas de maneira
paradigmática en Bélxica”

Gloria Lago,presidenta de Galicia Bilingüe.
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Galego nas verbenas

M. Obelleiro
Con “Mil festas máis para a
lingua galega”, o Concello de
Redondela tratará de acabar
coa insuficiente presenza do
galego nos espectáculos das
festas populares, unha das ei-
vas que recollía o Plan Xeral
de Normalización Lingüística
do 1994. A campaña consiste
en reforzar o carácter das fes-
tas populares dos 119 conce-
llos que veñen de adherirse
ao programa, que tamén con-
ta co apoio da Secretaría Xe-
ral de Política Lingüística e da
TVG.
Xosé González, técnico de
Cultura do Concello de Re-
dondela, deulle pulo a unha
iniciativa que xa promovera
en varias ocasións. “A norma-
lización lingüística téndese a
identificar coa literatura, pero
tamén debe ter presenza no
tempo de lecer”, apunta.
González explica que o ob-
xectivo principal tradúcese
na dignificación da lingua
nas festas, “algo que xa inicia-
ran Os Tamara e Andrés Do-
barro”.

LINGUA E TRADICIÓN.Os 119 conce-
llos, de todos os signos políti-
cos, coidarán que se respecte
a toponimia, o correcto uso
do idioma tanto na publicida-
de como nos contratos, que o
25 por cento do repertorio das
orquestras sexa en galego,
que os párrocos oren en gale-
go as misas maiores das festas
e que se interprete o Himno
no momento da consagra-
ción da misa. Ademais de fo-
mentar a lingua, González
considera necesario recupe-
rar as festas coa identidade de
cada parroquia, “débese fo-
mentar a participación e sa-
lientar o patrimonio material
e o inmaterial”.
Xosé González afirma que as
orquestras “adoitan deixar
para o final as típicas can-
cións en galego”. “Hai mem-
bros das bandas, sobre todo
inmigrantes, que non cantan
en galego porque din que
non o saben falar, pero se lle
mandan cantar en inglés
cantan aínda que non o falen
ben”, engade o fundador da
Asociación de Funcionarios
pola Normalización Lingüís-
tica.�

A campaña “Mil festas máis para a lingua galega”
conta coa adhesión de 119 concellos

’’A normalización lingüística
téndese a identificar
coa literatura, pero
tamén debe ter presenza
no tempo de lecer”

[Xosé González]
Técnico de Cultura
do Concello de Redondela.
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As conclusións dos nacionalistas
sobre as capacidades do PP cara
a organizar un ano de precampa-
ña máis duro non son iguais que
as dos socialistas. Carlos Ayme-
rich agarda mobilizacións de cer-
ta intensidade focalizadas en as-
pectos concretos como a lingua
ou os lumes se o verán é seco.
“Pode facer unha oposición máis
negativista no Parlamento pero o
grupo que ten dá para o que dá”,
engade o portavoz nacionalista.
Un cargo institucional do BNG
que prefire falar desde o anoni-
mato considera que “o PP galego
non pode mobilizar como o de
Madrid aludindo a valores como
a familia ou a Igrexa porque iso
aquí non funciona, mais usará de
todo; a lingua vai ser o instru-
mento de mobilización, tamén
porá moito énfase nas dificulta-
des económicas, seguirá a guerra
de desgaste en todo o que teña
que ver coa cultura e o territorio e
en planos sociais como a seguri-
dade”. Para esta fonte, no Parla-
mento “o PP pode facer referen-
cias á solidez da produción lexis-
lativa, o Goberno vai ter que apu-
rar porque hai leis por aprobar”.

PENDENTES DE MADRID. Un analista
político como Xosé Luís Barreiro
considera que todo está pen-

dente “de como se desenvolva o
congreso do PP estatal de xuño;
será decisivo”. “Cara onde pode
conducirse o PP galego tras ese
acto?, dálle tempo a reconstruír a
súa autonomía fronte a Madrid,
xa que leva tempo cedendo po-
sicións en aras da política nacio-
nal”. Mais Barreiro únese ás vo-
ces que non ven o PP mergulla-
do nunha etapa de oposición na
rúa. “Do que afirma e da súa tra-
xectoria non se deduce que vaia
optar pola mobilización”, resu-
me Xosé Luís Barreiro.
Algunhas voces mesmo aluden
á división interna como obstá-
culo para definir a súa oposi-
ción. “Aí están os recados en
Ourense ou as mensaxes de
Cabezas; intentarán meterlle
presión á caldeira estes meses,
mais non teñen moita capaci-
dade”, sostén o portavoz do
BNG, Carlos Aymerich.
Con todo, o feito de que desde o
goberno e desde os grupos que o
apoian non se albisque unha
oposición articulada –aínda que
algúns sectores si agardan certa
mobilización social– non impli-
ca, en palabras de Carlos Ayme-
rich, “que se infravalore o PP, po-
de facer moito dano ao país en
aspectos como a lingua ou o Es-
tatuto, mais non ao goberno”.�
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CARTAS

H. Vixande
A un ano da celebración das
vindeiras eleccións autonómi-
cas, nin socialistas nin nacio-
nalistas ven nos populares ca-
pacidade para organizar unha
oposición sistemática que po-
ña en apuros o goberno, aínda
que para estes meses o BNG
agarda máis conflitos sociais
na rúa que o PSOE.
O sentir dos partidos que soste-
ñen o goberno e dalgúns analis-
tas políticos é que o Partido Po-
pular non foi quen de constituír-
se nunha alternativa nos tres
anos que levamos de lexislatura.
“Están desorientados por falta
de dirección, mais que un grupo
de 37 membros, parece un de
tres ou catro”, asegura o porta-
voz do grupo parlamentario so-
cialista, Ismael Rego. “Núñez
Feixoo non remata de consoli-
darse como líder da oposición”,
indica o portavoz do BNG no
Parlamento, Carlos Aymerich.
Se para o portavoz do PSOE o
PP non dá co camiño, outros
dirixentes socialistas que prefi-
ren non revelar a súa identida-
de son aínda máis críticos coa
capacidade dos populares pa-
ra facer oposición. “O PP está
en horas baixas e ten unha ten-
dencia a erosionar a súa base

electoral, a reedición do gober-
no bipartito o ano que vén está
garantida”, asegura unha des-
tas voces, que tamén se atreve

a asegurar que “o PP non ten
capacidade de oposición, a
que levou adiante estes tres
anos foi ben branda”.

A precampaña do PP
Os nacionalistas agardan máis crispación que os socialistas

A PROTESTA AGRÍCOLA
ARXENTINA

Confésome lector habitual,
ou case habitual, dos artigos
que sobre política internacio-
nal escribe Lino Pellitero en A
Nosa Terra. Pero teño que di-
cir que despois de ler o da últi-
ma semana, sobre as protes-
tas do campo arxentino, non
me quedou claro o que quería
dicir. Pode que fose culpa mi-
ña ou pode que ao autor se lle

quedasen cousas no tinteiro,
mentres que se excedía en da-
tos que non daban moita in-
formación.
Eu pregúntolle ao señor Pelli-
tero: É certo ou non que ha-
bía e hai desabestecemento,
provocado en parte polos te-
rratenentes agrarios? É certo
ou non que moitas desas
grandes propiedades están
en mans de multinacionais
que só usan a Arxentina co-
mo territorio no que produ-

cir para o mercado interna-
cional a prezos competitivos,
esquecéndose das necesida-
des do propio país no que es-
tán asentadas?
Eu non son un experto en polí-
tica internacional coma el e é
probábel que as miñas opi-
nións non sexan correctas. En
todo caso reitero, con toda cor-
dialidade, que o seu artigo non
contribuíu a que me aclarase.�

Xosé L. Martínez
(A Coruña)
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GAÑAR SEN PRESENTARSE
H. Vixande
O Partido Popular é a primeira forza política do país tanto se te-
mos en conta o número de afiliados, os representantes institucio-
nais ou a súa traxectoria e experiencia. Non é pois, un inimigo cal-
quera para as outras organizacións. O PSOE e o BNG contan cun-
ha longa experiencia na oposición, pero tampouco se trata de dar-
lle leccións a ninguén, sobre todo porque lles custou catro lexisla-
turas constituírse nunha alternativa de goberno, o que revela que,
ou non souberon facer o seu traballo, ou que os populares son tan
listos coma eles. Se cadra trátase de negarlles as súas posibilidades
reais para que o asuman tanto os populares como os electores.
Mais unha cousa é xogar coa retórica da vitoria e outra pensar que
se pode gañar sen presentarse. E moito menos desprezar as capa-
cidades de ninguén; diso a cidadanía toma nota. �

Ismael Rego,PSOE [á esquerda] e Carlos Aymerich,BNG.                                     PEPE FERRÍN / A.G.N.
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O mesmo fillo que se enfron-
tou á selectividade en 1992,
anos despois traballou como
xornalista para as revistas
abertzales vascas Ardi Beltzia e
Kale Gorria. “Aquilo empregá-
rono para difamarme; un con-
trabandista dixo que colabora-
ba coa ETA e meteu en todo a
miña muller; o difamador saíu
condenado”, lembra.

O PRESTIGUE E A SAÚDE.O afundimen-
to do Prestige en 2002 foi outra
das batallas de Rafael Mouzo.
“Durante eses meses acollemos
11.000 voluntarios no pavillón,
foi unha experiencia que non
podo esquecer, aínda que ta-
mén perdín a saúde”, indica. De
todos os xeitos, a súa dedicación
a aquela causa fixo que perdese a
alcaldía en 2003, considera Do-
mingo Martínez Beiro, Gino. “Os
últimos oito anos, supoño que
por motivos de saúde, foron os
anos de abandono da política”,
di Manuel Ínsua, Lalo, concellei-
ro socialista.
En 2003 o BNG perdeu as elec-

cións e os independentes fixé-
ronse coa alcaldía. Francisco
Lema, fillo dun vello contrin-
cante de Mouzo, quedou á
fronte do concello e posterior-
mente integrouse no PSOE,
para concorrer ás municipais
de 2007 á cabeza da lista socia-
lista. “Entre Mouzo e máis eu
non hai moito feeling,  de mo-
do que prefiro non falar neste
momento”, descúlpase Lema.
Tras as eleccións, PSOE e BNG
conseguiron o mesmo número
de concelleiros, pero os socialis-
tas superaron os nacionalistas
nunha ducia de votos. Mais o
pacto non se produciu e Lema
non conseguiu o apoio do Blo-
que. Unha coalición entre o
BNG e o PP devolveulle a Mouzo
a alcaldía, aínda que o acordo va-
leulle a expulsión do BNG. Re-
tornou á organización cando os
socialistas racharon os acordos
para a dirección da Fegamp.
Agora que Mouzo marcha, o
PSOE reclámalle ao BNG que
cumpra o pacto e que Lema sexa
o seu sucesor.�

POLÍTICA.9.

H. Vixande
Tras 29 anos na corporación
municipal –25 deles como alcal-
de–, Rafael Mouzo (Corcubión,
1946) abandona a vida política
que comezou nas filas do Parti-
do dos Traballadores pero que
vén logo continuou dentro do
BNG. Trátase dun rexedor firme
que marcou unha etapa impor-
tante en Corcubión, sinalan
amigos e contrincantes.
O 23 de abril de 1979, Rafael
Mouzo tomou posesión como
alcalde de Corbubión. Á fronte
do Partido dos Traballadores
conseguiu nove concelleiros, a
maioría absoluta. “Represen-
taba a continuidade republica-
na”, conta Domingo Martínez
Beiro, Gino, un compañeiro de
loitas que explica o seu éxito
nas primeiras municipais. O
novo alcalde era fillo de repre-
saliados e estaba relacionado
con familias burguesas de Cor-
cubión que foran perseguidas
polo franquismo. “Foi unha
etapa importante e polémica
porque representaba unha for-
ma nova de facer política, fir-
me e moitas veces eficaz”, sina-
la Manuel Ínsua, Lalo, conce-
lleiro socialista na actualidade.
O paso de Mouzo polo PT foi
breve porque xa estaba na órbita
do nacionalismo. En 1981 foi un
dos fundadores do actual BNG.

ANOS CONVULSOS. En Corcubión e
na Costa da Morte existía un
ultradereitismo herdado da di-
tadura. “O 23 de febreiro de
1981 [cando se produce o gol-
pe de Estado do coronel da
Garda Civil Antonio Tejero]
creouse unha xunta cívico mi-
litar que elaborou unha lista de
persoas a pasear, eu estaba de
primeiro, segundo souben
despois”, relata o propio Mou-
zo, que nese período foi vítima
de moitas ameazas de morte.

O naufraxio e embarrancamen-
to do buque de bandeira pana-
meña Casón na Costa da Morte
a finais de 1987 foi un suceso que
marcou a súa vida. “É un capítu-
lo aparte, o sumario pechouse
sen traducir do inglés documen-
tos sobre a carga, algún día sabe-
rase a verdade”, di Mouzo, que
está convencido de que o barco,
ademais de reactores nucleares,
transportaba residuos radioacti-
vos. O alcalde sinala a varios res-
ponsábeis políticos da irregular
xestión daquela crise, entre os
que destaca o gobernador civil
Pedro Moreno de Aguilar, o de-
legado do Goberno Domingo
García Sabell e o ministro de
Transportes Abel Caballero. “De
todos xeitos, conseguimos que
se creasen os corredores maríti-
mos fronte a Fisterra, xa que ca-
da día pasan varias ducias de
bombas diante de nós”, di.
Non foron os únicos acontece-
mentos que o converteron en
noticia a nivel galego, en 1992,
por azar e antes de celebrarse as
probas de selectividade, topou
coas preguntas do exame –ao
que se ía presentar o seu fillo. Re-
alizou unha denuncia pública de
filtracións “das que se aproveita-
ban os alumnos dalgúns cole-
xios privados”. Tras insistir, con-
seguiu a anulación daquela pro-
ba e a súa repetición, “aínda que
recibín ameazas”, indica. “Por
aquilo acadou soa de político
con coraxe”, explica Manuel An-
telo, o responsábel comarcal do
BNG na Costa da Morte.
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Damián Villalaín

Liberal é unha das palabras
máis cargadas de gloria, no-

breza e traxedia entre todas as
que conforman o vocabulario
da historia política. Pronunciala
equivale a evocar a guerra con-
tra o absolutismo e contra o de-
reito divino dos monarcas, a ba-
talla pola constitución e o go-
berno representativo, a afirma-
ción do individuo libre e ilustra-
do como célula de universalida-
de e como ente depositario de
dereitos políticos inalienables,
ceibe do oprobio clerical e das
tutelas da tradición e da tribo. 
Durante moitos anos foi ta-
mén unha das palabras máis
infamadas pola Igrexa Católi-
ca, a principal inimiga da liber-
dade de conciencia, da laicida-
de e da tolerancia que o libera-
lismo encarna. Agora, porén,
son os sectores da dereita máis
vinculados á clerigalla e á bis-
pería os que, entre bico e bico
ao anel de monseñor, recla-
man para si a herdanza dun li-
beralismo ao que a esquerda
xamais debeu renunciar. 
Esperanza Aguirre, símbolo do
madrileñismo máis majadero,
ese que fai das intriguiñas da
Corte comentadas por unha le-
xión de floridos tribuleteso nú-
cleo dunha política transfigura-
da en sainete, di aprestarse a li-
brar unha batalla ideolóxica en
nome do liberalismo. Poucas
veces se chegou tan lonxe nu-
nha operación usurpatoria, sen
máis meta real que o empolei-
ramento da presidenta madri-
leña no cimo das dereitas. De-
sas dereitas que seguen empe-
ñadas en meter a catequese ca-
tólica nas escolas públicas e
que escoitan a palabra untuosa
e revirada do xefe do Vaticano
con arroubo inexplicable. ¿Li-
beral a señora Aguirre? Oxalá
algún día a tal chegue. De mo-
mento só é unha conservadora
audaz e salerosa.�

¿Liberal a señora Aguirre?
Oxalá algún día
a tal chegue.”

’’

O rexedor nacionalista de Corcubión,
Rafael Mouzo, deixa a política tras trinta anos
de imprimir o seu selo na Costa da Morte

O alcalde do Casón

’’Foi importante e polémico
porque representaba unha
forma nova de facer política,
firme e moitas veces eficaz”

[Manuel Ínsua]
PSOE.

Mouzo[esquerda] co historiador e xornalista arxentino Osvaldo Bayeren Fisterra, lo-

go dun acto organizado polo concello de Corcubión en homenaxe á diáspora galega.
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tribuna. Desde logo temos to-
dos a lección aprendida. O
PSOE tamén non vai repetir
erros monumentais que tivo
na anterior lexislatura e nós
tamén rectificaremos erros es-
tratéxicos.
TTaamméénn  ssee  eessttáá  vveennddoo  nneessttaass  ssee--
mmaannaass  aa  pprreessiióónn  qquuee  eexxeerrcceenn
ppooddeerreess  mmeeddiiááttiiccooss,,  llééaassee  aa

sación nalgúns ámbitos.
NNoonn  mmee  ddiirráá  qquuee  nnoonn  ssee  eessttáá
mmaannddaannddoo  uunnhhaa  mmeennssaaxxee..
E é que a sociedade non nos
mandou sinais ao Partido Po-
pular? E tamén a ERC, a IU, a
CiU e tamén ao BNG. Todos
os grupos que se apresentaron
teñen que ler os resultados
electorais. Nós tiñamos espe-
ranza de acadar unha maioría,
pero faltounos un millón de
votos. Como non temos voca-
ción de seguir na  oposición
per saecula saecoulurum e
queremos volver ao goberno,
a sociedade dinos que lle qui-
tamos votos ao PSOE pero
este a IU e ERC. Nós temos
que ir coller os votos cara o
centro, por iso temos que tra-
ballar nesa dirección.
DDaaqquueellaa  aavveeccííññaannssee  ttrreess  mmee--
sseess  ddee  ddeebbaattee  ccaarraa  uunn  ccoonn--
ggrreessoo  qquuee  ddeeffiinniirráá  eessaa  vviiaaxxee  aaoo
cceennttrroo??
Primeiro definirá o liderado e
o equipo. Despois a estratexia
política que se vai levar, que
terá unha tradución concreta
na estratexia parlamentaria.
Raxoi xa advertiu  que quería
un grupo parlamentario máis
conectado co partido, porque
cando estás na oposición o
grupo parlamentario é a clave
de toda estratexia. Hai un mo-
mento até xuño e outro de aí
en diante.
EEsstteess  ffoorroonn  aannooss  rrííssppiiddooss,,  oo
tteemmppoo  ddaa  ccrriissppaacciióónn,,  tteerráá  qquuee
bbaaiixxaarr  aa  tteennssiióónn  ppaarraa  ppooddeerr
aammoossaarr  ccoonn  ccllaarriiddaaddee  aa  nnoovvaa
ppoossiicciióónn  ddoo  sseeuu  ppaarrttiiddoo??
A tensión dificultaba a análise
de fondo dos temas porque a
xente quedábase máis coa
forma e as saídas de ton pri-
maban por riba dos bos argu-
mentos que se utilizaban na

Xan Carballa
QQuuee  ppoorrcciióónn  hhaaii  ddee  ccaammbbiioo
xxeerraacciioonnaall  ee  ccaannttoo  ddee  ttrrooccoo
ppoollííttiiccoo  nnaa  nnoovvaa  ccoonnffoorrmmaa--
cciióónn  ddaa  ddiirreecccciióónn  ppaarrllaammeennttaa--
rriiaa  ddoo  PPPP??
Acometemos unha nova le-
xislatura despois dun resul-
tado electoral no que non
acadamos unha maioría
abondo para gobernar, pese a
subir en votos e porcentaxe.
Faltounos un millón de votos
para superar o PSOE. Da-
quela no Congreso hai que
tomar decisións e visto que
Zaplana non seguía debía-
mos escoller novo voceiro e
equipo, todo dentro dun pro-
ceso que remata no mes de
xuño cando hai congreso do
PP. Mariano Raxoi xa dixo
que el se presentará e como é
obvio pode haber outras can-
didaturas; a decisión de pro-
poñer a Soraya Sáenz de San-
tamaría debemos entendela
nese contexto. E hai que dicir
que a proposta foi aprobada
por unanimidade.
AAss  ccaarraass  ddoo  ggrruuppoo  ssoonn  ddaass  mmááiiss
vviissííbbeeiiss  ddoo  ppaarrttiiddoo..  NNoonn  ddeebbee--
mmooss  eenntteennddeelloo  ccoommoo  uunn  xxeessttoo
ddee  ccaammbbiioo  ddee  rruummbboo??
Nestes próximos días vanse
producir os nomeamentos de
voceiros de área, que son os que
realmente teñen ese papel de
escaparate. Os demais temos
un papel moi importante pero
sen tanta proxección social.
Xunto coa portavoz, o secreta-
rio xeral e o propio Mariano Ra-
xoi son os primeiros espadas e
as caras visíbeis. O rebumbio
que se produciu é polo mo-
mento político e non tanto pola
transcendencia real. Ademais a
figura dunha muller nova, de ta-
lante moderado produce sen-

POLÍTICA.10.

unido. Honestamente non ad-
virto discusión sobre o lide-
rado. A decisión de convocar
congreso extraordinario ou o
nomeamento de portavoz fo-
ron unánimes e hai liberdade
para presentar candidaturas
no congreso. Non advirto ten-
sións dignas de comentar.
TTaannttaa  uunnaanniimmiiddaaddee  éé  bbooaa??
Non sei, pero como di Raxoi
se cando cheguemos a xuño
só hai unha candidatura di-
ran que é un congreso á búl-
gara e se hai varias un caos.
Non sei se é boa pero estamos
falando entre persoas inteli-
xentes e por tanto non consi-
dero que a unanimidade sexa
negativa.

LINGUAS EN HARMONÍA.

DDeessppooiiss  ddaa  mmaarrcchhaa  ddee  MMaa--
nnuueell  FFrraaggaa  ppaarreeccee  qquuee  nnoo  PPPP--
ddeeGG  hhaaii  uunnhhaa  ddiiaallééccttiiccaa  iinn--
tteerrnnaa  qquuee  ááss  vveecceess  aabbaallaa  eennttrree
ffaacceerr  uunnhhaa  ppoollííttiiccaa  mmááiiss  cceenn--
ttrraaddaa  eenn  GGaalliicciiaa  ee  oouuttrraass  ssee  vvii--
ssuuaalliizzaa  aappooiiaannddoo  aalltteerrnnaattiivvaass
ccoommoo  aass  ffoorrmmuullaaddaass  ppoorr  GGaallii--
cciiaa  bbiilliinnggüüee,,  qquuee  oo  pprrooppiioo  BBaall--
ttaarr  nnoonn  ccrree  qquuee  ffaallee  dduunn  pprroo--
bblleemmaa  rreeaall..  CCaall  éé  aa  ssúúaa  ppoossii--
cciióónn  ssoobbrree  eessttaass  ccuueessttiióónnss??
PPeennssaa  qquuee  hhaaii  uunnhhaa  pprreessiióónn
ssoobbrree  oo  ccaasstteelláánn  eenn  GGaalliicciiaa??
O noso é un partido gale-
guista que defende o noso
idioma, o galego, e teno amo-
sado na súa tarefa de goberno
e na súa práctica cotiá. De-
fendemos un  bilingüismo
harmónico, que quer dicir
que a lingua non sexa motivo
de conflito e haxa conviven-
cia entre ambas linguas, coa
introdución do inglés como
idioma necesario. O pro-
blema aparece cando hai ex-
cesos e a sociedade reac-
ciona. O que lle toca ao bipar-
tito é levar unha política máis
acorde á que tiñamos nós.
Non hai que desconfiar de
movementos como Galicia
Bilingüe senón darlle res-
posta á inquedanza social
pola que nacen. Ningunha
política de lingua pode
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CCOOPPEE  oouu  EEll  MMuunnddoo,,  mmeessmmoo
ppaarraa  oorriieennttaarr  oo  ttrráánnssiittoo  ddoo  PPPP..
SSíínntteessee  eessaa  pprreessiióónn??
O PP está acostumado a con-
vivir cunha opinión publi-
cada ás veces moi contraria, e
aínda que moitos o teñen en
conta e non hai que minusva-
lorala, a liña de Mariano Ra-
xoi é a da independencia e eu
compártoa. En todo caso a li-
berdade de expresión está
para utilizala.
EEsstteess  ccaattrroo  aannooss  ttaamméénn  vviimmooss
aaoo  sseeuu  ppaarrttiiddoo  qquuee  ppaarreeccííaa  ssee--
gguuiirr  lliiññaass  mmaarrccaaddaass  ddeessddee  ffóórraa..
PPoorr  eexxeemmpplloo  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddaass
lleeiiss  aass  ppoossiicciióónnss  ddaa  xxeerraarrqquuííaa
eecclleessiiáássttiiccaa,,    ppeerroo  ddeennttrroo  ppaarree--
ccííaa  qquuee  ttaamméénn  ssee  ddiissccrreeppaabbaa,,
ppeennssoo  nnaa  lleeii  ddee  mmaattrriimmoonniiooss
hhoommoosseexxuuaaiiss..
Dentro de calquer forza polí-
tica hai formas diferentes de
ver as cousas. Esaxéranse ás ve-
ces con intención pero en todo
caso estou con Raxoi en man-
termos, desde o respecto, a
nosa independencia.
TTooddooss  aass  ffoorrzzaass  ppoollííttiiccaass  tteemmeenn
aa  ddiivviissiióónn  iinntteerrnnaa,,  ppeerroo  nnoo  ccaassoo
ddoo  PPPP  ppaaiirraa  aa  lleemmbbrraannzzaa  ddaa  ccaa--
ííddaa  ddaa  UUCCDD  ((UUnniióónn    ddee  CCeennttrroo
DDrraammááttiiccoo))  ee  oo  mmaanntteemmeennttoo
ddaa  uunniiddaaddee  éé  uunn  vveerrddaaddeeiirroo
iimmppeerraattiivvoo  áá  hhoorraa  ddee  aabboorrddaarr
uunn  ccoonnggrreessoo..  PPrreeooccúúppaannoo  aass
tteennssiióónnss  ccoommoo  aass  qquuee  pprroodduu--
cceenn  ooss  mmoovveemmeennttooss  aarrrreeddoorr  ddee
EEssppeerraannzzaa  AAgguuiirrrree??
Vexo un partido claramente

Celso Delgado, novo portavoz do PP no Congreso

‘A sociedade díxonos o 9-M
que debiamos abandonar a crispación’

’’Non hai que desconfiar
de movementos como
Galicia Bilingüe senón darlle
resposta á inquedanza social
pola que nacen”

’’Non sei se é boapero estamos
falando entre persoas
intelixentes e por tanto non
creo que a unanimidade sexa
negativa””

Celso Delgado Arce (Ourense, 1958) ven de ser elixido
portavoz suplente no Congreso dos Deputados e forma
parte da equipa de confianza da nova portavoz Soraya
Sáenz de Sanntamaría. Non recea da unanimidade
arredor de Mariano Raxoi e entende que a sociedade pide
un PP máis centrado que deixa atrás a crispación.

EEnn  OOuurreennssee,,  oo  pprreessiiddeennttee
pprroovviinncciiaall  ddoo  PPPP  ffaallaa  ddee  qquuee
hhaaii  qquuee  ppeennssaarr  eenn  ffaacceerr  ccaamm--
bbiiooss  ssee  éé  pprreecciissoo  ppaarraa  eevviittaarr  aa
ccaaííddaa  nnooss  aappooiiooss..  MMaannuueell  CCaa--
bbeezzaass  ttaamméénn  iinnssiinnúúaa  eessaa  nnee--
cceessiiddaaddee..  AA  rreennoovvaacciióónn  ppoorréénn
nnoonn  ppaarreeccee  ccoouussaa  ddoo  pprróó--
xxiimmoo  ccoonnggrreessoo  pprroovviinncciiaall..
Nas eleccións municipais do
ano pasado Xosé Luís Baltar
presentouse tamén como

candidato a presidente da
Deputación e conseguiu
unha maioría suficiente.
Hoxe non está en discusión
a súa posición no partido.
Tivemos unha baixada im-
portante pero seguimos
tendo a maior porcentaxe de
ningunha provincia. Tere-
mos que estar atentos e facer
cambios pero non van ser
no futuro inmediato.�

‘Non é hora
de cambiar a Baltar’

>>>
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ser sancionadora ou de
imposición.
EE  aa  iiddeeaa  ssee  sseeggrreeggaarr  aa  eessccoollaa  ppoorr
iiddiioommaass??
O razoábel é volver a un con-
senso sobre os principios que
lle enumerei, de convivencia
harmónica entre dúas linguas.
Non podemos negar a reali-
dade que atopamos cando es-
tamos na rúa, hai un bilin-
güismo claro e non podemos
impor un idioma sobre outro.
Máis que de lexislación é un
problema de actitudes e o BNG
debería comprender que a so-
ciedade na súa maioría quere
un modelo harmónico. Todo
se esaxera ás veces pero por iso
ten que haber consensos. E o
BNG non pode impor o seu
modelo porque ten a represen-
tatividade que ten.�

RAMSÉS / A.G.N.

>>>

VVoosstteeddee  eennccaabbeezzoouu  aa  lliissttaa  ddee
OOuurreennssee  ee  eenn  GGaalliizzaa  ee  nnaa  ssúúaa
cciirrccuunnssccrriippcciióónn    oo  PPPP  bbaaiixxoouu..
CCoommoo  vvee  aa  ssiittuuaacciióónn??
Perdimos un deputado e bai-
xamos porcentualmente en
votos. Pero o escenario era
sen estarmos no goberno
central nin autonómico e,
polos pactos, gobernando en
poucas cidades. Tamén esta-
mos nunha transición des-
pois de dezaseis anos de ser-
mos partido de goberno en
Galiza. Nese contexto o resul-
tado, sen ternos contentos, é

aceptábel. Cara as próximas
autonómicas o PP parte
nunha posición competitiva
para acadar o escano que lle
falta para gobernar. Daquela
vaise evaluar o bipartito e
non merece o aprobado. Tra-
ballaremos porque a xente
nos dea o seu voto.
SSóó  ccoonntteemmppllaa  aa  hhiippóótteessee  ddee
ggoobbeerrnnaarr  tteennddoo  mmaaiioorrííaa  aabb--
ssoolluuttaa??
É que cando escoito posi-
cións tan apriorística e pasa-
das de moda como dicir “nós
nunca pactaremos co PP”

paréceme unha cousa dunha
década atrás. Ouvirlle dicir ao
BNG que non hai nada que
pactar con nós seméllame in-
verosímil.
OO  PPPP  ccoonntteemmppllaa  ppaaccttooss  ccoo
BBNNGG??
Para gobernar un país non é
imprescindíbel acadar un
pacto de goberno de coali-
ción. Pódense acordar asun-
tos programáticos en torno a
asuntos clave e sacando
adiante os orzamentos. Ou é
que os deputados do BNG
pactaron con Zapatero inte-

grándose no goberno? Fixe-
ron un acordo de lexislatura e
aínda que na tribuna se mar-
caban as diferenzas ao final
dábanlle o voto. No momento
que esa caste de pactos se po-
dan dar é signo de que avan-
zamos democraticamente.
Serían cesións mutuas obvia-
mente, pero o horizonte do
PP é acadar a maioría abso-
luta porque vemos que nin
nos concellos pequenos é po-
síbel chegar a algún tipo de
acordo por culpa de aprioris-
mos políticos.�

‘Dicir nunca pactaremos co PPestá pasado de moda’

10-11 política.qxd  8/4/08  19:56  Página 3



POLÍTICA.12. ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

as súas posibilidades de su-
pervivencia a nivel econó-
mico, o político catalán sa-
lienta que “do mesmo xeito
que Alemaña, estamos dentro
do marco europeo e do mer-

cado internacional. E se na UE
hai Estados con tan só 380.000
habitantes, non hai ningún ar-
gumento razoábel en contra
dun con máis de sete mi-
llóns”. Amais, Carod-Rovira
critica o centralismo de Es-
paña no referente ás decisións
políticas e económicas e ase-
gura que “no referente á iden-
tidade nacional, España é uni-
forme. Iso significa que só se
pode ser español en castelán.
Non é como en Suíza, onde
isto funciona en alemán, en
francés ou en italiano”.

EVOLUCIÓN
DOS TIPOS DE XURO

EEll  EEccoonnoommiissttaa
((LLuunnss  77  ddee  aabbrriill))

“O Banco Central Europeo
(BCE) baixará os tipos de xuro

a finais deste trimestre ou no
vindeiro”. Esta é a principal
conclusión á que chega o xor-
nalista PPeeddrroo  CCaallvvoo  nun artigo
no que analiza a evolución
dos tipos de interese tras con-
sultar a opinión de varios ex-
pertos. “Aínda que polo de
agora os analistas seguen sen
albiscar movementos no
prezo do diñeiro, que está no
4% dende xuño de 2007, si
contemplan a posibilidade de
que os intereses poidan si-
tuarse no 3,5% a finais de
ano”, asegura. Pero o cumpri-
mento dese prognóstico “de-
pende da evolución dos pre-
zos, posto que a escalada da
inflación nos últimos meses li-
mita ao extremo a marxe de
manobra do BCE”.
De facérense realidade estas
previsións, o autor sinala que
será a primeira baixada que se
produza dende que Jean-
Claude Trichet accedeu á presi-
dencia do Banco Central Euro-
peo o 1 de novembro de 2003. 

UN GRAO MÁIS,
20.000 MORTES MÁIS

EEll  PPaaííss
((LLuunnss  77  ddee  aabbrriill))

Con este titular, o xornal madri-
leño recolle a advertencia da
Organización Mundial da Sa-
úde (OMS) sobre os posíbeis
graves efectos do cambio cli-
mático na saúde da poboación.
O diario reproduce as palabras
da directora xeral da organiza-
ción, Margaret Chan, quen ase-
gura que “o ser humano xa se
atopa exposto a enfermidades
nas que inflúe moito o clima e
que causa millóns de mortes ao
ano, pero co quecemento glo-
bal esta situación vai empeo-
rar”. Segundo a OMS, “os estu-
dios suxiren que o cambio cli-
mático pode aumentar a pobo-
ación exposta a sufrir malaria
en África aos 90 millóns no
2030, e a poboación global con
risco de dengue aos 2.000 mi-
llóns no 2080”. De acordo coas
estimacións citadas axencia
mundial, “no caso de que a
temperatura global aumentase
un grao centígrado, habería
20.000 mortes máis ao ano cau-
sadas por enfermidades car-
diorespiratorias”.
A responsábel da OMS fixo es-
tas declaracións co gallo da
conmemoración do Día Mun-
dial da Saúde, que este ano es-
tivo adicado ás consecuencias
do cambio climático na pro-
pagación de enfermidades.�

ENTREVISTA
CON CAROD ROVIRA

FFrraannkkffuurrtteerr  AAllllggeemmeeiinnee  ZZeeiittuunngg
((SSáábbaaddoo  55  ddee  aabbrriill))

Baixo o título “Cataluña nece-
sita un estado propio”, o dia-
rio alemán publica unha en-
trevista con Joseph Lluís Ca-
rod-Rovira, que estivo en Ber-
lín inaugurando a primeira
delegación do Goberno da
Generalitat no estranxeiro. O
conseller de vicepresidencia e
líder de Esquerra Republicana
de Catalunya di que “España
non ofrece solucións para os
problemas reais de Cataluña.
Polo tanto, a miña opinión
persoal é que cada vez son
máis os cataláns convencidos
de que Cataluña debe ter un
Estado propio”. Á pregunta do
xornalista LLeeoo  WWiieellaanndd sobre

ENPOLEIROALLEO

Josep-Lluís Carod-Rovira.

CONVIVIR’’
Luís Lamas

D icía Groucho Marx que a
política é a arte de buscar

problemas, atopalos, facer un
diagnóstico falso e aplicar des-
pois os remedios equivocados.
Pois parece que o BNG está
por darlle a razón acotío. En
Galicia non houbo nin hai un
problema lingüístico, velaí o
diagnóstico falso, cadaquén
fala o que lle peta, os comer-
ciantes rotulan na lingua que
prefiren e os clientes imos
mercar ás tendas que mellor
responden aos nosos intere-
ses. Esa é a realidade malia
que lles pese a algúns do  BNG,
que non a todos, que preten-
den empregar a lingua como
arma arreboladiza.
Non vexo a necesidade de in-
centivar os comerciantes do
noso país para que rotulen en
galego, e moito menos se den-
tro dos incentivos se inclúe al-
gún tipo de sanción. 
O comercio tradicional no
noso país ten moitos proble-
mas e un deles é que  está a es-
morecer fronte ás grandes su-
perficies e os comercios chi-
neses. Por certo, estes últimos,
¿están a cumplir coa lexisla-
ción laboral no noso país?
A Administración no canto de
preocuparse polos problemas
reais dos comerciantes quere
crear un problema onde non o
hai. 
As linguas non teñen derei-
tos, só as persoas. Por iso os
galegos, tamén os comer-
ciantes, teñen dereito a poñer
os rótulos no idioma que lles
pete, é cousa súa e do seu ne-
gocio. O mesmo que en cer-
tas zonas das Baleares os res-
taurantes só teñen as cartas
en alemán e inglés.
Dito isto teño fe no bo tino do
conselleiro de Industria malia
as presións dos aiatolás do
idioma, espero que a Lei do Co-
mercio trate de axudar máis ca
de crear problemas. 
Salvo que se impoñan aqueles
cuxo obxectivo nesta vida é se-
guir o ronsel de cataláns e vas-
cos porque non son quen de
pensar en por se. �

As linguas non teñen direitos, 
só as persoas. ”
’’
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duciu en localidades como a Ca-
niza e Pontecaldelas, “e aí non
houbo incidentes, será porque
goberna do PP?”, preguntouse o
alcalde Millán.
Contra as afirmacións de Mi-
llán maniféstase o cabeza de
lista do PP local e deputado au-
tonómico Xosé Fervenza, que
asegura que “vai subir o IBI e
nalgúns casos triplícase o valor
das propiedades dos veciños”.
En agosto e setembro, ten lugar o
cobro do IBI, nese momento os
veciños poderán comprobar se
se corresponde co que indica a
notificación de Facenda. A revi-
sión do catastro realízase con
respecto a 2007 e acomódase ao
novo valor das propiedades a
través dun período de dez anos.
Así, até 2017, o IBI non gravará
todo o valor das propiedades, se-
nón que subirá paulatinamente.

H. Vixande
Unha revisión do valor catastral
en Moaña motivou varias con-
centracións, peches na casa
consistorial e suspensión dun
pleno municipal. Mentres o
Partido Popular fala de “catas-
trazo”, o BNG e o PSOE denun-
cian unha axitación política do
PP sen fundamento e aseguran
que o recibo do Imposto de
Bens Inmobles subirá un 8%.
A mobilización contra o catastro
en Moaña ten o precedente dos
incidentes rexistrados en Cangas
a finais dos anos oitenta, cando
unha suba do imposto do catas-
tro deu lugar a unha revolta veci-
ñal que desembocou na caída
do alcalde socialista Lois Pena e a
súa substitución por unha xes-
tora presidida por Mariano
Abalo (Fronte Popular Galega) e
integrada por representantes
doutras forzas como o PP.
“A diferenza é que daquela en
Cangas houbo propiedades que
triplicaron o seu valor e o IBI ta-
mén subiu moito; aquí non hai
grandes subas”, sostén o alcalde
Xosé Manuel Millán (BNG), que
goberna en coalición co PSOE. O
Ministerio de Facenda notifi-
coulle hai un mes a todos os pro-
pietarios a canto ascenderá o re-
cibo IBI este ano, que sobe arre-
dor dun 8%. O incremento do
valor do catastro tamén se pro-

rios peches no interior da casa
consistorial. “Pedímoslle ao al-
calde que anule todo o proceso e
comece de novo”, reclamou o lí-
der do PP Xosé Fervenza, que
temporalmente participou no
encerro celebrado do xoves tres
de abril a venres catro e no que
tamén tomaron parte outros di-
rixentes populares. De feito, o al-
calde Millán afirma que “se tra-
tou dunha mobilización de mili-
tantes do Partido Popular e al-
gunhas persoas máis”. O luns
sete de abril, o pleno que se sus-
pendera celebrouse no pavillón
de Reibón. Asistiron mil persoas
e non se rexistraron incidentes.
Para o goberno municipal, o
conflito social non existe. Hai,
non obstante, unha mobiliza-
ción do PP tratando de apro-
veitar a revisión do valor catas-
tral, mais a poboación non está
a cumprir “as expectativas que
tiña o PP de deterioro do clima
social porque non hai alarma
nin vai haber suba desmedida
do recibo do IBI”.
Xosé Fervenza asegura que o
concello non cumpriu coas súas
obrigas informativas para cos
veciños e non protexeu os seus
intereses. “Eu mesmo tiven que
abrir unha oficina alternativa á
municipal para informar os
afectados”, asegurou Fervenza.
O líder popular afirma que “a
maioría das propiedades están
mal medidas”, aínda que non
proporcionou datos concretos
do número de incorreccións e as
razóns das mesmas.�

Ademais, o concello reduciu o
tipo desde o 0,5% ao 0,4%.
Despois dun proceso no que se
revisou o valor do catastro de
Moaña, o concello asegura que
se produciron 14.500 notifica-
cións oficiais. Houbo 18 días de
exposición pública e 3.000 veci-
ños foron atendidos pola Admi-
nistración en relación a 8.000
propiedades. Presentáronse 500
alegacións, das que dez corres-
pondían a un desacordo co valor
atribuído; as restantes referíanse
ás medidas dos terreos e a outras
cuestións administrativas. Por
outra banda, por mor dunha re-
visión lexislativa, 870 propieda-
des pasaron de estar considera-
das como solo urbano a figurar
como rústico, co que descendeu
o seu valor catastral até a metade. 

AVISO DO PP. En setembro pasado, o
Partido Popular xa avanzou que
podería haber un conflito rela-
cionado co catastro e un pleno
extraordinario de marzo cele-
brado na Casa da Cultura con-
cluíu coa súa suspensión despois
de que un grupo de persoas in-
tentase entrar na sala, que tiña
ocupadas todas as localidades. A
negativa policial a deixalos acce-
der por motivos de seguranza
saldouse cun altercado e o al-
calde decidiu suspender o pleno.
Posteriormente, celebráronse
concentracións veciñais que
nunca excederon as trescentas
persoas.  Os actos tiveron lugar
diante do concello en días suce-
sivos. Tamén se produciron va-

O incremento do catastro en Moaña lembra
os incidentes de Cangas, aínda que o recibo
do Imposto sobre Bens Inmobles subirá un 8%

S egundo datos da Xunta
hai na Galiza 3.381 per-

soas vivindo en chabolas,
choupanas carentes de sanea-
mento, de auga corrente e dos
servizos básicos exixíbeis
nunha sociedade moderna. O
chabolismo azouta con espe-
cial saña a comunidade xi-
tana: arredor do 33 por cento
dos xitanos galegos mora nal-
gún dos 39 asentamentos cha-
bolistas existentes na nosa na-
ción. E, non por acaso, o cha-
bolismo inza alí onde se prac-
tican políticas sociais raquíti-
cas e políticas urbanísticas es-
peculativas: no Concello da
Coruña moran máis dun terzo
dos chabolistas galegos (en
concreto, 1.142 persoas) e lo-
calízase, en Penamoa, o mei-
rande poboado do país. Nun
oportuno exercicio de memo-
ria, Manuel Rivas lembraba
recentemente a súa orixe
(“Quen tira a primeira pe-
dra?”, El País, 28 de marzo do
2008).
Ía sendo ben tempo de tomar
o problema a serio. Por moitas
razóns. A comezar por mello-
rar a vida de quen, nun con-
torno tan hostil, loitan día a
día por unha vida digna para si
e para os seus. Por atallar, a se-
guir, os agromos de intoleran-
cia detectábeis nalgunhas
protestas veciñais. E máis ta-
mén por termos o chabolismo
erradicado antes de que, no
2011, se estenda a libre circu-
lación de persoas a países eu-
ropeos caracterizados pola
forte exclusión social á que
está sometida a comunidade
xitana.
O nacionalismo non se re-
signa a convivir co chabo-
lismo. Por iso desde o Go-
berno galego vén de pór pro-
postas concretas enriba da
mesa. E todo é mellorábel. Po-
rén farían ben algúns críticos
en formular abertamente ca-
les son as súas alternativas.
Non vaia ser que, ao fin, do
que se trate sexa de seguir a
ollar cara a outro lado e aga-
char o problema.�

CHABOLISMO

Carlos Aymerich

’’

’’O chabolismo inza alí onde se
practican políticas 
sociais raquíticas
e urbanísticas 
especulativas ”

O mal do Morrazo
O luns sete de abril celebrouse un pleno a petición do PP ao que asistiron mil persoas sen se produciren incidentes.                                                                                                                                          PACO VILABARROS

’’Na revisión da Caniza e
Pontecaldelas non houbo
incidentes, será porque alí
goberna o PP?”

[Xosé Manuel Millán]
Alcalde de Moaña (BNG).
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Charina Giráldez
A sesión de investidura non
resolveu as dúbidas sobre o
futuro da nova lexislatura pe-
ro introduciu cambios signi-
ficativos no ton dos princi-
pais líderes políticos. José
Luis Rodríguez Zapatero e
Mariano Raxoi evitaron as
descualificacións, tan pre-
sentes na etapa anterior, bai-
xaron a intensidade das críti-
cas e, sobre todo, falaron de
posíbel diálogo.
O presidente en funcións
puxo enriba da mesa un pro-
grama de goberno conti-
nuísta nas cuestións de fon-
do e, como novidade, ofre-
ceulle a todos os partidos ca-
tro grandes pactos en mate-
ria antiterrorista, xustiza, fi-
nanciamento autonómico e
política exterior.
A diferenza doutras ocasións,
o líder do PP, Mariano Raxoi,
non pechou as portas a posí-
beis acordos pero esixiu con-
dicións para poder chegar ao
entendemento. Por unha
banda, pediu concreción nas
propostas socialistas e, por
outra, privilexios para que a
súa formación conte máis co-
mo interlocutor ca o resto de
grupos parlamentarios. 

OFERTAS A TODAS AS BANDAS. A xul-
gar polas chiscadelas que lle
lanzou Zapatero aos partidos
minoritarios, parece impro-
bábel que as pequenas for-
macións vaian quedar fora
dos debates importantes. É
certo que as ofertas non cum-
priron coas expectativas de
todos, pero si sentaron as ba-
ses dun futuro de posíbeis
encontros. Para satisfacer a
IU, o líder socialista compro-
meteuse a estudar a reforma
electoral. A CiU aseguroulle a
publicación das balanzas fis-
cais entre comunidades au-
tónomas (unha vella reivindi-

cación) nun prazo máximo
de dous meses. O PNV recibiu
garantías para a reforma do
Estatuto vasco e o BNG un re-
latorio para tentar mellorar o
voto emigrante. 

O resto do programa tenta
afondar nas políticas sociais
postas en marcha na anterior
lexislatura, pero nun contex-
to económico moi diferente.
José Luís Rodríguez Zapatero
recoñeceu por primeira vez
que nos atopamos nun mo-
mento de “recesión”, polo
que anunciou un paquete de
medidas urxentes para paliar
os seus efectos, sobre todo,
entre os máis desfavorecidos.
Prometeu, entre outros
asuntos, deducións de 400
euros no IRPF para pensio-
nistas, asalariados e autóno-
mos, devolucións anticipa-
das do IVE para empresas e
un plan de recolocación de
parados da construción.
Ademais, propuxo elevar o
salario mínimo aos 800 euros
e as pensións mínimas con
cónxuxe a 850. Tamén amo-
sou a súa intención de poñer
en marcha unha lei de igual-
dade de trato, un plan de de-
senvolvemento rural e dupli-
car os esforzos na loita contra
a violencia machista.
Raxoi considera que non é
posíbel potenciar o investi-
mento social nun momento
de crise e amósase convenci-
do de que todos estes proxec-
tos van quedar en “boas in-
tencións”.�

Zapatero presidente en segunda volta. José Luís Rodríguez Zapatero

tivo que recorrer a unha segunda volta para ser elixido presidente do Go-

berno, ao igual que lle pasara ao seu compañeiro de partido, José Bono, o

pasado 1 de marzo. A diferenza nesta ocasión estivo nas 48 horas que tivo

que agardar o líder socialista despois da primeira votación, para converté-

rense oficialmente no novo xefe de goberno. Na primeira rolda obtivo

168 votos a favor, 158 en contra e 23 abstencións.�

Zapatero aposta polos grandes

GAÑAR
E PERDER
’’

Xesús Veiga

Aradiografía electoral do 9-
M permite facer varias lec-

turas sobre gañadores e perde-
dores.As cifras do PP foron bo-
as –nalgúns territorios, espec-
taculares– pero non lle permi-
tiron acadar o seu obxectivo
principal:ser a forza mais vota-
da e formar goberno.O PSOE
gañou a partida pero certificou
que ten dous buratos negros
(Madrid e Comunidade Valen-
ciana) e un problema incipien-
te (Andalucía).
Estas eleccións xerais cuestio-
naron algúns tópicos utilizados
habitualmente na análise políti-
ca. Afirmábase que a medra da
abstención favorecía o PP e pre-
xudicaba forzas como o PSOE,
IU ou BNG. Nesta ocasión non
foi así en todos os sitios: Zapate-
ro tivo moi bos resultados onde
houbo menos votantes (Euska-
di, Catalunya) e peores rexistros
onde houbo mais participación
(Valencia, Madrid). Tamén se
dicía que o PSOE medraba ou
retrocedía cando, respectiva-
mente, IU baixaba ou incre-
mentaba os seus apoios. Agora,
esta tese non funcionou en te-
rritorios tan relevantes –dende
o punto de vista da matemática
electoral– como Madrid, Co-
munidade Valenciana e Anda-
lucía: IU baixou, o PSOE tamén
e o PP medrou.
A diminución do peso relativo
das organizacións nacionalis-
tas de Euskadi e Catalunya e o
notábel fracaso de IU talvez ali-
menten unha nova estratexia
de Zapatero: substituír o case
esgotado “voto útil” pola cap-
tación dos votantes menos fi-
delizados do PP, aplicando
aquela vella máxima de que se
non podes derrotar o teu ad-
versario debes unirte a el.Cun-
ha ameazante crise económica
e o seu previsíbel impacto no
tema da inmigración, Zapatero
pode facer de Raxoi un triunfa-
dor a título póstumo.�

Zapatero pode facer de Raxoi
un triunfador

a título
póstumo.”

Kiosco Sol S.L. ...........................................................................Puerta del Sol 8
A Nice Day C.B. .......................................................................Puerta del Sol 10
Montoya Revilla, Mª Victoria ........................................Plaza Sta. Bárbara 4
Mariano Mayo Muñoz S.L.  ............................................Gta. Ruiz Jiménez 1
Simón García, Javier ................................................................Fuencarral 111
Calleja Pérez, José Luis ............................................................Fuencarral 112
Forés Sancho, Concepción ....Gta. Cuatro Caminos (esq. Sta. Engracia)
Lojo Gesteira, Antonio .........................................................................Orense 2
Rodríguez Alarcón, Cristina ....................................................Plaza de Cuzco
Ribera Regueiral, Mª Dolores ..........Capitán Haya (esqu. Bravo Murillo)
Olmo, Santiago .....................................................................Agustín de Foxá 2
Alcalde Clemente, Fco Javier .............................................Plaza de Cibeles 4
Montiel Valenzuela, Serafín ..........................................Plaza de las Cortes 6
Martín Cuesta, José Ignacio ........................Plaza de la Independencia 10
García López, Juan Carlos .............................Plaza de la Independencia 2
Ruíz Mazario, Ángel Manuel ................................................................Goya 63
González Martínez , Manuela ...............................Plaza Manuel Becerra 3
Del Canto Núñez, Montserrat ..............................................Plaza del Perú 4

anosaterra en madrid

’’

José Luis Rodríguez Zapatero xusto despois de pronunciar o seu discurso no debate de investidura, o 8 de

Mariano Raxoi deixa a porta aberta
ao diálogo con condicións e os grupos
minoritarios non se pronuncian

’’Zapatero propuxo elevar o
salario mínimo aos 800 euros
e as pensións mínimas
con cónxuxe a 850”

DEBATE DE INVESTIDURA
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Esperanza Aguirre amaga con presentarse.A presidenta da Comunida-

de de Madrid segue sen dar o paso de mostrarse como alternativa a Mariano

Raxoi no Congreso Extraordinario do PP a celebrar en xuño. Aínda que o

apoio ao actual presidente foi unánime nas recentes reunións do partido,

Aguirre intenta medir os seus apoios antes de lanzarse a unha candidatura

que é alimentada desde medios como aCOPEe El Mundo.O seu intento con-

trasta cos inquéritos que ven a Gallardón, a súa besta negra, como a alterna-

tiva con máis apoio cidadán para dirixir o PP.�

randes pactos
A

.G
.N

.

urso no debate de investidura, o 8 de abril.                                                                                                                    SERGIO PÉREZ / REUTERS

Ch.G.
José Luís Rodríguez Zapatero
reiterou o seu compromiso de
investir o 8% en infraestruturas
galegas para “recuperar o tem-
po perdido”. Amais, aceptou a
petición do BNG de afrontar a
reforma do voto emigrante e
amosouse disposto a seguir
traballando na transferencia de
competencias.
O que non precisou o líder so-
cialista foi o alcance da modifi-
cación electoral, nin si final-
mente Galiza poderá asumir
as responsabilidade de Tráfico
e Seguridade Viaria. Tamén a
recuperación da construción
naval civil para Navantia Fene
quedou no ar. Neste asunto, o
presidente en funcións ampa-
rouse nas “restricións marca-
das pola Unión Europea” para
dar a entender que a demanda
non é doada.

PRIMEIRA INTERVENCIÓN.Na súa es-
trea como portavoz no con-
greso do BNG, Francisco Jor-
quera non conseguiu unha
resposta clara ás reivindica-
cións da súa formación, pero
sentou as bases dunha rela-
ción aberta ao diálogo, na liña
do seu antecesor, Francisco
Rodríguez. 

Durante a intervención, so-
bre todo na contrarréplica,
manifestou abertamente a
súa insatisfacción coas for-
mulacións de Zapatero e in-
sistiu nas reivindicacións na-
cionalistas. “Estamos dispos-
tos a discutir un cambio de
modelo profundo de todo o
relativo ao voto dos residen-
tes ausentes, pero non hai ra-
zón que xustifique que a día
de hoxe os emigrantes non
poidan votar en urna, e nun
sistema homologado aos re-
sidentes no interior”, dixo. 
No canto as infraestruturas,
Jorquera reclamou redobrar
os esforzos “para que Galiza
teña asegurada a conexión por
AVE coa Meseta no 2012, a co-
nexión con Portugal no 2013 e
para que se modernicen as re-
des ferroviarias e viarias inte-
riores”. En dúas ocasións rei-
terou que “España segue a ter
unha débeda histórica con
Galiza que debe saldar”, aínda
que Zapatero no seu discurso
tentara restarlle importancia a
esta reclamación alegando
que “débeda pode haber con
todas as comunidades”. 
Para concluír, o deputado na-
cionalista lembroulle ao presi-
dente en funcións que “as na-

cións distintas da hexemónica
foron as que impediron que o
9 de marzo gañase o discurso
reaccionario e o españolismo
excluínte”. Por esa razón, pe-
diulle que “non cometa o erro
de ignorar as aspiracións des-
tes pobos nas súa políticas”,
permitindo que só o principal
partido da oposición lle mar-
que o camiño a seguir.�

Francisco Jorquera( BNG).

Pouca precisión nos compromisos con Galicia

14-15 estado.qxd  9/4/08  13:04  Página 3



MUNDO.16.
ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

Os EE UU poderían manter as tropas actuais no Irak. O aumento

da violencia no Irak nas últimas semanas, coa conseguinte medra de

baixas entre as tropas estadounidenses, recomendan manter os ac-

tuais 160.000 soldados. Así o manifestou o xeneral Petraeus, coman-

dante en xefe do continxente norteamericano. Os analistas políticos

dos EE UU consideran que se George Bush dá marcha atrás na súa idea

de retirar 20.000 soldados ao comezo do verán haberá consecuencias

na campaña electoral para as presidenciais de novembro. �JO
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Xosé Manuel Figueiras
Colaborador do IGADI
(www.igadi.org).

¿Até que punto a actitude da
comunidade internacional
pode estar  basicamente con-
dicionada polos intereses eco-
nómicos, e xeopolíticos, e por
tanto á marxe duns criterios
de ética e defensa dos dereitos
humanos? Afastándonos dos
discursos hipócritas, a Unión
Europea ofrécenos unha res-
posta clara e sen complexos:
se trata de intereses económi-
cos primordiais como poden
ser as relacións cun grande ac-
tor internacional como a Chi-
na, en lugar de Serbia, a flexi-
bilidade neste senso é total e
sen discusión.
Así se explica a falla de medi-
das de presión contra o réxi-
me chinés, mentres se demo-
niza o veciño norcoreano, ou
nos apenamos dos  pobres cu-
banos baixo o réxime de Fidel
Castro ao mesmo tempo que
o goberno de Beixing segue
batendo os récords de penas
capitais, censuras, sobre todo
lonxe da capital, e unha políti-
ca capitalista sen trabas, que
permite que uns sexan cada
día máis ricos e outros máis
escravos sen lei nin orde, tan-

to en canto o réxime busca “o
seu camiño” cara á evolución
da China.

OOSS  SSÍÍMMBBOOLLOOSS. Os 27 non queren
problemas, e conténtanse con
demandar o respecto da cul-
tura e as tradicións tibetanas,
e de paso doutras minorías
que non o son tanto, expre-
sando a preocupación pola fa-
lla de transparencia na infor-
mación. A celebración duns
Xogos Olímpicos, nos que se
pretende ofrecer unha imaxe
de prosperidade e influencia
recobrada, nada ten a ver coa
imaxe que o país organizador
proxecta cara ao exterior, se-
gundo os 27. 
Dá igual que ese país respecte
ou non os dereitos humanos,
a liberdade de reunión, ou de
información. Trátase de que
os “Todo a 100” do mundo es-
tean ben surtidos, e voltemos
ao escenario dos xogos olím-
picos do 1936 en Berlín. Onde
tamén unha gran nación pre-
tendía recobrar influencia e
amosarse no escaparate da
modernidade. 
De calquera forma, como a
Unión Europea non presenta
o seu propio equipo na com-
petición (tan só presenta 27
equipos), é necesario, segun-
do eles, disociar a cuestión da
competición deportiva, os Xo-
gos en si, da cuestión política,
os dereitos humanos. Todo a
prol do benestar e integridade
da China, que ten un proble-
ma interno polo que si que se
preocupan os altruístas euro-
peos. Cómo cambiou o conto
da inxerencia nos asuntos in-
ternos, dende hai un par de
meses para aquí. Daquela so-
lucionaron as inquedanzas
por Serbia, tallándolle o anaco
cosovar.�

A policía protexe o portador do facho olímpico en París dos manifestantes que se opoñen á celebración dos Xogos de

Beixing. A foto foi tomada o 7 de abril.                                                                                                                       POOL/REUTERS

A preocupación polo
Tíbet é só unha
“pataleta” simbólica
mentres aumentan as
relacións comerciais co
xigante asiático.

A UE evita o enfrontamento directo coa China

Diferenzas co trato a Serbia
Pero a China é terra sagrada,
que ademais morde. Nin-
gún estranxeiro ou organi-
zación internacional ten o
dereito de se inxerir a pesar
das circunstancias, das que
en moitos casos nin sequera
chegamos a decatarnos.

Qué torpes eses serbios dos
Balcáns, que venderon a al-
ma da integridade territorial
para entrar na UE, e esque-
ceron reforzaren a educa-
ción das masas de todas as
etnias, olvidando de paso
unificar o pensamento e a

consciencia de cada un, na
crenza de que só o Partido
“X” pode abrir o camiño ca-
ra ao futuro. E indo máis
lonxe: qué mágoa que a Co-
misión Europea non reforce
tamén a educación das súa
etnias!�

’’Qué torpes eses serbios,
que venderon a alma da
integridade territorial para
entrar na UE e esqueceron
reforzaren a educación das
masas de todas as etnias”

’’Trátase de que os “Todo a
100” do mundo estean ben
surtidos, e voltemos ao
escenario dos xogos olímpicos
do 1936 en Berlín.”
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Laudelino Pellitero
Irlanda asiste ao solpor de dous
dos seu referentes: O político e
o económico. O taoiseach(pri-
meiro ministro en gaélico) Pa-
trick Bartholomew Ahern,
anuncia que o 6 de maio tirará
a toalla antes de cumprir o pri-
meiro ano do seu terceiro
mandato. O milagre económi-
co do “Tigre Celta” padece as
incomodidades terreais do in-
cremento do paro ou da desa-
celeración económica
Dende o 2006, vellas pantas-
mas da corrupción ameaza-
ban con seccionar a xugular da
carreira política do xefe de ga-
binete. Diante das probas sol-
ventes, non lle quedou máis re-
medio que recoñecer que nos
anos 1993 e 1994, no decurso
dun traumático e custoso pro-
ceso de divorcio no corazón da
conservadora Irlanda, acepta-
ra 60.000 euros de empresarios
con que mantiña contactos go-
bernamentais.

No entanto, Bertie Ahern“ O
taoiseach de teflón”, así alcu-
mado pola súa capacidade de
maleabilidade, adaptabilidade
e polifuncionabilidade, sobre-
viviu á última campaña electo-
ral no 2007, onde o espectro da
corrupción volveu aparecer. 
Ahern, inimigo dos asesores
de imaxe, que tanto se pode
atopar tomando unha cervexa
Bass, no pub Fagan´s, como
parolando cos cidadáns na
rúa, non poderá cumprir a súa
derradeira promesa de cam-
paña: “acabar o seu mandato
até o 2012”.
Permanecerá para a historia
das causas nobres a súa xene-
rosa e decisiva contribución
como mentor dos Acordos do
Venres Santo de 1998. Tony
Blair e Gordon Brown non aga-
chan a súa devoción, amizade
e admiración.
A morte política de Ahern coin-
cide cos primeiros síntomas de
debilidade económica. Tres

dos máis sólidos alicerces nos
que baseou o milagre presen-
tan curvas decrecentes: No
2007 foi o país da UE que per-
deu maior capacidade de con-
correncia, o investimento ex-
terno caeu até o exiguo 5 por
cento e as exportacións só me-
draron no ano pasado un 2 por
cento. Lonxe do 10 por cento
alemán ou do 15 por cento po-
laco e húngaro.
En 1981 era o máis pobre da
Europa dos 12, no 86 era o ter-
ceiro menos desenvolvido da
UE, a finais do 2007 tiña unha
renda per cápita do 146 por
cento a respecto da media da
UE-27, a segunda de Europa,
só superada por Luxemburgo.
Medidas liberalizadoras to-
madas a finais dos 80 –acom-

pañadas dunha aposta radical
pola educación, a investiga-
ción, a innovación e a tecnolo-
xía– contribuíron decisiva-
mente ao conxuntural milagre
económico: contención do
déficit público, desregulariza-
ción dos mercados (aéreo, das
telecomunicacións...), incen-
tivos fiscais fabulosos aos in-
vestimentos estranxeiros, fle-
xibilidade laboral...
Ahern vaise, levando os mello-
res anos  dun modelo que pre-
senta síntomas de esgotamen-
to. Depender, en exceso, da ca-
pacidade de sedución ás multi-
nacionais é un risco. A terceira
economía mas aberta do mun-
do ten difícil conter empresas
que xa están botando o ollo ca-
ra a enclaves xeográficos máis
concorrentes. 
Minifundio, diáspora, tradi-
cións, gaitas, partillas, paisaxe
verde, choiva profunda, raíces
celtas... espellos identitarios
nos que tanto Irlanda e Galicia
se ven simetricamente reflec-
tidos. O modelo irlandés debe
ser referente, tamén nesta ho-
ra na que o seu un modelo
abanea.�

O presidente do Ecuador considera que a CIA está detrás da ten-
sión na zona. O presidente ecuatoriano, Rafael Correa, fixo públicas as

súas conviccións de que a CIA infiltrou axentes no servicio secreto ecua-

toriano. Para Correa, ademais, a intelixencia estadounidense foi quen lles

deu datos precisos ás tropas colombianas sobre a localización do líder

das FARC Raúl Reyes, asasinado en territorio ecuatoriano. “Buscaremos

en que punto fallou a seguranza”, expresou.�

X.L. Franco Grande

Non o di a prensa “occi-
dental” por máis que é un

feito que non se pode poñer
en dúbida: en Basora vén de se
producir unha gran derrota de
EE UU e do exército de al-Ma-
liki. Unha triple derrota, pois
foi de orde militar e tamén, e
diría que por enriba de todo,
moral e política.
Como se lembrará –esta noti-
cia si que a deu a prensa– al-
Maliki deu un ultimato ás for-
zas de Muqtada as-Sáder, que
impoñían a súa lei en Basora e
que apoian a petición de que
as forzas de ocupación se
vaian e que están moi próxi-
mas ás autoridades iranias.  É
sabido que non hai ningún
obxectivo que o Exército do
Mahdi non controle ou non
poida atacar cando lle pete.
E al-Maliki cometeu a inxe-
nuidade  de ir a Basora en per-
soa para supervisar o asalto ás
forzas de as-Sáder, asistindo a
unha forte derrota das súas
tropas “asesoradas” polo in-
vasor. Consecuencias obvias:
desprestixio dos EE.UU. e de
al-Maliki,  así como máis forte
asentamento de as-Sáder. 
O ministro de Defensa reco-
ñeceu que os seus soldados
“foron sorprendidos pola fe-
rocidade á resistencia dos mi-
licianos”. ¿E que dirá Bush
despois de ter asegurado, tan
campanudo como el adoita,
que  “eu diría que este é un
momento decisivo na historia
do Iraq libre”?
En termos políticos, a derrota
si que é humillante: a tregua
que se conseguiu foi cociñada
en Irán, e á cidade santa irania
de  Qom acudiu Hai al-Ameri,
comandante en xefe da Badr e
alto membro do Consello Su-
premo Islámico do Iraq, para
negociar a tregua con as-Sá-
der. A mediación de Irán ne-
ses acordos é unha vergonza
da que se procura non falar.�

LATEXOS

E AGORA,
BASORA

’’

Non hai ningún obxectivo
que o Exército do Mahdi
non controle
ou non poida
atacar cando
lle pete”
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O aínda primeiro ministro irlandés, Bertie Aherm, durante unha xuntanza da UE en Bruxelas. STR NEW/REUTERS

’’De Ahern recordarase a súa
nobre contribución aos
Acordos do Venres Santo para
pacificar Irlanda do Norte.”

O Tigre Celta con reuma
Irlanda vive un mal momento económico
que se suma á crise do primeiro ministro Ahern
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forzos en limpar a súa imaxe. A
estratexia deu froitos entre o
pobo colombiano, que lle ou-
torgou a vitoria, pero non ca-
llou na comunidade interna-
cional que, nun principio, cri-
ticou con vehemencia as escu-
ras vinculacións persoais do
novo xefe de estado e o seu
proxecto político de perfil ul-
tradereitista. 
Nos seis anos que leva no po-
der (non se pode esquecer que
cambiou a Constitución para
ser reelixido) apostou forte po-
la vía militar para loitar contra
a guerrilla, no marco do Plan
Colombia promovido polos
Estados Unidos. Investiu co-
ma nunca nas forzas armadas,
que na actualidade alcanza xa
os 180.000 efectivos, creou un-
ha ampla rede de delatores e
potenciou a lei especial de
“perdón e esquecemento”,
unha sorte de “amnistía” ex-

clusiva para os paramilitares
confesos. 
No ano 2004, cando Uribe foi
defender a súa política ante o
Parlamento Europeo, topou-
se co rexeitamento dunha
boa parte dos deputados que
non acudiron á sesión en si-
nal de protesta. Amais, mar-
chou para Colombia cunha
recomendación explícita de
afondar na democratización
do seu Estado. 
Pola contra, hoxe José Luis Ro-
dríguez Zapatero ofrécelle res-
paldo “incondicional”, o ex
primeiro ministro italiano Sil-
vio Berlusconi maniféstalle
publicamente simpatía e Ni-
colás Sarkozy cólleo da man
para levar a bo porto a difícil
misión humanitaria que pro-
cura a salvación de Ingrid Be-
tancourt. E todo isto, un mes
despois de que Álvaro Uribe
ordenara a controvertida in-

tervención militar no Ecuador
(sen permiso do seu presiden-
te), na que morreu o número
dous das FARC, Raúl Reyes, e
outros 16 guerrilleiros.
O que máis lle critica a comu-
nidade colombiana no exte-
rior (por riba de catro millóns
en todo o mundo) é o seu mo-
delo económico que “fai cre-
cer o país ao ritmo da súa po-
breza”, favorecendo os intere-
ses das multinacionais. Qui-
zais esta sexa a verdadeira cla-
ve do achegamento europeo á
figura de Álvaro Uribe, preocu-
pado por rebaixar a violencia
na zona para incentivar os in-
vestimentos externos. Porque
o seu pasado segue a ser o
mesmo, as súas decisións
igual de polémicas, pero a nin-
guén se lle escapa que Colom-
bia é un verdadeiro paraíso de
recursos naturais aínda sen ex-
plotar e moi apetecíbel.�

MUNDO.18. ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

Tamén existen dúbidas sobre
a legalidade do modelo de par-
ticipación cidadá “Estado Co-
munitario” que desenvolveu
durante a etapa de Goberna-
dor en Antioquía. Os grupos
da oposición vinculan esta ini-
ciativa co despregamento defi-
nitivo dos paramilitares en Co-
lombia.

CAMPAÑA DE IMAXE. Na súa primei-
ra campaña electoral como
candidato á presidencia, Álva-
ro Uribe centrou todos os es-

Charina Giráldez

O aspecto fráxil que transmite
a figura do Presidente de Co-
lombia contrasta coa dureza
das súas decisións máis polé-
micas. Tamén a imaxe que ho-
xe proxecta en Europa, dista
moito da que presentaba no
ano 2002, cando asumiu por
primeira vez a xefatura do es-
tado. 
Daquela, pesábanlle moito no
currículo as acusacións de su-
posta vinculación con grupos
paramilitares e de relación es-
treita co contorno do narcotrá-
fico. Agora, parece que as de-
vanditas sospeitas pasaron a
un segundo plano porque ca-
da vez goza dunha maior
aceptación entre os mandata-
rios do vello continente. 
Álvaro Uribe, avogado de 55
anos, casado e con dous fillos,
comezou na vida pública en
1976. Antes de chegar á presi-
dencia de Colombia, foi alcal-
de de Medellín (a súa cidade
natal), Senador da República e
Gobernador de Antioquía. O
resultado desta traxectoria po-
lítica resúmese nunha folla de
vida oficial que, para os seus
detractores, é unha clara pro-
ba da pouca limpeza dos pro-
xectos que acometeu.
Algunhas das iniciativas co-
munitarias que puxo en mar-
cha en 1985 como rexedor
municipal de Medellín (plan-
tación de árbores e rehabilita-
ción de barrios desfavoreci-
dos), coinciden coas accións
sociais de corte populista pro-
movidas por Pablo Escobar na
mesma época. A herdanza
desta estreita relación é Obdu-
lio Gaviria, curmán do narco-
traficante e hoxe secretario
persoal de Álvaro Uribe.

O presidente de Colombia, Álvaro Uribe, durante un encontro coa prensa o 2 de abril en Bogotá. JOHN VIZCAíNO/REUTERS

’’O curmán de Pablo Escobar
é o secretario persoal do
presidente de Colombia”

Os mandatarios
da Unión Europea
ábrenlle as portas
ao presidente
de Colombia, marcado
por un pasado
de supostas relacións
fora da lei

A outra cara de Álvaro Uribe

A CRISE COLOMBIANA
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Ch. G.

Moitos dos colombianos que
se viron na obriga de emigrar
por motivos económicos ou
de seguridade (estímase que
en España hai preto de
800.000) cualifican de “hipo-
crisía” a actitude dos países
europeos co seu presidente.
Non poden esquecer o pasado
familiar de Álvaro Uribe vincu-
lado ao narcotráfico (segundo
un informe recentemente des-
clasificado nos Estados Uni-
dos, o seu pai non foi asasina-
do polas FARC senón nun
axuste de contas). Tampouco
deixan de lado as relacións do
actual presidente cos 50 sena-
dores demandados por parti-
cipar en accións paramilitares.
Consideran que son aspectos

inadmisíbeis na figura dun xe-
fe de estado que ten que velar
pola transparencia e o respec-
to aos dereitos humanos.
Do mesmo xeito, teñen moi
presente aos seus compatrio-
tas cando analizan a política
de Uribe afastada, na súa opi-
nión, das necesidades do pobo
colombiano. As cifras oficiais
din que creceron os sectores
produtivos e diminuíu o de-
semprego, pero eles teñen un-
ha percepción da realidade
distinta. Segundo portavoces
das asociacións de emigran-
tes, o tecido industrial apenas
existe e máis do 60% da pobo-
ación vive por baixo do índice
da pobreza.
Tamén confesan sentirse “far-
tos” do conflito guerrilleiro
que condiciona as súas vidas
dende hai máis de 40 anos, pe-
ro estiman que a vía militar
non é a solución. Para rematar
co problema, consideran ne-
cesario apostar polas medidas
sociais, o reparto da riqueza e a
reeducación dos cidadáns. Al-
go que non parece estar nos
plans a curto prazo de Álvaro
Uribe.�

Un policía colombiano procura minas no chan dunha plantación de adurmideiras en Tuquerres, perto da fronteira co Ecuador. CARLOS DURÁN/REUTERS

’’Cincuenta senadores de
Uribe están demandados
por participar
en accións paramilitares”

O 60 por cento da poboación
vive por baixo do índice da pobreza

ANOSATERRA
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ECONOMÍA.20.

Xurxo González
Galiza ten moitas circunstan-
cias a favor para ser unha po-
tencia forestal. O clima, a oro-
grafía e a tradición axudan a
que actualmente sexa a pri-
meira produtora do Estado. A
Administración e as asocia-
cións do sector coinciden en
que para aproveitar todas as
posibilidades de riqueza que o
monte ofrece é preciso cam-
biar algunhas actitudes nega-
tivas da poboación e das em-
presas. Alberte Blanco, direc-
tor xeral de Montes e Industria
Forestal, confía en que a nova
Lei de Montes, cuxo borrador
vén de ser publicado a se-
mana pasada, contribúa a este
obxectivo.
“A nova Lei de Montes vai su-
poñer, para ben ou para mal,
un punto de inflexión claro na
actividade do sector forestal
en Galiza”, subliña Ana Oróns,

secretaria xeral da Federa-
cións de Aserradores e Rema-
tantes de Madeiras de Galiza.
Esta norma vén cubrir un ba-
leiro legal que ameazaba con
paralizar un dos sectores máis
dinámicos da economía ga-
lega. Aínda que a política fo-
restal é competencia da Co-
munidade Autónoma dende a
aprobación do Estatuto de
Autonomía en 1981, ningún
dos gobernos que se sucede-
ron fora quen de elaborar
unha lexislación acorde coa
realidade galega. 
Oróns sinala que “necesita-
mos unha lei galega, xa que
actualmente o sector réxese
por un barullo legal no que se
mestura a lei estatal de 2003,
as ordenanzas de distintos
concellos, a Rede Natura ou a
lei sobre os montes en man
común. Esta situación é in-
comprensíbel, e máis se te-

mos en conta que outras Co-
munidades, como Madrid ou
Valencia sí que se dotaron
dunha lei”.
A Lei de Montes pode supoñer
un impulso importante á in-
dustria forestal, xa que incide
nalgúns dos principais proble-

mas que afectan ao desenvol-
vemento do sector en Galiza.
Quizais o máis importante é a
excesiva división do monte. Al-
berte Blanco, director xeral de
Montes e Industrias Forestais,
indica que “en Galiza existen
máis de seis millóns de

X. TABOADA

ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

Chega, por fin, a Lei de Montes
Reclama un cambio
de mentalidade
para desenvolver
un sector
con amplo potencial

’’O anteproxecto da Lei de Montes
impide a división dos terreos
inferiores a 15 hectáreas e
promove o asociacionismo”

Algunhas experiencias en de-
terminados concellos galegos
proban que o asociacionismo
e a utilización de modelos de
xestións racionalizados incre-
mentan a rendibilidade e re-
ducen os incendios. Fear-
maga presentou o ano pa-
sado o exemplo do concello
lugués de Trabada, no que
dende 1989 se xestiona de
forma conxunta a superficie

forestal. Dende entón presu-
men de non ter sufrido incen-
dios e de acadar beneficios
todos os anos grazas a explo-
tación deste recurso. Outros
concellos desenvolven expe-
riencias piloto para desenvol-
ver outros aproveitamentos
do bosque, como os cogume-
los ou as castañas. 
Aínda que estas experiencias
son esperanzadoras, Ana

Oróns sinala que aínda queda
case todo por facer. Segundo
o último inventario estatístico
de recursos forestais da Co-
munidade, que data de 1996,
en Galiza existen dous mi-
llóns de hectáreas forestais,
das cales 1,6 millóns están ar-
boradas. Destas, 1,3 millóns
atópanse producindo na ac-
tualidade, pero só 400.000 de
forma eficiente.�

Trabada, un exemplo contra os incendios

>>>

Constitúese a Mesa xeral de negociación de emprega-
dos públicos.  A Xunta e as organizacións sindicais CIG,

UGT e CSI-CSIF acordaron o pasado día 7 a creación, por

primeira vez en Galiza, deste órgano, cuxas decisións afec-

tarán a 85.000 funcionarios. CCOO rexeitou o acordo ao

non incluírse nel o persoal das administracións locais.�
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UERE SABER MÁIS?
mediorural.xunta.es/transparen
cia/elaboracion/anteproxecto_l
ei_montes.php

?

obrigas. Para axudar a facer
máis levadeiras estas últimas a
Xunta ofrece alternativas,
como son as axudas ou a apli-
cación de fórmulas de asocia-
cionismo variadas, coas que
pretendemos cambiar a fisio-
nomía do monte galego en
poucos anos sen afectar á titu-
laridade do mesmo”.

DIVERSIDADE DE ESPECIES. O punto
que pode resultar máis confli-
tivo da nova lei é a diversidade
de especies que a Consellería
de Medio Rural quere promo-
ver. A industria da madeira ten
manifestado no pasado a ne-
cesidade de incrementar as
plantacións de piñeiro e euca-
lipto, de rápido crecemento,
para afrontar o incremento da
demanda desta materia pri-
ma. Ana Oróns indica que os
membros de Fearmaga “pre-
cisan de madeira de calidade e
en cantidade”.
Pola contra, Alberte Blanco
maniféstase máis proclive a
ampliar a superficie que ocu-
pan outras especies en Galiza.
O director xeral subliñou que
“non se criminaliza ningunha
especie na lei, pero promó-
vese a repoboación con outro
tipo de árbores, a partir das
cales se produza madeira de
máis calidade, non só apta
para o taboleiro ou papel. De
todos os xeitos, do que se trata
é de ampliar a produción,
polo que ninguén se ten que
sentir ameazado”.�

parcelas, cunha media de
superficie de dúas hectáreas
no caso da propiedade particu-
lar e de 200 no dos montes co-
munais. Por iso unha das me-
didas que tomamos foi a de
impedir a división dos terreos
inferiores a 15 hectáreas e pro-
mover o asociacionismo, ben
mediante a nova figura das
Unidades de Xestión Forestal
ou mediante outros medios”.

DEREITOS E DEBERES. Alberte
Blanco e Ana Oróns coinciden
en que o máis complicado é
cambiar a opinión da socie-
dade sobre o potencial do sec-
tor. “Hai que poñer a producir
o monte, pero moi pouca xente
sabe que este sector factura
2.400 millóns de euros, propor-
ciona 50.000 postos de traballo
e representa preto do 3% do
PIB galego. É preciso promover
a divulgación entre a socie-
dade, xa que o feito de que
haxa 600.000 propietarios en
Galiza significa que todas as fa-
milias o son en certa medida”,
opina Oróns.
Alberte Blanco afirma que “é
necesario cambiar a idea de
que cada un fai o que pode e
cando lle parece, porque esa
actitude ten levado parte do
monte a un grande abandono,
e que ademais constitúe un
perigo para espazos próximos
ben xestionados polo risco de
incendio”. O director xeral in-
cide en que “os propietarios
teñen dereitos pero tamén

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

Manuel Cao

P ese ao cociñado das estatísticas, os datos de em-
prego, consumo, clima empresarial, morosidade e

suspensións de pagos dan unha información contun-
dente sobre a profundidade da crise que afectará á eco-
nomía española por un tempo indefinido. Son varias e
coñecidas as causas e por eso tenden a mesturarse un-
has con outras como se tivesen a mesma importancia o
que pode dificultar a aplicación de medidas paliativas.
Un dos puntos considerados clave é a suba do prezo do
cru que aguilloaría a inflación. Na realidade, os prezos
dos carburantes derivan da imposición indirecta que
permite engordar as contas públicas sen desgaste elec-
toral mentras se reducen os impopulares impostos di-
rectos. A ilusión fiscal e o demo da OPEP permiten en-
dosarlle a inflación a factores externos sen contar que a
cotización euro/dólar nos protexe dos aumentos men-
tres hai unha flagrante ausencia de competencia no sec-
tor. Tampouco hai que ensañarse cos gobernos por uti-
lizar a OPEP pois a corresponsabilidade e a eficacia das
normas en materia económica é en España moi mello-
rábel en lóxica concordancia coa historia de picaresca,
dupla moral e anarquía social traducida hoxe nunha
puxante economía somerxida (a gran cantidade de bi-
lletes de 500 euros non é unha anécdota).
Esta mestura de economía formal e informal explica o
crecemento pasado e de aí han de xurdir os mecanis-
mos de superación pois a influencia dos gobernos só é
efectiva se se adapta ás bases da economía real. A polí-
tica de construción de vivendas tocou teito salvo que se
empece por derribar parte do construído para rehabili-
tar e/ou reconstruír sobre bases máis razoábeis ecolóxi-
camente pero con menores rendementos para o capital.
En España as bases reais do crecemento estiveron na in-
migración, nos  fondos UE, no capital privado regular
ou irregular e na tecnoloxía case sempre foránea, o que
permitiu acadar rendementos importantes nun con-
texto de integración nunha área política e monetaria es-
tábel que fornecía garantías institucionais no ámbito
económico e social. Uns tipos de xuro baixos, insostí-
beis nunha economía á marxe do euro, permitiron o en-
debedamento das familias cara a un ben que por razón
sociolóxicas sempre tivo alta estima: a vivenda. Xa
moito antes os emigrantes destinaron os seus aforros a
ese activo porque ofrecía garantías e capacidade de re-
valorización.
É moi certo que hai que reorientarse cara ao I+D+i para
volver ao crecemento, crear emprego e reducir o
enorme déficit comercial, pero isto é un proceso a me-
dio e longo prazo e os axentes principais en España es-
tán afeitos á rendibilidade no curto prazo. En todo o
caso, os novos empregos deberán xurdir de capital e
tecnoloxía estranxeira pois o capital autóctono regular
tende a refuxiarse nos sectores protexidos e a tecnoloxía
española só é relevante nalgúns sectores. A clave está no
capital irregular que poderá fuxir ou atopar aquí novas
actividades rendíbeis para os seus investimentos.�

Hai que reorientarse cara
ao I+D+i para volver
ao crecemento,
crear emprego e reducir
o enorme déficit comercial”

’’

’’
INSTALADOS NA CRISE

s

Un dos retos máis importantes
para o sector da madeira en
Galiza é, como para tantos ou-
tros, a competencia interna-
cional. A demanda desta mate-
ria prima e dos seus produtos
derivados non para de medrar
no mundo e moitos Gobernos
deseñan políticas para asegu-
rar o seu aprovisionamento e
aproveitar a riqueza que xera.
Ana Oróns, secretaria xeral de
Fearmaga, cita como exemplo
dous casos diverxentes: China
e Portugal.
O país asiático, até agora o
maior importador mundial de
madeira, está intentando co-
rrixir a súa dependencia do
exterior plantando preto de

catro millóns de hectáreas ao
ano (dúas veces a superficie
forestal de Galiza). Mentres,
Portugal, cunhas característi-
cas climáticas e de terreo simi-
lares ás da Comunidade, terá
graves problemas para produ-
cir madeira en 2025. Oróns si-
nala que as causas hai que
buscalas na falta de ordena-
ción do monte portugués, que
conduciu a estender as vagas
de lume dos pasados anos e a
unha explotación caótica.
Unha vez asegurada a produ-
ción de madeira, o paso lóxico
é desenrolar as industrias ne-
cesarias para a súa transfor-
mación. Actualmente Galiza
ten moi desenvolvidos os pro-

cesos da primeira transforma-
ción da madeira. Fearmaga
agrupa precisamente a os em-
presarios que os realizan. Non
obstante, as transformacións
que máis valor fornecen realí-
zanse fóra da Comunidade.
Un obxectivo da Xunta de Ga-
liza é fomentar a creación e
mellora de empresas de capi-
tal galego que pechen o ciclo
da madeira no país. Alberte
Blanco recoñece porén que a
principal dificultade consiste
en que as entidades financei-
ras se impliquen para contri-
buír cos fondos necesarios,
que superan os que pode
achegar a Administración au-
tonómica.�

A acertada estratexia chinesa

’’Necesitamos unha lei galega,
xa que actualmente o sector
réxese por un barullo legal no
que se mestura a lei estatal de
2003, as ordenanzas de
distintos concellos, a Rede
Natura ou a lei sobre os
montes en man común” 

[Ana Oróns]
Secretaria xeral de Fearmaga.

’’O sector factura 2.400 millóns
de euros, proporciona 50.000
postos de traballo e
representa preto do 3%
do PIB galego”

’’Pretendemos cambiar
a fisionomía do monte
galego en poucos anos
sen afectar á súa titularidade”

[Alberte Blanco]
Director xeral de Montes e
Industrias Forestais.

>>>
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no control do balón e no caneo.
Álvaro Antón ten visión de xogo
e moita intelixencia. E o tamén
ex céltico Queco Piña chegou a
un punto de madurez que o fa-
ría moi útil na necesaria reno-
vación da porta viguesa.
A vitoria diante do Celta (2-1)
dálle ao Rácing moitas posibili-
dades de manterse na segunda.
E mostra que a habelencia de
Xoán Veiga na dirección de xo-
gadores está á altura da picardía
de Isidro Silveira desbrozando
cada verán e cada mes de xa-
neiro os mercados “de baixo
custo” do mundo na procura de
futbolistas que teñan moito que
dar e non cobren demasiado.
Así que o resultado deixou to-
dos contentes. O celtismo fica
satisfeito de poder voltar á ci-
dade acolledora o ano que vén,
unha vez confirmado o au-
mento de condena na se-
gunda. O racinguismo (menos
dado ás viaxes) polo menos ten
un día ao ano no que se sente
un máis na elite do fútbol ga-
lego, un posto que lle corres-
ponde pero que sempre se lle
complicou.�

DEPORTES.22.
ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

Rodri Suárez
Historicamente, o Rácing de
Ferrol e o Celta estiveron vin-
culados e as súas relacións fo-
ron fraternas. A día de hoxe, un
vigués xoga cos verdes (Jonat-
han Pereira) e dous ex célticos
(Roberto Rezende e Petr Za-
nev) gañan o salario máis ao
norte ao non dispoñeren de
oportunidades no sur.
Os románticos din aquilo de
que ambas as cidades respiran
mar e industria, as faíscas da
construción naval e o alento

obreirista. En realidade, Ferrol e
Vigo se aproximan na compe-
tencia común coa Coruña,
unha relación de “inimigo de
meu inimigo é meu amigo” que
tamén triunfa entre o Dépor e o
Pontevedra, por exemplo.
Mais fóra de explicacións para
a amizade, o certo é que na
Malata viuse o 5 de abril o
único partido de elite no que
dúas afeccións galegas com-
parten bancada, cánticos e in-
cluso compango en perma-
nente alegría. Máis de 1.500
celtistas visitaron Ferrol e os
propios ferroláns animáronse
a iren máis ao campo que nou-
tras ocasións. E a expectación
ben puido ser maior se o Celta
aínda se xogase o ascenso.

TRIUNFO POR VONTADE. A festa ta-

mén se trasladou en parte ao
campo. Foi un duelo de rivali-
dade galega pero con certo
gusto tenro. Pereira recordou-
lle a Roberto Lago os partidos
que ámbolos xogaban no Cal-
vario. Zanev alancou pola
banda cun egoísmo visceral
que foi máis paixón ca esforzo.
Incluso a derrota do Celta non
soubo excesivamente mal por-
que no fondo os celestes que-
ren que o esforzado Rácing siga
facendo realidade o milagre de
manterse no fútbol profesional
sen base social, sen máis am-
paro que a propia necesidade
de sobrevivir. É máis, o Celta
debería tomar nota dalgúns xo-
gadores racinguistas cunha po-
síbel gran carreira por diante. O
francés Carlier deu unha lec-
ción de fútbol, especialmente

Os Rácing-Celta
destacan pola
convivencia das
afeccións e os afectos
entre xogadores 

O duelo fraterno

Gómez Noia segue arrasando no triatlón mundial. O triatleta ferro-

lán Xavier Gómez Noia segue a dominar sen problemas as competicións

internacionais desta disciplina. O 6 de abril gañou en Australia e confir-

mou que a máis firme esperanza galega para obter medalla olímpica en

Beixing. Noia será o capitán da selección galega na proba da Copa de Eu-

ropa que se celebrará en Pontevedra o 19 de abril.�

O racinguista Carlier controla un balón entre Rubén [esquerda] e Rosada. AGN
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Rodri Suárez
A contorna da Torre de Hércu-
les é un lugar moi dado á refle-
xión. A novidade o xoves, 3 de
abril foi que eses debates tiñan
como epicentro as maiores co-
tas xamais alcanzadas polo de-
porte galego. Había explica-
ción. Alí estaban reunidos re-
presentantes do pasado,
presente e futuro do de-
porte do país para par-
ticipar na posta en
marcha do pro-
grama ‘Galiza nos
Xogos Olímpicos’ co
que a Xunta pretende
facer visíbel a existen-
cia dunha realidade
olímpica propia. 
O círculo informal
onde se debatía na
procura do mo-
mento máis impor-
tante do deporte ga-
lego pechouse en
tres candidaturas: o

DEPORTES.23.ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

título de Liga do Dépor no
2000, as medallas de David Cal
en Atenas 2004 e o Tour de
Francia de 2006 que acadou
Óscar Pereiro. E precisamente
o ciclista de Mos estaba alí pre-
sente, se ben fóra da devandita
conversa. A súa función era a
de abrir o camiño do chamado
“facho galego”, unha réplica do
lume olímpico de Beixing que
estes días percorre o mundo
entre protestas contra a situa-
ción no Tíbet. O ciclista foi o
primeiro en portar un lume
que –con dificultades polo
vento– atravesou a cidade até o
estadio de Riazor levado en

quendas por outros de-
portistas como Xu-

lia Vaquero, An-
drés Díaz, An-

tón Paz,
Marta Bobo,
Isidoro Hor-
nillos, Luís
Gregorio Ra-
mos Misioné
ou Alfredo
Bea. Ao re-
mate do acto
c e l e b r a d o
acarón do
estadio do
Dépor, os
que deba-
tían ao pé
da Torre
chegaron a

un acordo que tamén é eviden-
cia. Con case que toda probabi-
lidade, o grande éxito histórico
do deporte galego está por che-
gar pero xa ten nome: Beixing
2008. 
Galiza aspira na capital chi-
nesa a alcanzar unha marca
gloriosa no medalleiro. As pre-
visións máis disparadas polo
optimismo falan de até oito
metais. O mínimo estaría en
dous. O normal, entre catro e
cinco. Tendo en conta que nas
29 edicións anteriores se con-
seguiron 12, calquera das mar-
cas resultantes semella espec-
tacular. Os principais argu-
mentos son David Cal en pira-
güismo (defende o ouro e a
prata de Atenas) e Xavier Gó-
mez Noia en triatlón. Por de-
trás deles, entre outros, esta-
rían as opcións de Xosé Anto-
nio Hermida (federativamente
catalán, pero fillo de galegos e
galegofalante) que xa obtivo a
prata en 2004 en ciclismo de
montaña, Echávarri e Paz en
vela, Iván Raña en triatlón e in-
cluso Óscar Pereiro en ciclismo
en ruta. 
Precisamente, o vencedor do
Tour e primeiro relevo do fa-
cho galego na Coruña é unha
viva proba da ilusión que cal-
quera deportista sente ante
unha cita olímpica. Malia ter
vivido un dos momentos míti-
cos da historia deportiva de
Galiza, un dos obxectivos de
Pereiro no 2008 é novidoso: “É
a miña última oportunidade
para estar nuns Xogos e quero
estar en Beixing”, comenta. O
trazado pode adaptarse ás súas
características “pero só poden
ir cinco ciclistas”, o que reduce
as posibilidades. Mais polo de
agora, xa está preconvocado. 
O corredor do Caisse d’E-
pargne foi o primeiro en coller
o facho no seu camiño pola
costa herculina. O último,
Chano Rodríguez. O vigués foi
o grande esquecido dos que es-
tabeleceron a controversia so-

bre o senlleiro intre do deporte
galego. Nove medallas nos Xo-
gos Paralímpicos adornan o
seu palmarés. Por iso, gabou o
representado na Coruña:
“Equipara o deporte olímpico
co paralímpico e permite que
saiamos da piscina e das can-
chas para chegar á sociedade e
adquirir o valor merecido”.
Nesa liña falou a directora xeral
para o deporte, Marta Souto:
“Queremos trasladarlle á xente
os grandes logros que o de-
porte galego está a acadar”. A
conselleira Ánxela Bugallo inci-
diu ademais no simbolismo do

acto, que tamén lle quixo servir
de apoio á candidatura da To-
rre de Hércules a Patrimonio
da Humanidade “unindo cul-
tura e deporte”. 
Se cadra, dentro de poucos
meses, aqueles que se reúnan
no mítico faro coruñés pode-
rán abrir outra conversa na
que debatan se a proclama-
ción da torre como monu-
mento universal tivo máis al-
cance que as medallas de Bei-
xing. Sería o sinal de que am-
bas as dúas circunstancias es-
tán no peto. O pasado xoves,
foron un todo. �

Vigo presentou o seu proxecto de Universiada en Bruxelas. Coman-

dada polo tenente alcalde da cidade, Santiago Domínguez, a candidatura

para a Universiada Vigo 2013 presentou en Bruxelas a súa proposta. No

proxecto galego destaca a comuñón entre institucións públicas e intere-

ses privados. Os principais empresarios apoiaron a celebración deste

evento en Galiza. Diante dos xuíces internacionais, Vigo optou pola sor-

presa, a imaxinación e a relación entre participantes, visitantes e veciños.�

O facho olímpico
percorreu A Coruña,
nun ritual mítico
máxico que busca o
esconxuro que logre até
oito medallas.

Galiza con fame de medallas
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Óscar Pereiro, escoltado por membros do Karpin Galicia, facendo o primeiro rele-
vo do facho olímpico galego.                                                                                  M. PéREZ/AGN

Foto de grupo olímpico da Torre de Hércules. M. PéREZ/AGN
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Hai lectores fóra da escola?
O 2 de abril celebrouse o Día da Literatura Infantil e Xuvenil. Unha faceta por veces deostada 
da literatura, noutras ocasións unha estratexia editorial para dirixir un produto cara a un público
concreto, e, ante todo, o primeiro contacto da xente máis nova coas letras. Como a sente 
o  público? Existe un lectorado real, á marxe da obrigatoriedade dos libros escolares?

Lara Rozados
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

A gustín Fernández
Paz, un autor refe-
rencial neste eido,
ten unha dupla res-

posta: “por unha banda, penso
que estamos mellor que en nin-
gunha época pasada: nunca
tanto se leu. Outra cousa son os
niveis de lectura, se nos compa-
ramos con outros países no
contexto europeo. Aí temos
moitos lectores potenciais que
conquistar”. Para o escritor An-
tonio García Teixeiro, a literatu-
ra infantil en xeral “e a galega en
particular” depende demasia-
do da escola: “non podemos fa-
lar de literatura infantil norma-
lizada até que non deixe de cir-
cunscribirse exclusivamente ás
aulas”. Como camiñar, logo, ca-
ra á normalización? 
Segundo Fernández Paz, os há-
bitos lectores transmítense, so-
bre todo, por contaxio. A familia,
a escola e o contexto social preci-
san estratexias axeitadas: “no
ámbito familiar son fundamen-
tais: é onde se desenvolve o hábi-
to; no escolar, avanzouse moito
nos últimos anos, e, malia haber
bibliotecas que non merecen tal
nome, hai mesmo blogsde bi-
bliotecas escolares que funcio-
nan con moita vitalidade; e no ei-
do social, existen moitas caren-
cias: moita precariedade en bi-
bliotecas, son insuficientes e non
todos poden acceder a elas; en
canto ás librarías, o sistema ac-
tual empurra ás pequenas libra-
rías, de proximidade, cara á desa-
parición; e dos medios, xa non fa-
lemos: ocupa máis espazo a rup-
tura fibrilar dun futbolista que to-
das as novidades editoriais”.

NA CASA... O primeiro campo
de socialización, o familiar, é
básico. Sandra Senra, da libra-
ría viguesa “Libros para soñar”,
especializada en literatura in-
fantil e xuvenil, salienta que o
feito de que se incentive a lec-
tura dende a familia é primor-
dial: “que os nenos vexan li-
bros na casa, que teñan acceso
a eles, que sexan algo cotián,
doado. Se non, o primeiro con-
tacto que terán con eles vai ser
a través do colexio, onde se ca-
dra lles mandan facer un tra-
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un libro cos fillos nun centro, se-
guramente, cando chegues á ca-
sa seguirás falando do tema, a
curiosidade vai quedar esperta”. 
Mesmo na libraría, sesións de
contacontos ou presentacións
atractivas poden servir para mo-
tivar. “Cada mes recorremos a
unha temática”, conta Sandra
Senra, de Libros para soñar,
“tentando que sexan o máis pró-
ximas posíbeis”. Os animais, o
magosto, ou outros temas ache-
gados á vida cotiá dos rapaces
serven para enfiar a programa-
ción. “Non facemos máis ca
contar un conto, sen botarlle
máis teatro. Simplemente, da-
mos a coñecer o que hai dentro
dun libro”, explica Sandra.

...E NO TEMPO LIBRE. Tamén é de sa-
lientar, precisamente, a educa-
ción non formal: a animación so-
ciocultural e a pedagoxía do tem-
po libre teñen moi en conta a im-
portancia da lectura como pra-
cer. “Estanse creando clubs de
lectura: o de Gondomar funcio-
na moi ben. Estas iniciativas con-
seguen implicar á xente dun ba-
rrio, que os nenos e nenas com-
partan cos pais e nais os momen-
tos de lectura, que se cren espa-
zos vivos, dinámicos... Depende
de que haxa xente promotora,
que saiba dinamizar o público”,
di García Teixeiro. Moitos destes
espazos de lectura están concibi-
dos, precisamente, para a lectura
compartida coasfamilia. “Se les

busque as que máis se adapten á
súa clase. Tes que ter un criterio,
e iso pasa polo feito de que ti leas,
e que non sexa un axente co-
mercial quen decida, por razóns,
a maioría das veces, extralitera-
rias”.  Pero, pola outra banda, é
necesario que, tamén dende as
escolas, se fomente a lectura po-
lo simple pracer da lectura: “ten
que haber libros aí, para que se-
xan os rapaces quen se achegue,
quen escolla, quen teña o gusto
por coñecer novos autores e au-
toras. É necesaria, alén da propia
biblioteca do centro, unha bi-
blioteca por aula, e que o am-
biente sexa propicio, amais, para
fomentar ese entusiasmo”.

ballo, e dende entón vano vivir
como unha imposición”.
“Hai dous verbos claves, que son
imitare contaxiar,explica García
Teixeiro: “se non ven actitudes
favorábeis na casa, é a escola
quen ten que asumir ese conta-
xio. Pero para iso é necesario a
ilusión dos docentes, que poidan
crear este entusiasmo”. Outro
problema é, dentro dos baixos
índices de lectura, a competen-
cia co castelán: “aínda que moi-
tos preconicen imbecilidades so-
bre o castelán como lingua ame-
azada, ofreces o mesmo libro en
castelán e en galego e respón-
denche que o queren “en caste-
llano, por supuesto”, di García
Teixeiro. Non é por falta de me-
dios: a oferta de literatura infantil
e xuvenil en galego é diversa e
abundante. Tanto en creativida-
de, coa vizosa produción de au-
tores e autoras, como no terreo
editorial. Boa mostra son os re-
centes premios e recoñecemen-
tos aos produtos de Kalandraka e
Oqo na Feira do libro de Boloña.
Hai máis oferta ca nunca, pero a
demanda non responde. “Non
se le todo o que nos gustaría”,
matiza García Teixeiro, “pero, así
e todo, lese máis ca noutras épo-
cas. O que falta é un esforzo de
planificación: que os autores ou
os promotores vaian polos cole-
xios, pero dentro dun programa
planificado seriamente”.

...NA ESCOLA, FÓRA DOS DEBERES E EXA-
MES... As estratexias pasan máis
pola “sedución” de novos lecto-
res que pola imposición. “O pro-
blema é que os libros non teñen
ese valor, como si o teñen outros
medios, como os relacionados
coas novas tecnoloxías. Iso non
significa que sexan malos en por
si, senón que é necesario com-
plementalos”, di García Teixeiro.
Tamén Fernández Paz afirma
que contemplar as novas tecno-
loxías como competencia é un
erro de enfoque: “coincide que a
xente máis metida na rede é a
máis lectora. Hai unha vitalida-
de tremenda da literatura en In-
ternet, a través de blogs, foros...
Retroaliméntanse mutuamen-
te. O problema vén se se lle pres-
ta unha atención desmesurada
ao tecnolóxico, dentro da cultu-
ra de consumo, até que pareza
que os libros non existen”. 
García Teixeiro diferencia dous
tipos de lectura no ámbito esco-
lar: “por unha parte, a lectura
obrigatoria, que lle esixe un co-
ñecemento exhaustivo á persoa
docente: que se informe, que
saiba as posibilidades que hai, e

CULTURA.25.ANOSATERRA
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Cando se fala de literatura, ás
veces esquécese un público
importante, pero que é futuro
lectorado. O contacto co libro
como obxecto, e todo o que
contén, é un mundo novo. As
sesións de contacontos, as
cancións, o xogo, a complici-
dade coas artes escénicas,
son algúns dos recursos para
cativar os futuros devorado-
res de libros. “É aí onde se no-
ta máis o aspecto familiar”,
incide García Teixeiro. “é im-
portante ese vínculo afectivo
entre nais, pais, fillos e fillas:
que toquen os libros, que mi-
ren as imaxes, que se lles con-
te un conto cada noite... Non
só na formación literaria e in-
telectual, senón tamén na
humana, na emocional. Hai

pouco traballei en Medellín
cunha campaña en barrios
moi deprimidos, pero ver a
un pai e unha filla totalmente
absortos na lectura comparti-
da dun libro foi unha imaxe
moi emocionante. Ese é o ca-
miño”.
Sábeno ben en “Libros para
soñar”. Como explica Senra,
inciden moito en que o pra-
cer sexa compartido: “ é im-
portantísima a implicación.
Ás veces veñen, déixanche o
neno e marchan tomar un
café, pero hai persoas que re-
almente se interesan” Hai
quen pensa que quen aínda
non sabe ler non pode ter in-
terese polos libros, pero non é
así: “moitas veces recomén-
daslles libros para os fillos de

dous anos e pregúntanche
para qué. Pero daquela xa o
estás privando de acceder a
un mundo de imaxes, de tex-
turas, de saber o que é pasar
as páxinas e descubrir cousas
novas entre elas...” Amais, hai
toda unha serie de estratexias
moi relacionadas coa litera-
tura que os prelectores perci-
ben perfectamente: “dende
que teñen moi pouquiños
meses, o feito de cantarlles
aos nenos sérvelles para afa-
cerse á cadencia da poesía,
aos ritmos da lectura”. Os xo-
gos para coñecer as partes do
corpo, unha actividade en
que se fan partícipes, e outras
cancións e xogos da tradición
oral son outra forma de esta-
belecer contacto.�

Gozar dos libros antes de saber ler

’’Hai moita precariedade en
bibliotecas, son insuficientes
e non toda a xente
pode acceder a elas”

[Agustín Fernández Paz]
Escritor.

’’Hai dous verbos claves, 
que son imitare contaxiar. Se
non ven actitudes favorábeis
na casa, é a escola quen ten
que asumir ese contaxio”

[Antonio García Teixeiro]
Escritor.

’’A xente máis metida na rede
é a máis lectora. Hai unha
vitalidade tremenda da
literatura en Internet, a través
de blogs, foros... O problema
vén se se lle presta unha
atención desmesurada ao
tecnolóxico, até que pareza
que os libros non existen”

[Agustín Fernández Paz]

’’É primordial que os nenos
vexan libros na casa, que
teñan acceso a eles, que
sexan algo cotián, doado. Se
non, o primeiro contacto que
terán vai ser a través do
colexio, onde se cadra lles
mandan facer un traballo, e
dende entón vano vivir como
unha imposición”

[Sandra Senra]
Libreira.

Dar a coñecer: a verdadeira
clave. “Hai moitos libros aos
que os rapaces non acceden
por descoñecemento”, explica
Fernández Paz. “Libros de cali-
dade que non saben nin que
existen. Necesitamos canles
sociais que poñan en contacto
o lectorado potencial cos li-
bros. E para iso, cómpre gastar
cartos e gastalos ben: unha po-
lítica pública real, dirixida ás
familias, ás escolas e ás biblio-
tecas, non quedarmos nos dis-
cursos e nas boas palabras do
Día do Libro, do Día das Letras,
nin que sexa competencia dos
“amantes do libro”... Que se
impliquen as administracións.
É unha cuestión pública”.�
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Emilio Cao
‘O excesivo
proteccionsimo
provoca que o artista
se converta
en funcionario’

M.B.

Músico e compositor, Emilio
Cao, vén de ser galardoado co
Premio Opinión a unha Andai-
na Senlleira. O recoñecemento
chégalle cando ultima o  novo
disco, que verá a luz tras dez
anos de silencio. 
QQuuee  ssiiggnniiffiiccaa  rreecciibbiirr  eessttee  pprree--
mmiioo??
Sinto que son parte dunha ca-
dea e este tipo de galardóns
non deixan de ser un recoñe-
cemento a toda a estrutura. O
meu primeiro disco abriu un
camiño que logo foi seguido
por Milladoiro e DOA. 
RReecciibbiirr  uunn  pprreemmiioo  aassíí  ddáá  aazzooss
ppaarraa  sseegguuiirr  ttrraabbaallllaannddoo..  TTeerree--
mmooss  pprroonnttoo  nnoottiicciiaass  ssúúaass??
Agardo que si. Xa teño gravado o
meu próximo disco. O que
acontece é que o mundo da mú-
sica cambiou moito. Ademais
houbo avatares persoais moi
fortes que me arredaron dos es-
cenarios. Agora volvo poñer a
funcionar a engrenaxe e o pre-
mio é unha sorte de impulso.
AA  ssúúaa  ttrraaxxeeccttoorriiaa  eessttáá  mmooii  vviinnccuu--
llaaddaa  ooss  vvaaiivvéénnss  qquuee  ssuuffrriiuu  oo  ffoollkk..
CCooaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  qquuee  ddáá  oo  tteemmppoo,,
ccoommoo  vvee  oo  ppaannoorraammaa  aaccttuuaall??
Cambiou. Coa caída das ven-
das perdeuse o amparo que as
discográficas lle daban ao artis-
ta e as axencias de contratación
pasaron a ter un papel esaxera-
do. Perseguen eventos grandes
e esquécense de protexer os
músicos. Por outra parte, o cre-
ador debe ter sempre a sensa-
ción de fracaso e de éxito. A ad-
ministración quere protexer a
música, pero é perigoso que se
perda esa sensación de risco. O
excesivo proteccionismo das
artes provoca que os artistas
acaben por converterse en fun-
cionarios. É importante ter si-
tios para a nosa música, pero
estamos obrigados a manter-
nos a distancia do poder.�

Larza Rozados
“Na nosa lyngoage galega” apa-
rece no regulamento do gremio
compostelán dos Cambeado-
res redactado en 1490. Nesta
norma recoméndaselles aos
cambiadores que no exercicio
da súa profesión non empre-
guen “ninguna lenguaje estran-
jera, aynda que a sabea, saluo
nosa lyngoage gallega ou caste-
llana”. “Non sabemos que sig-
nifica ese “ou”, explica a profe-
sora Ana Boullón Agrelo, “pero
o que si está claro é que por pri-
meira vez se lle dá un nome ao
romance. Até entón falárase de
“noso romance”, ou “nosa lyn-
goage”, co que xa existía cons-
ciencia da lingua, pero é a pri-
meira vez que se fai explícita”.
“Na nosa lyngoage galega” foi es-
collido como o título dun simpo-
sio que tivo lugar no 2005 organi-
zado polo Instituto da Lingua
Galega. “Todos os anos organi-
zamos un simposio sobre algún
aspecto da lingua que precise
afondamento, e un tratamento
interdisciplinar”, conta Boullón.
Neste caso, a materia de estudo
era o agromar do galego como
lingua escrita no s. XIII, “dende
puntos de vista non só lingüísti-
cos, senón dende disciplinas co-
mo a historia, a paleografía, ou o
dereito xurídico, amais doutras
linguas romances, para abran-
guermos un contexto xeográfico
máis amplo”. Así, atopamos nas
actas do simposio, que o Conse-
llo da Cultura publicou recente-
mente co título Na nosa lyngoa-
ge galega. A emerxencia do gale-
go na Idade Media, editado pola
propia Boullón, unha introdu-
ción histórica de Johannes Kaba-
tek, as achegas, dende a paleo-
grafía, de José Ignacio Fernández
de Viana e Vieites, ou a perspecti-
va da emerxencia escrita medie-

percutiron na configuración da
lingua: “non se pode estudar illa-
damente. Ás veces caemos nun
exceso de especialización, pero o
que se pretende, precisamente,
con estes simposios do ILG, é a
maior interdisciplinaridade po-
síbel”. Boullón explica como un
proceso xurídico, neste caso, foi
de fonda importancia: “a lingua
romance nace cando hai un
cambio de letra motivado por
unha renovación xurídica que
vén da Escola de Boloña, e che-
ga, dende Oriente até Occiden-
te”. De aí o interese do estudo da
grafía, dos documentos nota-
riais, e da diversidade de roman-
ces que se abordan, dende o ara-
gonés, até o leonés e tamén o
portugués. “Queriamos ofrecer
unha foto do mesmo momento
en toda a Península, de como era
a situación das linguas roman-
ces nesa altura”.
O traballo achega tamén pistas
sobre as variedades da lingua.
Non a nivel diastrático, pero si
diatópico: “nos textos xurídicos,
o nivel de lingua está moi delimi-
tado, e na lingua poética aconte-
ce o mesmo: está moi formaliza-
da, existen convencións moi es-
tritas”. Non atopamos linguaxe
coloquial, pero si se poden perci-
bir diferenzas dialectais. “Non
podemos observar este campo
cos criterios que agora temos do
que é unha lingua”, advirte Ana
Boullón: “hai veces que mesmo
é difícil adscribir un texto ao ro-
mance ou ao latín, é o que en so-
ciolingüística se chama borrosi-
dade dos textos. No caso do estu-
do da franxa oriental, atopamos
o caso moi específico dunha zo-
na de confluencia de isoglosas. E
fóra diso, os documentos nota-
riais teñen a vantaxe de estaren
datados e localizados xeografica-
mente. Sabemos que un notario
é de Ourense e que escribe nun-
ha data determinada, e aí pode-
mos atopar particularidades”.
Na nosa lyngoage galegaachega
tamén unha perspectiva socio-
lingüística do galego no século
XIII: “era a lingua habitual de
uso, en todos os ámbitos (escri-
to, oral)... O que non quere dicir
que estivese normalizada. Ato-
pamos documentos escritos en
latín, ou outros en castelán que
emanaban do monarca. Pero a
lingua normal era o galego”.�

val dos romances centrais (leo-
nés e castelán), por parte de Emi-
lio Montero Cartelle.
Daquel simposio xurdiron, ta-
mén, investigacións específicas
que mereceron unha publica-
ción á parte: foi o caso da de
Henrique Monteagudo sobre o
Foro do Bo Burgo de Castro
Caldelas, dado polo rei Afonso
XI en Allariz en 1228, o docu-
mento máis antigo escrito en
idioma galego que se coñece
até o momento. Tamén está no
prelo unha antoloxía de textos
xurídicos e notariais do século
XIII até 1270, do propio Monte-
agudo e de Ana Boullón.

É de salientar tamén a diversida-
de de obxectos de estudo: o libro
reúne investigacións sobre do-
cumentos xurídicos, sobre tex-
tos literarios (atopamos un estu-
do da morfoloxía no Cancionei-
ro de Ajuda a cargo de Mª Sol Ló-
pez e Eduardo Moscoso, ou ou-
tro da aparición da prosa medie-
val galega, de Santiago López
Martínez-Morás). E tamén, den-
tro da lingüística, a multiplicida-
de de disciplinas: a morfoloxía, a
onomástica, ou mesmo a dialec-
toloxía, “unha área moi pouco
abordada neste ámbito”. Ao ca-
bo, todos os procesos históricos,
sociais, xurídicos e políticos re-

‘Na nosa lyngoage galega,’
cando a nosa lingua
foi nomeada por primeira vez

A pel do
crocodilo
Abraham Carreiro

Nova colección de

Edicións A Nosa Terra
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10-16 de abril de 2008                  Coordenación e Ilustración: Gonzalo Vilas

O mes de Abril é o mes dos libros. Temos o Día Mundial
do Libro Infantil e Xuvenil, o Día do Libro a fins de mes, 
e diversas Semanas do Libro. Nestas semanas, que se 
están celebrando por Galicia en diversos concellos, este
ano decideuse  adicalas ao tema “Os Libros e o Mar”.
O mar e a literatura sempre se levaron ben. Desde Moby
Dick á Illa do Tesouro, pasando por moitísimos títulos
apaixoantes o mesmo para nenos/as que para maiores, 
o mar seguirá sendo por sempre o escenario das maiores
aventuras, e tamén das máis fondas reflexións humanas.
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Sansón vai facer un postre de banana, pero non

ten coitelo para cortar o plátano.

“Non te preocupes!”, dille Antón, “Eu pódocho

trocear sen lle quitar a pel”

-Sen lle quitar a pel?

-Sí, só co meu pensamento!

Sansón non llo cré.

-Xa está!

Sansón quita a tona do plátano

para ver si é certo que está partido

en toros.

Lé o texto

nun espello,

e mira o

debuxo da

páxina

seguinte!

É certo!

O plátano estaba partido en catro

cachos.

Antón fixoo sen coitelo e sen lle

quitar a pel!

Para faceres este xogo precisas un plátano maduro, unha agulla de coser e fío. O plátano debes preparalo antes da
actuación da maneira seguinte:
1-Ata no ollo da agulla unha punta do fío. Colle fío dabondo.
2-Introduce a agulla na pel do plátano (sen tocar a parte comestibel, do xeito que se indica no debuxo).
3- Cando saques a agulla polo burato seguinte, volve introducila exactamente polo mesmo burato.
4-Fai o mesmo en todas as esquinas do plátano, até chegar outra vez ao primeiro burato.
5-Agora agarra as dúas puntas do fio, como se indica no debuxo, e tira suavemente para cortar o plátano por den-
tro. Faino de vagar, para non estragar a parte comestíbel!
6-Volve facer o mesmo ao longo do plátano tantas veces como toros queras partir.

Os buratos da agulla non se notarán na pel do plátano, así que o xogo será un éxito. Pero non esquezas ensaialo
varias veces antes de actuar fronte ao público!
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PasatemposPasatempos

Recollimos estas

follas de árbores

no monte, pero

agora non sabemos

a qué especies

corresponden.

Sábelo ti? 

Só tres son os

correctos

Ponlle o número:

-Eucalipto     

-Camelia     

-Piñeiro

-Carballo       

-Nogueira    

-Castiñeiro
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O s Libros e o Mar

Semanas do Libro
A Semana do Libro e a Lectu-
ra expanderase este ano por
dez vilas galegas, dúas máis
que o ano pasado. Oleiros, Vi-
veiro, Carballo, Monforte, Tui,
Allariz, O Porriño, Moaña,
Noia e Barbadás contarán
con cadansúa semana de ac-
tividades dedicadas a pro-
mover a literatura infantil e
xuvenil, dirixidas aos escola-
res, os profesores, os pais e
nais e o público en xeral.

Libros e mar
A Semana do Libro e a Lectura

toma como referencia o Salón
do Libro Infantil e Xuvenil, po-
lo que este ano terá como ei-
xo temático o mar. Arredor
deste tema desenvolveranse
actividades participativas con
carácter formativo e lúdico, e
nas que os nenos e nenas de
cada localidade xogarán un
papel moi activo.

Estas semanas terán activida-
des lúdicas e formativas, diri-
xidas aos nenos e nenas, e ta-
mén aos pais e nais, contan-
do con espectáculos teatrais,
contacontos, etc...

Na páxina web do Salón do Libro de
Pontevedra dispós dunha boa docu-
mentación e amplos listados de obras
separadas por edades, así como outras
informacións interesantes.
http://www.salondolibro.org/
Como din na súa páxina:

“Ímonos mergullar nun mar que ole a
todos os salitres do mundo. Nas mareas
viaxan letras escritas en todos os idiomas
inventados que traen historias fabulosas
de pobos submarinos, criaturas con
branquias e correntes oceánicas. O mar é
a patria dos recordos, a paisaxe da
infancia, a banda sonora dunha
emoción… e o acubillo dos poetas.”

O mes de Abril é o  dos 
libros. Celebrouse o Día
Mundial do Libro Infantil 
e Xuvenil, o 23 será o Día
do Libro , e están en 
marcha distintas Semanas
do Libro  en diversos 
concellos, que este ano 
decideuse  adicalas ao 
tema “Os Libros e o Mar”.
Foi o lema do Salón 
do Libro Infantil 
celebrado en Pontevedra
o pasado febreiro, 
como todos os anos.

Bibliografía

Antonio García Teixeiro

NN on  hai moito tempo vi-
ron a luz dous libros di-

ferentes que te reconcilian
coa literatura. Dúas obras fas-
cinantes que me levan a refle-
xionar sobre a intelixencia no
acto creativo. Os seus auto-
res, persoas relevantes da LIX
galega, preséntannos un fer-
moso libro de relatos e unha
novela que recupera un per-
sonaxe entrañable que me
marabillou hai ben anos.
Dous libros sen etiquetas, sen
idades. Literatura en estado
puro. Refírome a O único que
queda é o amor de Agustín
Fernández Paz e a Das novas
cousas de Ramón Lamote de
Paco Martín. No primeiro, o
amor coma protagonista
duns feitos orixinais e moi
ben contados. No segundo,
as teimas do célebre profesor
de chairego xa xubilado que,
dende o enxeño, volve en-
gaiolarnos cun discurso crí-
tico e irónico. Distintos entre
si, estes libros coinciden nal-
gúns aspectos: na calidade li-
teraria que posúen e na inteli-
xencia que ambos despren-
den. E nisto quero facer
fincapé. Necesitamos textos
intelixentes. Textos que de-
ben coñecer aquelas persoas
que poñen nas mans dos ca-
tivos (ou non tan cativos) li-
bros de lectura. Textos libera-
dores que esixan ao lector un
esforzo para acadar o verda-
deiro pracer da literatura.
Textos que non sigan o crite-
rio das convencións, senón
que teñan capacidade de
transformar. Textos que en-
gaiolen a través da ironía.
Textos subversivos creados
en liberdade.Textos que axu-
den a medrar aos lectores e
non os deixen indiferentes.
Textos incisivos que inviten á
reflexión. A literatura pode di-
vertir, pero entreteñámonos
reflexionando e sendo con-
movidos pola palabra litera-
ria intelixente. Para min, ese é
o camiño.�

A literatura pode
divertir e tamén
reflexionar”

’’

Tres osos.

Autor:  Marisa Núñez

Ilustracións:  Minako Chiba

Editorial: OQO

Marisa Núñez estase a converter nun
referente da literatura infantil na nosa
lingua. É a vixente gañadora do Pri-
meiro Premio Internacional do Libro In-
fantil concedido pola Fondation Es-
pace Enfants (FEE) de Suíza polo seu li-
bro Chocolata. Un dos principios nos
que se basea esta fundación é o feito
de considerar o libro coma un ele-
mento fundamental dentro da evolu-
ción cognitiva dos cativos. Con Tres

osos, a autora dá mostras do seu coñe-
cemento da psicoloxía infantil. Aínda
que o argumento non sexa orixinario,
si o é a forma de plasmalo, xa que se
produce unha conexión entre o narra-
dor e o lector que vai máis alá do es-
crito. Entronca coa literatura oral ao ser
quen de introducir no desenvolve-
mento da acción narrada a súa voz om-
nisciente para dar consellos de hábitos,
costumes que todo neno identifica
porque pertencen ao seu mundo. É un
conto dirixido aos máis pequenos da
casa pero implicando tamén os pais,
pois tanto a distribución tipográfica
como a escénica están pensadas para a

súa dramatización ou lectura en alto. A
linguaxe viva, rica en recursos sonoros
e familiares aos nenos, xunto coa total
harmonía das ilustracións humaniza-
das e unha coidada edición, facilitan o
seu achegamento aos prelectores.�

Alba Piñeiro

Respectar a intimidade

TEXTOS 
INTELIXENTES
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O erotismo arróiame. Na no-
vela está moi presente o ero-
tismo, pero non foi unha deci-
sión intencionada. A historia
sostense sobre feitos fantásti-
cos. Nada é tan real como o
contan, a imaxinación está
para transmitir e dulcificar os
acontecementos. 

RReemmaattaa  aa  nnoovveellaa  ccooss  vveerrssooss
““nnooss  xxaarrddíínnss  ddee  EErrooss  rreexxeenn  aass
ppaauuttaass  ddoo  aammoorr””..    PPaarreeccee  qquuee
aavvaannzzaann  aa  rreeaalliiddaaddee,,  qquuee  ssoonn
uunnhhaa  pprreemmoonniicciióónn  ddoo  qquuee  ddeess--
ppooiiss  sseerrííaa  ggaaññaarr  oo  NNaarrrraattiivvaass
QQuueenntteess  ccoonn  OOss  mmiillaaggrreess  ddee
CCrriissttaammaarr..  
Dalgunha forma si. A venus de
cristal foi elaborada recente-
mente mentres que Os mila-
gres de Cristamar levaba
tempo gardada nun caixón.
Antes de enviala ao concurso
repaseina e descubrín abraia-
da que xa se apuntan temas
que despois viron a luz na obra

CULTURA.31.

publicada por Xerais. En Os
milagres de Cristamar tamén
hai un vidreiro, prostitutas e
ten presenza Venecia.
EEssttaa  úúllttiimmaa  oobbrraa  áá  qquuee  ssee  rreeffiirree,,
tteenn  ccoommoo  ppaannoo  ddee  ffoonnddoo  oo  ttee--
rrrreemmoottoo  qquuee  aassoolloouu  LLiissbbooaa..
QQuuee  tteerrrriittoorriiooss  eerróóttiiccooss  ppooddeenn
ttrraannssiittaarrssee  ccaannddoo  tteenn  lluuggaarr  uunn
ssuucceessoo  ddeessttee  ttiippoo??
O erotismo nese momento só
pode vir despois da catástrofe,
cando a xente busca sobrevivir
de calquera das maneiras posí-
beis. Nese instinto pola super-
vivencia están presentes moi-
tos factores, tamén o amor. Na

novela o terremoto aínda non
aconteceu pero na boca dunha
monxa lisboeta aparece como
unha profecía. 
CCaall  éé  aa  ttrraammaa  ddeessttaa  nnoovveellaa  qquuee
ppuubblliiccaarráá  EEddiicciióónnss  PPoossiittiivvaass  eenn
mmaaiioo??
A obra comeza cunha inmer-
sión dun mariñeiro. Este
home sostiña que todo o que
non se sabe está agochado na
profundidade do mar. Unha
mañá ao mergullarse descu-
briu no medio dun xardín de
argazo unha ánfora. Colleuna,
abriuna na praia pensando
que ía topar moedas de outro,
tesouros,  pergameos que fala-
sen doutras épocas ou mesmo
da Atlántida, pero topouse con
que estaba baleira. Decepcio-
nado tíraa ao mar e deitase na
praia. Ponse a soñar cos segre-
dos que podería ter agachado
a ánfora e con ese soño
arranca a novela. 
OO  lliibbrroo  pprreesseennttaa  uunn  ttrriiáánngguulloo
ddee  cciiddaaddeess::  CCrriissttaammaarr,,  LLiissbbooaa  ee
VVeenneecciiaa,,  nnoovvaammeennttee  VVeenneecciiaa..
Sitúo parte da acción en Cris-
tamar, unha cidade máxica
que no fondo fala da Coruña.
As tres teñen moitas semellan-
zas entre si. As tres teñen por-
tos e os cidadáns camiñan so-
bre terreos que lle foron gaña-
dos ás augas. Cando tivo lugar
aquel terremoto que esnaqui-
zou Lisboa, na Coruña tamén
se sentiu o tremor. Din que a
onda que provocou o move-
mento sísmico entrou polo
Orzán e foise encontrar co mar
da baía. A onda atravesou a ci-
dade. Cando o lin impresio-
nou e quedou moi gravado na
miña memoria.
ÉÉ  nneecceessaarriioo  eexxppeerriimmeennttaarr  aaoo  llíí--
mmiittee  aa  sseennssuuaalliiddaaddee  ppaarraa  ppoo--
ddeerr  aaddeennttrraarrssee  nnaa  nnaarrrraattiivvaa
eerróóttiiccaa??
Penso que a sensualidade está
no instinto. Todo ser humano
ten a súa sensualidade pero
non todos a saben expresar.
Cando era moza, con 16 anos,
unha tarde de verán estaba
lendo de Shakespeare as obras
Venus e Adonise A violación de
Lucrecia, e engaioláronme. Pa-
receume un xeito maxistral de
expresar a sensualidade. A par-
tir dese momento, o gusto pola
sensualidade está sempre pre-
sente nas miñas obras, en
maior ou menor medida. Gús-
tame moito o erotismo, dende
logo, pero non a pornografía.�

M.B.
O soño dun mariñeiro abre Os
milagres de Cristamar, a obra
pola que a coruñesa Chelo
Suárez vén de facerse co pre-
mio de literatura erótica Narra-
tivas Quentes. O xurado do ga-
lardón, organizado por Edi-
cións Positivas, valorou do li-
bro “unha escrita que enreda”
e “unha lingua moi elaborada”.
Está previsto que a obra gaña-
dora estea nas tendas en maio.
Chelo Suárez asina ademais a
novela A venus de cristal, que
acaba de editar Xerais. Nela, a
autora bótalle unha ollada ao
renacemento italiano da man
dun vidreiro obsesionado pola
procura da beleza. 
NNaa  ssúúaa  nnoovveellaa  AA  vveennuuss  ddee  ccrriissttaall
aatteerrrraa  nnaa  VVeenneecciiaa  ddoo  ssééccuulloo  XXVV  ee
ddeessccrrííbbeeaa  ppoolloo  mmiiúúddoo..  DDee  oonnddee
vvéénn  oo  sseeuu  iinntteerreessee  ppoolloo  RReennaaccee--
mmeennttoo  iittaalliiaannoo??
Nace no momento que puxen
os pés en Venecia. É unha ci-
dade moi literaria, fantastica-
mente decadente, indestrutíbel
e encerra outro tipo de realida-
des que se perciben, como dicía
o meu avó, cos ollos da alma. A
novela nace despois de visitar
un obradoiro do vidro e de que-
dar abraiada coas pezas tan
cheas de luz que conseguía sa-
car o artesán. Case sen pensalo
púxenme a escribir un relato
breve que máis tarde, e despois
de que me animasen a am-
plialo, tomaría forma de novela.
RReeccrreeaa  ttooddooss  ooss  eelleemmeennttooss  ddaa
ssoocciieeddaaddee  ee  aass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass
ddaa  rreeppúúbblliiccaa  vveenneecciiaannaa  ccuunn  eess--
ttiilloo  qquuee  tteenn  ppaarreecciiddooss  ccooss  ccoonn--
ttooss  ddoo  DDeeccaammeerróónn..
En parte si. Son admiradora do
Decameróne pode que existan
influencias da obra de Boccac-
cio no transfondo da miña obra.
Somos o que lemos, está claro.
AA  sseegguunnddaa  ppaarrttee  ddoo  sseeuu  lliibbrroo
ddeesseennvvóóllvveessee  aaddeemmaaiiss  nnaa  FFlloo--
rreenncciiaa  ddooss  MMeeddiiccii..
Pareceume perfecto fundir a
novela coa Florencia do século
XV e renderlle unha homenaxe
a Botticelli e aos Medici, porque
significaron unha grande aper-
tura en todas as artes. Precisa-
mente un cadro do pintor, O
nacemento de Venus, é unha
das claves do libro.
OOss  VVeessppuuccii,,  JJuulliiaannoo  ddee  MMeeddiiccii,,
aa  bbeellaa  SSiimmoonneettaa  ee  oouuttrrooss  ppeerr--
ssoonnaaxxeess  eennffííaann  uunnhhaa  hhiissttoorriiaa
nnaa  qquuee  nnaallggúúnnss  mmoommeennttooss
nnoonn  eessttáá  aauusseennttee  oo  eerroottiissmmoo..
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Chelo Suárez

‘O erotismo arróiame’

M. PÉREZ/AGN

’’Cando tivo lugar aquel
terremoto que esnaquizou
Lisboa, na Coruña tamén se
sentiu o tremor'
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mesmo 2007 viron a
luz as Palabras conta-
das de Camilo Fran-
co) mais é unha di-
mensión coa que o
lector está familiari-
zado: os contos tradi-
cionais, os chistes, a
publicidade audiovi-
sual, as curtametra-
xes… Segundo, non
por seren minihisto-
rias son menos ambi-
ciosas, en canto a te-
mas e tratamento,
que as historias en
formato grande. Sería
outro grande erro to-
malas á lixeira. Foron concibi-
das como historias para cati-
vos, adáptanse a ese especial
clima que requiren (se xa non
sabe que conto contarlle ao
seu fillo, non esqueza este títu-
lo), usan unha lingua coloquial
e doadamente accesíbel, son
transgresoras mais non trau-
máticas, moitas veces acom-
páñaas un fondo de lirismo
(desde a percepción adulta) e
sempre sorprenden.
No mundo da Minimaladas,
os animais sorprendidos, des-
pistados, como a curuxa;
transgreden as regras da natu-
reza (insecto-pau, insecto fo-
lla, tartaruga, babosa, vaca to-

crítica
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Tabela das letras. FFIICCCCIIÓÓNN¬¬  
� MMaaddee  iinn  GGZZ..  Séchu Sende. Galaxia

� HHaarrrryy  PPootttteerr  ee  aass  rreelliiqquuiiaass  ...... J.K. Rowling. Galaxia.

� FFiinn  ddee  ssééccuulloo  eenn  PPaalleessttiinnaa.. M.A. Murado. Galaxia.

� OO  nneennoo  ddoo  ppiixxaammaa  aa  rraaiiaass..  John Boyne. Faktoría K.

� CCaarrdduummee.. Rexina Vega. Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� CCaarrttaa  aaoo  sseeññoorr  FFuuttuurroo..  Eduardo Galeano. Xerais.

� NNoo  ppaazzoo  ddee  LLaaiioovveennttoo..Xosé Luna. Espiral Maior.

� XX..MMªª  ÁÁllvvaarreezz  BBlláázzqquueezz......  D.X. Cabana. Xerais.

� OO  sseegguunnddoo  sseexxoo.. Simone de Beauvoir. Xerais.

� CCooaa  mmaann  aarrmmaaddaa.. Lupe Martínez. A Nosa Terra.

Na sociedade existe o prexuízo
de que pensar é aburrido. Ou-
tro prexuízo é o de que os cati-
vos son seres pequenos e como
tales tampouco o pensar é para
eles. Que
g r a n d e
erros. Nada
hai tan
e m o c i o -
nante, nin
tan demo-
crático, nin
tan rebelde. Aínda por riba, a
facultade de pensar, como cal-
quera facultade adquirida, se
non se adestra (desde cando
antes moito me-
llor) perde fío,
tórnase inopera-
tiva. Velaquí
dous libros, edi-
tados en colec-
cións para cati-
vos, que convi-
dan a pensar e divirten á vez.
Dous libros tamén, que recla-
man a atención dos adultos.
As Minimaladas de  Carlos Ló-
pez, mereceron o Merlín de
2007. A presentación editorial
defíneas como “sesenta mi-
nihistorias protagonizadas por
animais cheas de orixinalida-
de, imaxinación e beleza”.
Efectivamente. Porén é preciso
puntualizar. Primeiro, por se-
res minihistorias non son his-
torias menores, o prefixo sim-
plemente indica o formato, es-
tán contadas en dimensión ul-
tracurta, non superan a páxina.
O cal quere dicir que posúen
unha intensidade fóra do co-
mún. Aínda non son moi fre-
cuentes na letra impresa (o

contra da Historia comun-
mente admitida e precisamen-
te para ilustrar o valor da ima-
xinación, para procurar o ver-
dadeiro sentido das cousas
óllanse tamén no espello da ló-
xica (e a lóxica dos cativos non
é a mesma dos adultos, máis
emocional, máis libre e des-
prexuizada), ás veces mesmo
teñen a orixe na vontade de
ilustrar frases feitas (sardiñas
en lata), procedemento típico
da Literatura Mínima, da Mi-
cronarrativa.
Dúas cousas máis: as ilustra-
cións debe funcionar como
“zonas de transición” que per-
mitan desmecanizar a lectura,
que conviden á reflexión; están
editadas sen índice, o que é un
grande erro, a literatura de cor-
po mínimo precísao sempre,
demanda relecturas e a locali-
zación das historias vólvese
imperiosa.
Rinocerontes e quimeras, de
Marcos S. Calveiro, é unha no-
vela na procura do futuro. Son
seis personaxes, coma na obra
inmortal de Pirandello. Os cin-
co nenos deformes mais Balo-
te, o seu carcereiro. En realida-
de, o vagón  no que foron aban-
donados, ese cárcere, lembra
un escenario, un escenario no
cal os nenos deformes e mais
Balote rememoran, monolo-
gan as súas historias deica che-
gar alí. Momento no que teñen
que decidir entre botar man do
seu destino e fuxir ou seguir
instalados no nihilismo

Ramiro Fonte

Non ler libros é consello de
escritor profesional que

vocea a súa propia mercado-
ría na praza pública dos me-
dios. Enténdase: non ler libros
dos mestres, e encamiñar
ocoitado lector ós da súa auto-
ría. A presunción de non ler é a
responsable de tantas páxinas
de prosa mal escritas, pesima-
mente puntuadas. Isto sucede
cando queremos ter escritores
e non unha literatura. As gran-
des obras, as máis humildes
de todas, obrigan os seus crea-
dores a daren un paso atrás.
¿Ninguén se decatou aínda de
que os caracteres dramáticos
que Fernando Pessoa elevou ó
escenario da vida sinalan un
caso flagrante de desapari-
ción? Intentemos ser invisi-
bles. Se alguén ten a sorte de
escribir un gran poema, que
pida perdón. Despois, deixe
que o poema ande con pasos
propios, á procura dun lector
de quen esperamos, polo me-
nos, que non sexa parvo. Pero
que ninguén pense que o feito
de querer ser escritor sen que-
rer ler sinala un fenómeno dos
nosos días. Xa Petrarca se refe-
riu á inflación de escritores,
privilexiando os lectores pu-
ros. Certo é que Petrarca ta-
mén sometía ó xuízo da razón
aqueles que presumían de
atesourar centos de volumes
mentalmente intonsos nas sú-
as bibliotecas. Confeso que
son un lector compulsivo, que
salto de libro en libro coma un
paxaro carpinteiro de póla en
póla. Estes día, mentres inten-
to reconstruírme corporal e
espiritualmente, teño a in-
mensa sorte de habitar na to-
rre do señor de Montaigne.
Rehabilito a miña vida deixán-
doa ó coidado dun inmenso
lector. O mestre de todos
aqueles que escribimos en
primeira persoa.�

NON LER LIBROS  
’’

NARRATIVA.

Historias
divertidas
para xente nova

Minimaladas &Rinocerontes
e quimeras
AAuuttoorreess:: Carlos López & Marcos S. Cal-

veiro.

EEddiittaann:: Xerais & Tambre.

’’Que ninguén pense que o feito 
de querer ser escritor
sen querer ler sinala
un fenómeno
dos nosos días”

la); teñen problemas
de desnaturalización (
lagartixa, peixe voador)
e mesmo a recondu-
cen;  tamén os hai que
aceptan a súa natureza
e son felices (a balea) e
poténciana (pingüín
voador)… ou non:
avespa que perde a
cintura, quebrantao-
sos; sofren procesos de
humanización ou me-
lloración (o león, a hie-
na, o eucalipto), en to-
do caso compoñen un-
ha simbiose máxica á

’’Dous libros,
editados
en coleccións
para cativos,
que convidan a
pensar e
divirten á vez.
Dous libros
tamén,
que reclaman
a atención
dos adultos”

Marcos S. Calveiro.                                                                                                                                                 PACO VILABARROS

>>>

Carlos López.
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comprometido a respectar
aquel xesto se non quere volver
demasiado obvio o seu fracaso
fronte ás esixencias
por el mesmo formu-
ladas.
Non é o menor dos
méritos da última no-
vela de Julia Franck
(Berlín, 1970), Die
Mittagsfrau (2007, sen
tradución a outras lin-
guas), conseguir ser
consecuente páxina
tras páxina coa mag-
nífica elipse coa que
se inicia a súa última
novela. Estamos na
cidade alemana de
Stettin, ás beiras do
río Oder, en 1945; o
exército ruso acaba
de conquistar a cida-
de, e os seus soldados
entran nas casas a sa-
quear e violar. Unha daquelas
mulleres violadas, acompaña-
da do seu fillo de sete anos, so-

CULTURA.33.

obediente, resignado e sen
responsabilidades, da espera
polo dono. Eís un ben axeitado
tema para que debatan os no-
sos escolares, sempre se agra-
dece que sexan tratados como
seres intelixentes e non como
simples consumidores de his-
torias intranscendentes. E ta-
mén é unha novela na que hai
moitos acenos, por exemplo as
personaxes de Doutor Moureu
lembra a H.G. Wells (A illa do
Doutor Moureu,ou ao cineasta
John Frankenheimer) e Arísti-
des Mabuse lembra o Doutor
Mabuse(Norbert Jaques, ou na
sétima arte, a Fritz Lang), mais
tamén ao ilusionista Houdini.
Sen esquecer os acenos, do
cuarto capítulo dirixidos, ao
mundo literario.
Temporalmente localízase
cando os monstros de feira co-
mezan a perder popularidade
fronte aos trebellos mecánicos.
Tradición fronte a progreso,
outro bo debate. Xeografica-
mente, nos USA. A concepción
visual plástica resulta obvia, lo-
go do que comentamos a cerca
da relación co teatro e os ace-
nos ao cinema.  Feito que axu-
da a explicar tamén  a atención
que se lle adica á secuencia-
ción e, pola súa vez, á escrita di-
recta, na que se traballa prefe-
rentemente o contido, antes
que a forma. Non esquezamos
que está editada en colección
para escolares. E tamén ha ter
que ver con que sexa unha no-
vela amena, da que o lector
non se desfai doadamente. Nin
sequera un lector adulto, para
quen os acenos son moito
máis evidentes, debe deixar
pasar este título. Se cadra, co-
mo nos aconteceu a nós, rema-
tada a lectura sente que lle sou-
bo a pouco, que agradecería
un espazo no que o autor pui-
dese desenvolver demorada-
mente as personaxes e clima
creados, que os capítulos non
fosen tan breves, sen ter que
botar man continuamente do
resumo. Esa sensación non é
mala, acende o devezo por ler
máis; porén, as  novelas para
escolares non teñen porque ser
obrigadamente breves.�

Xosé M. Eyré
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CONTADELIBROS.
No século XVI

Ramón Caride Ogando gañou o
Premio Lueriro Rey de novela
curta 2007 con O frío azul,un re-

lato históri-
co que nos
leva ao
século XVI.
Un
personaxe
cheo de
misterios
levaranos
de viaxe por

serras nevadas, lendas
perdidas, ritos relixiosos que re-
sistiron o tempo e, sobre todo,
moita aventura. Edita Sotelo
Blanco.

A presenza da morte

Xerais publica a última obra de
Antón Dobao, Incertos,un con-

xunto de
trece
relatos nos
que a morte
está moi
presente e
se coa na
normalida-
de do que
se conta pa-

ra converter a realidade nunha
sorte de fantasía inquietante.
Lonxe de determinismos, son
os personaxes os que constrúen
o seu propio comportamento.

Da creación

Os ollos de K,de Antón Riveiro
Coello, é unha novela que xun-
gue a intriga, a fantasía e a

propia lite-
ratura. A
través do
personaxe
do escritor
Suso Para-
dela imos
coñecendo
un mundo
onde se

mestura o que realmente suce-
de co que só sucede nas novelas
para compoñer unha trama
complexa sobre a creación.
Edita Galaxia. �

OUTRAS LINGUAS.

Xudía
na Alemaña
en guerra e,
sobre todo,
muller

Ocorre na novela, con máis fre-
cuencia que
noutras artes,
que un só xesto
técnico define
o conxunto da
obra; e isto, de
tal xeito, que o
autor queda

be a un tren. Na estación en
que fan transbordo, a muller
manda agardar o fillo nun
banco mentres ela vai com-
prar os billetes. Xa non volve-
rá. Isto é o que lemos nas pri-
meiras vinte páxinas contado
dende a perspectiva do neno.
O que segue é a narración da
vida daquela muller entre
1910 e 1945.
Julia Franck non limita o de-
senvolvemento da súa obra ao
propósito de comprender a vi-
da dunha muller xudía que
transcorre na Alemaña das
dúas guerras mundiais e mais
da ditadura hitleriana. A nove-
la despraza a un segundo pla-
no uns feitos históricos e un-
has circunstancias persoais,
que por si mesmos abondarí-
an para reducir ao absurdo
calquera vida, para así volver
aínda máis visíbel aqueloutro
absurdo ao que de antemán
está condenada unha vida
dende o momento en que se
trata da vida dunha muller.
Sobreenténdese, así pois, que
con Die Mittagsfrau (“A muller
do mediodía”), estamos ante a
exploración dunha conciencia
que deixa moi atrás a mecáni-
ca sobredeterminación psico-
sociolóxica propia de obras
como Les bienveillantes de Jo-
nathan Littell.

Esta novela de Julia
Franck (a anterior,
“Zona de tránsito”,
editada por Tusquets)
recibiu un dos gran-
des premios literarios
da Alemaña, o “Buch-
preis”; e, na última
edición da Feira de
Frankfurt, foi a novela
en alemán da que se
venderon máis derei-
tos de tradución. Julia
Franck seguramente é
a novelista alemana
máis destacada da xe-
ración máis nova, que
inclúe nomes como os
de Peter Stamm, Da-
niel Kehlmann ou Ja-
kob Arjouni. De todos
xeitos, aínda lonxe da

calidade dos Peter Handke ou
Elfriede Jelinek.�

Luís Fernández

’’Estamos ante
a exploración
dunha
conciencia
que deixa
moi atrás
a mecánica
sobredetermi-
nación propia
de obras
como Les
bienveillantes
de Jonathan
Littell”

Die Mittagsfrau
AAuuttoorraa:: Julia Franck.

EEddiittaa:: S. Fishcer Verlag, Frankfurt e

Main 2007.

>>>

Julia Franck.

Pedrón de Ouropara Beramendi e de Honra para X.L. García. O catedrá-

tico de Historia Contemporánea da USC recibirá o galardón nun acto que terá

lugar o próximo 18 de maio ás 12.30, na Casa Museo de Rosalía en Padrón. Ese

mesmo día, outorgaráselle o Pedrón de Honra ao escritor chantandino Xosé

Lois García, polo seu labor de difusión da cultura galega en Cataluña. O Padro-

ado da Fundación do Pedrón de Ouro salientou a traxectoria de Beramendi e

o seu compromiso activo con Galiza.�

Xusto G. Beramendi.
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Rafa Villar, Premio de Poesía Cida-
de de Ourense.O texto Migracións,

do poeta ceense, gañou por unanimi-

dade. O xurado salientou "o carácter

intenso e comprometido, así como a

música e o ritmo interior que se inicia

no primeiro poema e que se mantén

constante até o final do libro", e desta-

cou, tamén, a "alta calidade" de todos

os traballos presentados.�

(nunca se ven como emigra-
dos nin como exiliados, senón
como representantes da ver-
dadeira Francia, secuestrada
pola revolución petainista). O
por que da non integración na
sociedade americana (fronte
ao que aconteceu coa maioría
dos exiliados alemáns), os en-
frontamentos entre gaullistas e
antigaullistas, que eran os máis
propicios a se integraren na so-
ciedade receptora (haberá que
dicir a maioría destes acabaron
pertencendo ao Congreso pola
Liberdade da Cultura e orga-
nismos semellantes), mais ta-
mén os máis realistas: Francia
perdera a guerra, fora vencida
e humillada e había que ser
consecuentes. Orabén, gaullis-
tas e antigaullistas, enfróntan-
se aos petainistas sobre as cau-
sas da derrota fronte aos ale-
máns: non foi culpa da molicie
nin do gusto pola boa vida (isto
dí o católico tomista Jacques
Maritain), senón da febleza da
democracia e do odio cara a
esta das clases e elites domi-
nantes.
Ao seu retorno, os exiliados vi-
ron como se lles reprochaba o
térense refuxiado nos USA. A
debilidade do gaullismo nese
país e o antiamericanismo, ás
veces primario, de moitos inte-
lectuais de posguerra, condu-
cían a asociar Nova Íork a unha
emigración pouco gloriosa e
vendida aos Estados Unidos.
Como di Loyer: Coblenza (on-
de se refuxiaron os nobres des-
pois da revolución) máis que
Guernesey (o refuxio de Victor
Hugo). Mais Loyer, cunha im-
pecábel erudición (o capítulo
dedicado aos surrealistas exi-
liados é unha verdadeira histo-
ria do surrealismo en Nova
Iork), desempoa esta imaxe fí-
xada na intelectualidade fran-
cesa. E, ademais, resucita unha
encrucillada intelectual que
deu, anos despois, desenvolve-
mentos fecundos. Un exem-
plo: o dialogo entre Jakobson e
Levi-Strauss na École libre d’-
hautes études, creada polos
exiliados en Nova Iork, mo-
mento esencial, como se sabe,
na historia do estruturalismo.�

X.G.G.

tores: a lei de inmigración esta-
dounidense era moi selectiva, e
o país que hoxe é abandeirado
dos xudeus, negoulle a súa en-
trada a estes cando fuxian do
nazismo) refuxiados en Nova
Iork. No espazo duns poucos
anos, un pequeno París se re-
construíu no corazón de Man-
hattan. Coas súas re-
des de influencia, as
súas citas mundanas,
as súas intrigas. E a po-
lítica, naturalmente,
presente a cada páxi-
na. Os gaullistas e os
antigaullístas, e mes-
mo os sospeitosos de
petainismo, como
Saint-Exupéry ou An-
dré Maurois. E a vixi-
lancia que sobre todos
exerce a Office of Stra-
teig Services (OSS), devanceira
da CIA, que «practicou unha
intensa actividade de control
dos emigrados». Emigrados
que foron aceptados (a Funda-
cíón Rockefeller estaba detrás
da operación de «salvamento»)
e festexados «se as súas compe-
tencias artísticas ou científicas
podían acrecentar o capital in-
telectual americano». Con to-

ENSAIO.

O descoñecido
exilio francés
nos EE UU

O exilio, coa emigración, foi un
dos grandes dramas do pasado
século (drama que continúa,
sobretodo a emigración, no
presente). O
exilio dos rusos
brancos, dos
republicanos
españois, dos
xudeus de Mit-
teleuropa, dos
alemáns fuxin-
do do nazismo, foron os «gran-
des» exilios europeos do século
XX. Os que se produciron, non
menores nín menos dramáti-
cos en Asia, África e Latinoa-
mérica son menos coñecidos
entre nós, o noso eurocentris-
mo fixo que pasásemos, e con-
tinuamos na tarefa, por riba
deles. Ou que pasásemos por-
que non cadraban cos nosos
esquemas ideolóxicos.
Hoxe, porén, voltamos a un
exilio europeo, e menor: o dos
intelectuais e artistas franceses
que, fuxindo á vez da ocupa-
ción nazi do seu país e da revo-
lución nacional petainista, se
refuxiaron nos USA, en Nova
Iork. Un exilio que, até hai pou-
co, non fora estudado en Fran-
cia. Debido, talvez, como afír-
ma Emmanuelle Loyer en Paris
à New York. Intelectuelles et ar-
tistes français en exil1940-1947,
porque en Francia, até hai ben
pouco, o exilio estaba marcado
co estigma dos nobres exilia-
dos cando a Revolución fran-
cesa, entre outros motivos.
Loyer, neste amplo traballo,
traza o itinerario dunha serie
de figuras (xornalistas, univer-
sitarios, escritores, artistas, edi-

do, di Loyer, «revelábanse, de
todas as maneiras, como sos-
peitosos aos ollos dos elemen-
tos máis conservadores do De-
partamento de Estado, que ví-
an neles axitadores poten-
ciais».
Os principais «axitadores» fo-
ron os gaullistas, que tiñan por

misión convencer o
goberno americano
que De Gaulle era un
interlocutor fiábel e le-
xítimo. En van. Malia
os esforzos de Henri
Laugier. No círculo de
Roosevelt –que des-
confiaba de De Gaulle
e mantivo relacións
con Pétain case até o
final–, o xeneral «re-
belde» era iso, e non
representaba máis na-

da (aparte de desconfiar da
«calidade» democrática do xe-
neral). Ademais, nese círculo,
no Departamento de Estado e
na OSS tiñan máis voz os anti-
gaullistas, de Boris Souvarine a
Alexis Léger, máís coñecido
como Saint-John-Perse.
O libro retrata o modo de vida
dos franceses en Nova Iork, as
súas motivacións ideolóxicas

crítica

CONTADELIBROS.
A Francesada

A Guerra da Independencia
en Galicia, de Xoán Osuna
Rey, é un percorrido divulga-
tivo, con atención a aspectos

militares,
por un dos
capítulos
da nosa
historia
máis
destacados
pero
tamén me-
nos

coñecidos. Como foi a
invasión francesa? Por que
houbo resistencia e como se
fraguou o contraataque? Edi-
ta Lóstrego.

Traballando no museo

Ana María Pose Blanco e
Xesús Rodríguez Rodríguez
coordinan o libro Actividades
e recursos educativos dos

Museos
de
Galicia,
que
contén
diferentes
traballos

de autores relacionados coa
actividade museística.
Edita Toxosoutos co apoio
da Xunta e de Nova Escola
Galega.

O entroido

As formas de celebrar o
entroido en Galiza son moitas
e en moitas localidades man-
téñense centenarias

tradicións.
Iso é o que
explica O
carnaval
en Galicia,
de Federi-
co Cocho,
nunha ree-
dición
completa-

mente renovada que Xerais
inclúe na colección
‘Monografíás’. O título
orixinal é do 1990.�

París à New York. Intellectuels
et artistes français en exil
1940-1947
AAuuttoorr::Emmanuelle Loyer.

EEddiittaa:: Hachette Littératures (505 pp.

10,50 euros).

Emmanuelle Loyer.

’’No espazo
duns poucos
anos,
un pequeno
París se
reconstruíu
no corazón
de Manhattan”
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sa, da vida doméstica e cotiá das
clases podentes na campiña ga-
la. Mais, claro, o debuxo que o
autor perfila desta contorna dis-
ta moito de ser a idílica e com-
pracente estampa que asidua-
mente se difunde dela.

A trama parte do regreso de
Mathilde Serpenoise –acompa-
ñada dos seus fillos Fátima e
Eduardo– á casa que herdou do
seu pai despois de vivir durante
moitos anos en Alxeria. O seu ir-
mán Adrián, un próspero in-

dustrial, é quen habita agora a
mansión (de feito non sae nun-
ca dela) xunto co seu fillo Mat-
hieu e a súa segunda muller –e
irmá da primeira– Marthe. As
tensións entre os dous irmáns
non se fan esperar xa que
Adrián cre –e Mathilde non o
rectifica– que a súa irmá volve
para expulsalo da casa que el
coidou durante a súa ausencia.
De fondo atópanse a guerra de
Alxeria, o desapiadado racismo
que se infiltra na sociedade
francesa, os atentados da OAS
contra colectivos de inmigran-
tes e a descomposición duns
valores que semellaban inmu-
tábeis a quen os defendían. A
partir destes piares argumen-
tais Koltès edifica unha auténti-
ca ordalía de sarcasmo e demo-
lición dunha sociedade burgue-
sa aburrida e partidaria da orde
a toda costa, que vive secuestra-
da polo medo a perder os privi-
lexios de que goza. 
Este comezo da intriga deixa
claro dende o principio o fondo
melodramático que subxace á
obra, xa que
o autor parte
dos modelos
tradicionais
da comedia
de boulevard.
Só que nun
xiro desmiti-
f i c a d o r ,
c o m p l e -
menta o clá-
sico xogo en-
tre amos e
criados co
elemento ra-
cial, substi-
túe o amor
familiar pola
sospeita do incesto e transfor-
ma a visión amábel dos confli-
tos sociais nunha inflamábel
barafunda na que os benpen-
santes acoden ao terrorismo re-
accionario para dirimir as súas
diferenzas coas clases menos
favorecidas. As relacións inter-
persoais e sociais son vistas, da-
quela, cun fondo de crueldade
que, non obstante, consente a
compaixón sen perder nin un
chisco de dureza. Precisamente
porque Koltès se sitúa máis
no ámbito da compren-

TEATRO.

O dramaturgo
furioso

Koltès debuxa
un descarnado retrato
da burguesía occidental
en O regreso ao deserto

Bernard-Marie Koltès é, sen dú-
bida, un dos mellores drama-
turgos do século XX. A súa morte
temperá –morreu con só 41
anos, en 1989– non constituíu
un obstáculo para que fose
quen de construír unha obra ro-
tunda e tan afinada coma para
elevalo ao olimpo dos clásicos
en vida. Unha creación escura e

arriscada que desafía tanto a
linguaxe teatral coma as con-
vencións sociais da súa época, o
que lle valeu non poucos des-
gustos e desencontros co públi-
co. Koltès, ademais, creou unha
linguaxe de gran calado poético
–partindo do furor e o desacou-
go dun Genet ou dun Céline,
mais filtrados pola maxestade
expresiva do grand style fran-
cés– que lle valeu para elaborar
un agudo retrato da ansiedade
dunha decadente burguesía oc-
cidental, ence-
rrada nun mu-
ro de ficticia se-
guridade e de
indixencia ética
e intelectual. 
O regreso ao de-
sertoconstitúe
unha rareza
dentro da súa produción en can-
to que os habituais espazos mar-
xinais presentes nos textos de
Koltès –un submundo desolado
e poboado de desherdados– é
substituído aquí polo máis fami-
liar universo da provincia france-

O regreso ao deserto
AAuuttoorr::Bernard-Marie Koltés.

TTrraadduuccee:: Fernando Moreiras. 

EEddiittaa:: Laiovento / IGAEM

’’A carraxe
escarnecedora
alterna
coa chanza e o
estilo solemne
cos chistes
cuarteleiros
nun texto
eléctrico
que avanza
a golpes”

A Coruña homenaxea a Curros.No centenario da súa morte, un “Cortexo

de Honra” partiu este sábado 5 de abril do cemiterio de San Amaro, onde xa-

ce o autor de 'Aires da miña terra', e  chegou até o monumento construído

por Asorey nos Xardíns de Méndez Núñez. Entre os participantes atopában-

se María Xosé Bravo, concelleira de Cultura, o bibliotecario e arquiveiro da

Real Academia Galega, Xosé Luís Axeitos, o reitor da Universidade da Coru-

ña, Xosé María Barxa, o presidente da RAG, Xosé Ramón Barreiro, ou o da De-

putación coruñesa, Salvador Fernández Moreda, o alcalde, Xavier Losada e a

conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo.�

Bernard-Marie Koltés.

>>>
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CINEMA.

Alemáns e
turcos,
sendeiros
cruzados

Cando un atopa unha pelí-
cula cun guión como este,
agradece que aínda existan
directores e guionistas que
manteñan viva a difícil es-
trutura que sostén en pé o
esqueleto do cine. O turco-
xermano (ou xermano-tur-
co, dá igual) Fatih Akin, que
xa deslumbrara coa súa pri-
meira obra grande, “Contra
a parede”, retoma aquí o
mesmo camiño: a evidente
e fráxil existencia de

Analizado nese xénero, chama
a atención que o espazo igno-
re a gran renovación que na
narrativa televisiva das viaxes
supuxeron formatos como
‘Viaxar polo mundo’, versión
audiovisual das guías ‘Pilot’
que cobraron sona in-
ternacional con con-
dutores-personaxes
tan singulares como o
británico Ian Wright.
Luís Menéndez conta
ao vello estilo e só
participa como gan-
cho final para resumir
e manter a atención
sobre seguintes epi-
sodios da súa viaxe.
Quizais o propio Me-
néndez é consciente
de que as distancias
entre Galiza e a lusofonía son
aínda tan profundas que o pú-
blico da Galega precisa, antes
ca nada, un mapa. Nese senti-
do, o programa cumpre á per-
fección o seu cometido. O es-
pectador sente que descobre,
que coñece, que aprende os da-
tos básicos dos países que está a
visitar a través da pantalla.

TELEVISIÓN.

Guía turística
da lusofonía
Terras de acolá,
documental clásico
que visita 11 países
sen profundizar

‘Terras de acolá’, a serie docu-
mental que a Galega emite to-
dos os sábados ás 4 da tarde,
busca a mantenta unha imaxe
‘retro’, conscientemente anti-
ga, clásica na forma e no fon-
do. Este obxectivo fica claro
des que aparecen os rótulos da
cabeceira, escritos cunha tipo-
grafía medievalizante; des que
soa a música, equiparábel ás
sintonías da primeira TVG.
O director, guionista e condu-
tor, Luís Menéndez, tamén
parece saído daquela época.
Cando aparece en cámara,
porta unha boina poderosa,
trata os espectadores de ami-
gos e fala cunha gravidade xa
descoñecida nos programas
de viaxes.
Porque ‘Terras de acolá’ é, so-
bre todo, unha guía de viaxes
pola lusofonía. Nos dous pri-
meiros programas, o especta-
dor coñeceu Portugal. No ter-
ceiro, Cabo Verde. O guión re-
para nas paisaxes, na oferta tu-
rística, nas festas e nos lugares
con encanto. Non cunha olla-
da antropolóxica, nin sequera
histórica máis alá do detalle
que faga máis atractiva unha
paraxe.
A idea fundamental do progra-
ma é presentarlles aos galegos
os países de fala portuguesa,
dun xeito superficial e cun áni-
mo que roza máis a promoción
patrocinada polos gobernos lu-
sófonos que a indagación so-
ciolóxica ou a busca de elos en-
tre Galiza e estes parentes es-
pallados polo mundo.

sión que no da denuncia.
Mathilde, que en realidade re-
gresa para vingarse dunha so-
ciedade que a obrigou a exiliarse
por culpa dun nunca explicita-
do pecado de mocidade –un de-
safío aos valores da comunida-
de–, acaba sendo o elemento
detonante que desequilibra a
fráxil estabilidade do grupo ao
esixir non ser excluída, malia sa-
ber perfectamente que nunca
máis poderá pertencer a ese
conxunto pechado. A súa am-
pla visión da existencia contras-
ta co provincianismo de todos
aqueles que a arrodean, parali-
zados polo pánico a calquera
caste de cambio. A casa á que
volve Mathilde convértese así
nun espazo claustrófobo, opre-
sivo e impenetrable, metáfora
perfecta dese territorio de mes-
quindades e odios dende o que
os burgueses se atrincheiran pa-
ra salvagardar as súas preben-
das, as súas pertenzas, a súa
trasnoitada mentalidade colo-
nial. A dependencia da propie-
dade que translocen estes per-
sonaxes preséntase coma unha
enfermidade moral que propi-
cia que a única opción posíbel
para eles sexa a de agardar o de-
rrubamento do seu mundo
dende a insignificancia dunha
vida inútil. O epítome deste fra-
caso é Mathieu, o fillo de Adrien,
un sobreprotexido mozo abso-
lutamente incapaz de se desen-
volver no mundo.
Koltès mestura irreverente-
mente recursos procedentes de
diferentes tradicións creando
un estilo heteroxéneo e frag-
mentario mais, paradoxalmen-
te, coherente co discurso que
sostén. A carraxe escarnecedora
alterna coa chanza e o estilo so-
lemne cos chistes cuarteleiros
nun texto eléctrico que avanza a
golpes, sen que o autor –seguro
da súa shakespereana estirpe–
dubide á hora de insertar un
grave monólogo explicativo en-
tre dous gags de dubidoso deco-
ro. Esta potencia da linguaxe e
este descaro narrativo son os
que lle outorgan ao autor un lu-
gar de honra na historia do tea-
tro. Unha obra das que se ven
poucas.�

Manuel Xestoso

A experiencia é unicamente
de primeiro contacto pero po-
de servir para lograr dúas con-
quistas. A primeira, que Galiza
saiba que existe unha profun-
da relación entre a nosa histo-
ria e a doutros países de lingua

semellante. A segun-
da, que esa vía teña
no futuro o seu rever-
so en iniciativas se-
mellantes nas televi-
sións dos países da lu-
sofonía para que tam-
pouco esas socieda-
des ignoren o recanto
galego.
Nese sentido, chama
a atención que os en-
foques sexan inde-
pendentes en todo o
momento e non se

procure relacionar o que se
conta coa presenza galega,
por exemplo en Portugal. Ou-
tros documentais recentes fi-
xeron fincapé xustamente ni-
so, nos restos que sobreviven
na actualidade de contactos
directos entre ambas as ribei-
ras do Miño.�

C. Lorenzo

Luís Rei Núñez e Helena de Carlos Premios da Crítica Española. A Aso-

ciación Española de Críticos Literarios concedeu o pasado 5 os seus premios,

entre os que figuran os de mellores obras da literatura galega. Nesta edición,

o galardón na categoría de narrativa foi para Luís Rei Núñez por O señor Lu-

grís e a negra sombra, e para Helena de Carlos en poesía por Vigo. As dúas

obras foron propostas pola sección de crítica da Asociación de Escritores en

Lingua Galega, constituída o pasado ano.�

’’O espectador
sente que
descobre os
datos básicos
dos países que
está a visitar
a través
da pantalla”

Terras de acolá
DDiirreeccttoorr:: Luís Menéndez.

PPrroodduucciióónn:: TVG e Faro.

EEmmiittee:: TVG, sábado ás 16h00.

Ao outro lado
DDiirreeccttoorr::Fatih Akin.

EElleennccoo:: Tuncel Jurtiz, Nursel Köse,

Patrycia Ziolkowska, Hanna Schygu-

lla, Nurgül Yesilcay, Baki Davrak.

Luís Rei Núñez.

>>>

Un intre da rodaxe de Terras de acolá polo Brasil.

>>>
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réndelle honores e
págalle tributos aos
s e u s  a d m i r a d o s
Fassbinder e Yilmaz
Guney, directores
emblemáticos (o tur-
co tivo que sacar ás
agachadas súa pelí-
cula premiada no
mundo enteiro “O
muro”, e foi morrer
no exilio de París; e
Fassbinder foi o pri-
meiro que se intere-
sou pola importancia

da multiculturiedade
da súa Alemaña) e
faino a través dos ac-
tores que os repre-
sentan: Tunzel Kurtiz
e Hanna Schygulla,
que aquí resplande-
ce, atravesa a historia
sen camiñar, parece
que so se despraza,
levita. Pero o impor-
tante é o guión, unha
construción maxis-
tral que segue cami-
ños bifurcados, que

se tocan e se separan. Se fose
unha película ao uso, ao final
quedarían pechadas todas as
preguntas, pero aquí queda
aberta a porta, de cara ao
mar, porque nas bifurca-
cións os camiños van parar
ao infinito.

PROPOSTA: A ver se que-
damos un día destes en Es-
tambul a tomar uns tes ou
uns cafés de cuspir o borro,
mentras miramos como pasa
o día dende unha terraza á
beira do Bósforo.�

J.A. Xesteira

dous mundos (ou de
muitos máis mundos para-
lelos) que por forza teñen
que convivir: o da xenera-
ción da inmigración turca
en Alemaña, e o da xenera-
ción alemana que a recibiu
como man de obra barata
(para cando unha sobre a
emigración española ou,
concretamente, galega, so-
bre o mesmo sitio?; penso
que para nunca). Akin aten-
de máis á súa xeneración, a
que naceu en Alemaña e
non mantén as raíces coa
súa terra de orixe. É un xogo
de sentimentos de ida e vol-
ta, de relacións humanas
alén das nacionalidades
que, por outra parte xa non
pertencen a linguas nin a te-
rritorios (a este respecto é
significativa a secuencia da
compra a un alemán da li-
brería alemana en Estambul
polo turco profesor de lin-
gua alemana, que retorna a
unha terra que non coñece,
un xogo de nostalxias polas
cousas que non existiron). 
Akin practica ademáis un xo-
go da oca, no que o guión, o
camiño, é importante, cruza
e descruza tempos e lugares,
non para enlear o especta-
dor, senón para facelo parti-
cipar no xogo; os personaxes
pasan uns a carón dos outros
sen se decatar nin coñecerse,
pero a historia, vista en ter-
ceira persoa polo especta-
dor, a través do ollo do guio-
nista e do director, permite
saber o que sucede nese
mundo entre Bremen e Es-
tambul, no que as xentes van
e veñen. 
Akin dálle nesta ocasión (a
película podería formar parte
dunha obra máis completa
se a consideramos unida á
anterior) máis importancia
ao papel da muller: nais e fi-
llas que representan dous
mundos e a unha soa manei-
ra de vivir, a través do sacrifi-
cio dun acto de amor por riba
dos convencionalismos, as
relixións, as sociedades e as
políticas de estado. Akin
rompe aquí algúns clichés: o
do mundo da Unión Europea

como acolledor de persegui-
dos políticos; o da policía tur-
ca, sempre representada co-
mo unha especie de Xestapo
“alla turk”; o dos subversivos
terroristas turcos, auténticos
machistas musulmáns, máis
atentos á observancia das leis
relixiosas que á liberación
das mulleres, que son as que
dan a cara nas revoltas; e o da
relixión (a escea na que o fillo
conta a historia de Abraham,
común a todas as relixións
monoteistas). E, ademais

Inma López Silva gaña o Blanco Amor.A escritora Inma López Silva (San-

tiago, 1978) gañou o Premio Blanco Amor 2008 coa novela Memoria de cida-

des sen luz. Deste xeito, convértese nunha das poucas autoras que teñen no

seu haber dous dos máis importantes premios literarios galegos, o Xerais e o

Blanco Amor. Nesta nova novela, a escritora reúne dous dos seus elementos

literarios preferidos: a memoria da Guerra Civil e a situación de Europa des-

pois da posguerra mundial.�

Marga Romero

Jaso sinala a liña entre os
dous vértices da mesa para

indicarnos que se esa é a medi-
da que lles corresponde a todos
os libros publicados no mun-
do, só uns cantos centímetros
son a referencia das nosas posi-
bilidades de lectura. Cómpre
saber elixir e xa que no ensino
se anda ás voltas con progra-
mas de dinamización da lectu-
ra non está de máis, aínda que
o cansazo nos ataque, lembrar
a importancia que debe ter esta
selección para colaborar coa
normalización lingüística. Ta-
mén  é momento de avaliar os
programas presentados que
aspiran a dirixir os centros de
ensino, non está de máis, aínda
que a sensación de aborrece-
mento nos ataque, lembrar que
a planificación lingüística nos
centros educativos debe estar
presente neses programas.
Non está de máis, xa que iso
aínda non é así. El será que as
decisións importantes sempre
se deben tomar en primavera?
Cando o desexo de adurmiñar-
nos nun curruncho vai dando
conta de nós, axudado polo
cambio de hora. Sempre se ato-
pan desculpas para todo. Mais
a verdade é que o cansazo do
que estamos falando ten máis
síntomas de impotencia, aínda
que teñamos a lei da nosa man.
Non nos corresponde a nós fa-
cer o labor da inspección. Mais
a paciencia ás veces pode ter un
límite, entre o aborrecemento,
o cansazo e o desexo de durmir,
e quizais sexa o momento de
lembrar a incompetencia que
en materia lingüística están de-
mostrando antes e na primave-
ra as nosas autoridades educa-
tivas. Disque o autor do calen-
dario O Zaragozanotiña tres fi-
llas e ás tres lles prognosticaba
un día con sol no seu aniversa-
rio. Non sei se como lle afectará
o cambio climático. A Direc-
ción Xeral de Política Lingüísti-
ca non contenta a quen ten a lei
da súa parte. �

ABSTEMIA
PRIMAVERAL
’’

’’O importante
é o guión,
unha
construción
maxistral
que segue
camiños
bifurcados”

ONon está de máis lembrar
a importancia que
debe ter a selección
de lecturas para
colaborar coa
normalización
lingüística”

’’

>>>

Hanna Schygulla nun fotograma de Ao outro lado;  o director da fita, Fatih Akin,durante a rodaxe [abaixo].
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Xosé Miranda

A índa perduran os mitos soterrados pola enxurrada do
cristianismo ou disimulados, disfrazados e caracteriza-

dos cun hábil verniz cristianizante. Por iso os evemeristas din
que non existen e que os “mouros” son un reflexo en negati-
vo dos propios labregos. Enorme disparate! Sinalemos, po-
rén, que este paradoxo non fai máis que confirmar a desteo-
loxización do propio mito: pasamos de mitos panteístas e
animistas a mitos cristiáns xa case abandonados. De deusas
en todos os castros, a un só deus nas igrexas. E os miragres
dese deus son xa incribles…semellan contos.
Desapareceron, por tanto, o conto, a lenda e o mito? Vai de-
saparecer a literatura oral? Pode o ser humano vivir sen mi-
tos, sen contos e sen lendas?
A resposta é nos tres casos non. Os contos déronlles paso aos
chistes (chistes, pero non na terminoloxía de Aarne), que son
contos de transmisión oral con tendencia á brevidade e ao ri-
dículo, a ser estupefacientes e enxeñosos e nos que xa nin re-
coñecemos a sombra de ningún deus: están apegados á rea-
lidade. Son hiperrealistas. E abundantísimos.
O auxe da ciencia no século XIX e XX abocounos a unha situa-
ción na que as masas configuraron un mito novo, a propia
ciencia, que vén substituír as vellas crenzas. Así, os novos mi-
tos (que funcionan exactamente do mesmo xeito que os ve-
llos) xa non se refiren a deuses, pero si a personaxes invisibles,
extraterrestres, etc. Iso si, sempre cun verniz científico. Esta-
mos no reino das pseudociencias: a ufoloxía, a criptozooloxía,
o curandeirismo. Un a un, os relatos coinciden punto a punto
cos relatos da antigüidade sobre anxos, fadas, mouras, mons-
tros, deuses, etc. Son pezas narrativas caracterizadas pola ve-
rosimilitude e o intento de explicación das orixes e, como su-
cedía cos vellos mitos, tenden a confundirse coa lenda (agora
aínda máis, pois os ovnis aparécense en tempo inmediato).
E a lenda? A lenda tamén mudou. Agora temos a lenda urba-
na, moderno avatar sen seres míticos, mais con testemuñas
(un amigo dun amigo), lugares reais, tempo inmediato, na-
rrada como un sucedido auténtico, relacionada coa vida
moderna e tan, tan boa, que é demasiado boa para ser certa.
Así as define Jan Harold Brunvand: Estas fábulas populares
describen feitos supostamente reais (aínda que estraños)
que lle sucederon a un amigo dun amigo. E xeralmente cón-
tanas persoas fiables cun estilo crible, porque eles cren que
son certas. Os escenarios e feitos das lendas urbanas son rea-
listas e recoñecibles (casas, hoteis, oficinas, centros comer-
ciais, estradas, etc.) e os seres humanos que as protagonizan
son persoas normais. Pero os incidentes estraños, cómicos
ou aterradores que acontecen van un paso máis alá do crible.
E niso estamos, na apoteose da lenda urbana, última (de mo-
mento) mudanza de algo inmortal que xa non fala de heroes,
de deuses, de trasnos, de demos, de fantasmas,  de aventu-
reiros, de muiñeiros, de cregos, de cabaleiros, de namorados,
nin sequera de persoas normais pero afortunadas, senón,
sinxelamente de ti, de min e do veciño do sexto. Iso si, pása-
lles cada cousa! �

OS ÚLTIMOS AVATARES
DA LENDA URBANA

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

con Mario Couceiro e Miguel C.
Vidal a revista 'Aturuxo' (entre o
52 e o 60), e con Luz Pozo, xa no
76, 'Nordés', publicación ilus-
trada por Luís Seoane. De feito,
certa pegada de Seoane queda
patente na súa obra, tanto no
trazo e no uso das cores como

nas temáticas: dende
personaxes icónicos co-
mo 'Dióxenes' e o 'Qui-
xote' até o traballo de se-
gadores e mariñeiros ou
a crueza de obras como
'Fusilamento' e 'Xenoci-
dio'. Precisamente dese
seu particular realismo
escribiu Seoane, no 73,
que era un "novo realis-
mo, non o de Coubert ou
dos naturalistas, senón
do noso tempo, da van-
garda”. De feito, a súa úl-
tima exposición foi a par-
ticipación nunha colecti-
va en homenaxe a Seoa-
ne que tivo lugar na Co-
ruña no 84.
A súa teima artística foi a
mesma, a través da poe-
sía, da novela, do drama
(marcado polo teatro do
absurdo) ou dos pinceis:
preocúpalle a sensación
rítmica na composición,

rachaba coas
convencións
relacionadas co
espazo, e bus-
caba sempre
unha relación
abstracta e difu-
sa entre o fondo
e a forma, a co-
muñón entre a
realidade exter-
na e o mundo
interior. Pero
sempre, baixo a
teima formalis-
ta, preocúpalle
o contido: un
contido huma-
no. A subleva-

ción militar do 36, a forza colec-
tiva e o pobo traballador son re-
flectidos nos seus lenzos, sexa
coas angulosas pinceladas ex-
presionistas ou co dinamismo
da etapa fauve, cando as for-
mas perden a súa definición
para estabelecerse un xogo de
claroscuros.�

L.R.
O pasado 4 de abril inaugurá-
base na Galería de Arte Con-
temporánea José Lorenzo, na
compostelá Praza do Toural,
unha antoloxía dun relevante
representante das nosas van-
gardas artísticas. Esta escolma
da obra de Tomás Barros,
que nos deixou no 86, po-
derá ser visitada até finais
de abril. Co nerudiano tí-
tulo 'Confeso que pintei',
a antolóxica recolle unha
mostra representativa de
cada etapa do pintor,
dende o fauvismo até a
abstracción expresionis-
ta, ou a exploración dos
límites do formalismo xe-
ométrico.
O autor naceu "de casua-
lidade" en Toledo, no
1922, pero é ferrolán de
adopción. Na cidade de-
partamental, ao cabo, foi
onde comezou a súa for-
mación pictórica, co es-
trito Bello Piñeiro e a súa
disciplina enfocada ao
realismo. Mais xa de mo-
zo tiña certa inquedanza
por Munch, Klee, Kou-
kosha, Kandinski, Van
Gogh... Rematou a súa
formación
estudando
Belas Artes en
San Fernan-
do, e dende a
primeira ex-
posición, in-
serida nunha
colectiva que
tivo lugar no
Casino ferro-
lán no 51,
d e s t a c o u
sempre por
unha lingua-
xe particular.
Tomás Ba-
rros perco-
rreu dende o
post impresionismo e o expre-
sionismo ao fauvismo, e bebeu
tamén do cubismo, pero rema-
tou por encarreirarse por un
moi persoal estilo propio.
Amais de pintor, foi catedráti-
co, mestre, cultivou todos os
xéneros literarios e foi membro
correspondente da RAG. Foi un

dos máis nomeados intelec-
tuais do "estrañamento inte-
rior", aqueles que, na vez de
exiliarse, permaneceron no pa-
ís e dende dentro loitaron para
manter a súa actividade e o seu
compromiso intelectual du-
rante a ditadura. Colaborou

con Luís Seoane, Rafael Dieste,
Vicente Alexandre, Celso Emi-
lio Ferreiro, ou o seu curmán,
Isaac Díaz Pardo, quen se en-
cargou de presentalo, precisa-
mente, na inauguración da ex-
posición. Non só foi creador,
senón tamén dinamizador da
cultura do seu tempo: fundou,

Antolóxica
de Tomás Barros,
un dos representantes

do ‘estrañamento interior’

’’Estamos no reino
das pseudociencias:
a ufoloxía, a criptozooloxía,
o curandeirismo”

En la luz (1963) [arriba].  Fusilamiento (1974) [abaixo]
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Manuel Xestoso
Para valorar o alcance da exposi-
ción Duchamp, Man Ray, Pica-
bia, que exhibe até o 26 de maio a
Tate Modern londiniense, abon-
da con sinalar que está compos-
ta por máis de trescentas pezas
que debuxan un completísimo
percorrido por unha das etapas
máis feraces do que se deu en
chamar a vangarda histórica.
Podería dicirse que Duchamp é
xa un personaxe de tanto presti-
xio e relevancia para a arte do pa-
sado século como Joyce, Eisens-
tein ou Schönberg. Xa que logo,
sería agora ocioso tratar de expli-
car a transcendental importan-
cia que a súa obra ten para toda a
historia da arte contemporánea.
Mais si procede lembrar que o
extraordinario calidoscopio de
significados que desprega ante o
observador avezado é tan fecun-
do e polivalente que a súa com-
pleta comprensión require un
traballo de hermenéutica que
atinxe ao desenvolvemento todo
da arte moderna. Resulta case
imposíbel atopar un movemen-
to artístico posterior á primeira
guerra mundial – da op-artá arte

xectoria que segue a sorprender
pola súa capacidade de edificar
todo un innovador universo cre-
ativo a partir de case nada, dun-
ha compilación de acenos sen
apenas concreción material. 
Mais, ao mesmo tempo, a sensa-
ción de que aínda podemos
aprender moito destes históri-
cos vangardistas embárganos
ante a delicada recreación do
marabilloso na obra de Man Ray
ou ante a desvergonzada irreve-
rencia de Picabia, “un pensa-
mento que non responde a nin-
gunha necesidade coñecida
agás a fe na súa propia excep-
ción”, en palabras de André Bre-
ton. Quizais un tanto inxusta-
mente escurecidos pola magni-
tude da obra duchampiana, es-
tes dous artistas amosan a súa
prodixiosa inventiva reiterando
a importancia da actitude do ar-
tista na xénese da arte moderna.
Nesta época na que as galerías
están ateigadas de tediosas e
repetitivas copias daquelas
obras sobre as que gravita a
creación contemporánea, re-
cuperar a xenuína química
subversiva destes tres pionei-
ros permítenos albiscar ese re-
lampo de xenialidade que lle
permite á arte reiventarse per-
manentemente a si mesma.�

conceptual, de fluxus ao mini-
malismo– que non estea inspira-
do, en maior ou menor medida,
nas creacións deste alquimista
dos conceptos. E cómpre repa-
rar en que enfatizar a natureza
conceptual da arte duchampia-
na é unha das claves desta expo-
sición: Duchamp –na súa parti-
cular teima de crear unha arte
antirretiniana– afirmaba que a
súa produción tiña máis a ver co
traballo do intelecto que co das
mans, e de aí a extrema dificulta-
de de expoñer a súa obra ade-
cuadamente, de xeito que as
complexas e sutís interpreta-
cións latentes nela se manifesten
con claridade sen perder a sofis-
ticación que lle é consubstancial. 
Por iso a fórmula elixida por Jen-
nifer Mundy, comisaria desta
mostra, resulta duplamente efi-
caz. Por unha banda presentar a
obra de Duchamp de xeito para-
lelo á dos seus amigos Man Ray e
Picabia permite agrupar a exhi-
bición en grupos temáticos que
responden ás súas obsesións re-
correntes (máquinas, transpa-
rencia, movemento, obxectos

encontrados…), clarificando así
a lectura. Por outra, afóndase nas
relacións e influencias existentes
entre o proceso creativo deste
impar trío de iconoclastas, nos
seus gustos compartidos, afini-
dades e sintonías. Este último as-
pecto é talvez o máis conmove-
dor: Duchamp, Picabia e Man
Ray mantiveron unha verdadei-
ra amizade que lles permitiu non
só estabelecer frutíferos diálogos

no terreo artístico, senón tamén
fundar unha íntima complicida-
de que durou toda a vida. E esta
exposición consegue reflectir
moi atinadamente esa atmosfe-
ra de confraternidade que logra-
ron crear ao seu arredor. 
O resto é historia da arte en esta-
do puro. O itinerario destes artis-
tas é tan heterodoxo que resulta
imposíbel asimilalo a ningún pa-
trón convencional e as sucesivas
revolucións que protagonizaron
están documentadas con todo
detalle. Por suposto, a rara com-
binación de hermetismo, humor
corrosivo, pérfida ironía e lúcido
intelecto da súa obra fan que Du-
champ se erixa en astro absoluto
da mostra. A parodia do cubis-
mo que supón o Nu descenden-
do unha escaleira, a escandalosa
invención do ready-made–can-
do presentou o celebérrimo uri-
nario no Armory Showestadou-
nidense–, a crítica á pintura pre-
sente no Gran Vidro –que cam-
biou para sempre a forma de ver
un cadro– ou o ascético xesto de
abandonar a arte en favor do
exercicio do xadrez profesional
–para, en realidade, seguir a
construír en silencio unha obra
tan leve na súa inmaterialidade
coma contundente na súa signi-
ficación– son só fitos nunha tra-

Duchamp & Cia.
A Tate Modern de Londres mostra Duchamp,
Man Ray, Picabiaos alicerces da arte de vangarda ’’A exposición consegue

reflectir moi atinadamente
esa atmosfera de
confraternidade que estes
tres artistas lograron crear
ao seu arredor”

’’Duchamp segue a sorprender
pola súa capacidade de
edificar todo un innovador
universo creativo a partir de
case nada, dunha colección
de acenos sen apenas
concreción material”

Fonte (1917), de Marcel Duchamp [arriba á esquerda].  Agasallo (1921), de Man Ray [abaixo á esquerda]. A noiva espida polos seus solteiros, incluso (O gran vidro) (1915-23), de Marcel Duchamp, répli-

ca de Richard Hamilton [centro]. Mulleres con bull-dog (1940- 1942), de Francis Picabia [á dereita].
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Lara Rozados

F
aktoría K continúa
na súa liña de goce
visual e abre unha
colección de poe-
sía con escolmas

de Rosalía de Castro e Celso
Emilio Ferreiro. A particulari-
dade é que dous artistas, Be-
lén Padrón no primeiro caso e
Baldo Ramos no segundo, se
inspiraron neles para contri-

buíren á escolma coa súa cre-
ación persoal.
A colección foi presentada o
martes 25 de marzo na Libra-
ría Couceiro, en Compostela.
Alí, as ilustracións orixinais,
dende un atril, acompañaron
á voz de Manuela Rodríguez,
directora da colección, men-
tres recitaba. Mentres Belén
Padrón recrea os imaxinarios
rosalianos, os universos sim-
bólicos que arrodean á poeta

fundacional, moito máis alá
da icona mitificada, Baldo Ra-
mos, a través da caligrafía, fai
por “saír do textual e entrar
no visual sen necesidade de
pasar pola realidade: Celso
Emilio perdura no tempo, é
un poeta universal, e eu tentei
facer de ponte entre a lectura
e a imaxe. As ilustracións non
son realistas, pero é que as re-
alidades que me interesaban
eran as abstractas”. 

MA A INE.40.ZG

Na era dixital, dúas iniciativas recuperan o valor artístico do libro.
Faktoría K inaugura a colección 13 lúas,con escolmas de poetas clásicos
acompañadas de interpretacións de artistas contemporáneos. Ao
tempo, Antonio Piñeiro presenta a colección artesanal Bourel

>>>

Poesía ilustrada e edición artesanal en 

Manuel Xestoso
Un escritor non escribe libros.
Un escritor escribe textos. Es-
ta verdade tan simple non re-
sulta sempre evidente para
maioría, pero si para os atre-
vidos lectores que frecuentan
o sorprendente universo da
edición alternativa. Na II Fei-
ra do Proxecto Edición que se
celebrou en Pontevedra esta
pasada fin de semana, os visi-
tantes puideron comprobar a
polimorfa versatilidade dese
curioso artefacto chamado li-
bro. Libros que non semellan
libros, enlatados, desfigura-
dos, camuflados baixo a apa-
rencia de folleto, de disco, de
axenda, encadernados en
plástico ou la, embalados en
cartón ou pedra, impresos en
tea ou en madeira… forma-
ban a excéntrica exposición
que ocupaba o Pazo da Cultu-
ra pontevedrés. 
O libro é o vehículo funda-
mental da transmisión de co-
ñecementos e experiencias no
devir da historia da humani-

dade, a pedra angular sobre a
que se sustenta a memoria, e
iso pode levar a identificalo ex-
clusivamente cun colector de
textos. Mais resulta obvio que
o libro pode conter outra caste
de linguaxes, que calquera sis-
tema de signos –articulados
ou non– poden ocupar as súas
páxinas e reclamar dende elas
a nosa atención. Xa dende a
antigüidade, os homes busca-
ron a forma de unir os seus es-
tímulos literarios e visuais. Así,
atópanse exemplos de poesía
visual dende, polo menos, o
século II a. C. Os poetas xogan
dende sempre coa disposición
do texto na páxina, coas fontes
rechamantes, cos espazos en

branco da páxina… Os biblió-
filos dan o primeiro paso na si-
barita apreciación do libro co-
mo obxecto: ademais do texto,
ponderan con fruición a enca-
dernación, as variadas tipo-
grafías, os múltiplos tipos de
papel… 
Mais é no século XX cando o
pacto entre creación literaria e
visual adquire protagonismo
social. As obras que se puide-
ron contemplar en Ponteve-
dra posúen a mesma filiación
que os experimentos dos da-
daístas, dos futuristas e da
Bauhaus, e están intimamente
ligados co florecemento de au-
topublicacións que abrollou a
partir dos anos sesenta. Na-
quela década, unha heterócli-
ta conxunción de intereses
propiciou o desenvolvemento
da edición alternativa. O nace-
mento de numerosas comuni-
dades underground que preci-
saban comunicarse entre si, o
interese polos chamados no-
vos comportamentos artísti-
cos (que impuña a necesidade

O libro como experimento
O Proxecto Edición pon de relevo o dinamismo dos editores independentes
con libros enlatados, camuflados, en disco, en tea, en madeira…

’’Atópanse exemplos de poesía
visual dende, polo menos,
o século II a. C.”

Andrew Norris.

Meynell.
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Fernández, que se suma a unha
nómina de autores como Paola
García, Xoán Fernández, Fran-
cisco Blanco, Pilar Axeitos, Ma-
nolo Teira, Xesús Rábade, Ana
Romaní, Anxo Angueira ou He-
lena Villar entre outros, amais do
colectivo 37 poemas por man
propia,editado no 2006, que re-
collía poemas autógrafos de Xo-
sé María Álvarez Cáccamo, Ma-
ría do Cebreiro, Séchu Sende ou
Xosé Vázquez Pintor.
Litografía, punta seca, gravado
con ácido ou linogravado, cali-
grafía, pintura, lapis e pluma
conflúen nestes libros de Bou-
rel. Cada un deles conta cun
gravado de serie única na por-
tada, vai asinado polo autor ou

autora, e é selado ao final coa
seguinte lenda: “Antonius me
manibus suis fecit in fluctu

maris Ripariae” (Antonio fíxo-
me coas súas mans nas ondas
do mar de Ribeira).�

ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

MA A INE.41.zG

LIBROS ÚNICOS. Tan só dous días
despois, Baldo Ramos volvía a
Couceiro para presentar monó-
logo do calígrafo, no que mestu-
ra poesía, manuscritos e grava-
do. Nos libros de Bourel, as pala-
bras mostran o seu relevo, fosen
escritas pola man do autor, me-
canografadas ou impresas. Ás
veces, como no caso de Ramos,
a caligrafía e os gravados do au-
tor mestúranse con elas. Dende
Ribeira, Antonio Piñeiro, leva
desde o 2004 apostando por es-
tes formatos de edición. As tira-
xes son reducidas, cen exempla-
res, para  un público minoritario
como é o da poesía.
Por fin, o 4 de abril presentábase
Xeografía Nocturna, de Ferrán

nal en tempos da internet

de documentar happenings,
performances, interven-
cións…), o auxe do cómic e, en
xeral, a aparición dun potente
movemento contracultural
–que cuestionaba os paráme-
tros baixo os que a sociedade
trataba a creación artística–
permitiu que as publicacións
experimentais se convertesen
no espazo idóneo para a dis-
cusión teórica, os traballos en
colaboración, a documenta-
ción de proxectos conceptuais
ou a edición de catálogos. Era

lóxico, daquela, que o interese
se fose desprazando paulati-
namente dende o contido ao
continente e que fose a propia
publicación a que se transfor-
mase en obra de arte. 
A maioría das edicións alter-
nativas que se producen na
actualidade continúan a res-
ponder a estes principios bá-
sicos de comunicación e co-
hesión de grupos marxinados
polo establishment artístico e
literario. A maioría circula fóra
dos circuítos comerciais e
moitas teñen un marcado ca-
rácter artesanal que as eleva
ao rango de verdadeiros te-
souros para o coleccionista. E,
por se iso parecese pouco,
perfílanse nelas as tendencias
máis innovadoras da literatu-
ra e das artes, as correntes que
talvez no futuro ocupen as
primeiras planas culturais e
que, polo do agora, permane-
cen agochadas polos contidos
críticos e subversivos que in-
corporan. 
Malia os agoiros que prognos-
tican un próximo final do libro
–rendido polas novas tecnolo-
xías– parece claro que aínda
segue a ofrecer un dilatado te-
rreo para a experimentación,
para o xogo, para a apertura
de novos vieiros. Para outra vi-
toria da imaxinación sobre a
realidade.�

’’A maioría das edicións
alternativas que se
producen responden
a principios básicos de
comunicación e cohesión
de grupos marxinados
polo establishment
artístico e literario”

Kim Victoria Abele.
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Helen Douglas.
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M. Barros

PP ara os afecciona-
dos á música a
campaña de pu-
blicidade duns fa-

mosos almacéns non é o único
indicio de que se achega a pri-
mavera. A proliferación de
oferta musical e de festivais por

A edición deste 2008 centrara-
se na capacidade aperturista
do jazz e nas influencias que
outras variantes musicais
exercen sobre ela. Nesta liña,
grandes figuras do jazz inter-
nacional ofrecerán durante
todo o mes actuacións nas
que mostrarán unha achega
que transita por novos cami-
ños. Un deles é o músico Ri-
chard Galliano que recente-
mente ten derivado o seu
acordeón cara sons sudameri-
canos. O acordeonista actuará
na Coruña o sábado 12 acom-
pañado polo grupo Tangaria
Quartet. 
Destaca ademais a presenza
do pianista McCoy Tyner. Tras
recibir 4 premios grammy e ser
nomeado Mestre de Jazz polo
Fondo Nacional para as Artes
de Estados Unidos, pode dicir-
se que no jazz moderno o pia-
nista e compositor ten deixado

pegada. No concerto da Coru-
ña, que terá lugar o sábado 26
de abril, contará con Joe Lova-
no no saxo tenor como artista
convidado. 
Tamén na Coruña, pero o sá-
bado 19 de abril, subirase ao
escenario Miriam Aida Bossa
Acoustic Nonet. A vocalista Mi-
riam Aida, líder da banda sue-
ca, presenta en Galiza un re-
pertorio versátil no que a bossa
nova acústica se ergue como
protagonista principal dunha
experiencia musical recollida
no seu disco Meu Brasil.
A fundación Barrié, ten prepa-
rado para Vigo un programa
que se inicia o 15 de abril co
concerto de Rhoda Scott Trío,
no que a banda ofrecerá un
espectáculo onde a música
clásica convive co gospel e
con standards de jazz. Será
precisamente nesta cidade
onde se celebrará unha jam
session co pianista David Ki-
koski e novos músicos galegos
e onde que se pechará o pro-
grama o 8 de maio coa actua-
ción de Pepe Habichuela e
Dave Hollans Sextet, no seu
arranque de xira estatal.
A entrada a todos os espectá-
culos é gratuíta.
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VÍA GALEGO TRAE A DA WEASEL. A
Fundación Via Galego vai
xuntar  na sala Capitol de
Compostela o vindeiro 11 de
abril a unha das bandas máis
consolidadas e de máis éxito
do mercado portugués, Da
Weasel, cunha das novas pro-
mesas da escena musical ga-
lega, Malandrómeda. 
Seguindo a liña de fomentar o
intercambio cultural entre Ga-
liza e os países denominados
da lusofonía, a organización
propón achegarse aos ritmos
do país veciño a través do gru-
po de hip-hop máis veterano
de Portugal. Formado na Al-
mada en 1993, Da Weasel pre-
sentará en Compostela músi-
cas nacidas nos 15 anos que a
banda leva sobre os escena-
rios, prestándolle especial
atención aos temas do seu sex-
to disco Amor, escárnio e mal-
dizer, que conseguiu o platino
no mesmo día que se puxo a
venda.
Este  último traballo, de forte
crítica social, contou coa cola-
boración de destacados convi-
dados, entre eles Bernardo
Sassetti, José Luís Peixoto, Bu-
raka Som Sistema, os Gato fe-
dorento e a Orquestra Sinfóni-
ca de Praga.
Pola súa banda, o proxecto
Malandrómeda nace a finais
de 2005 e en abril de 2006 ve a
luz o traballo Os estraños sem-
pre traen malas novas, un dis-
co creado para a web. Ese mes-
mo ano edítase en vinilo a súa
segunda entrega, Chegan tar-
de EP. A banda ten apostado
pola difusión libre música na
rede e da súa web.

SON DE CANGAS. A Concellaría de
Xuventude do Concello de
Cangas ten en marcha dende o
pasado 4 de abril o programa
de dinamización cultural Son
de Cangas, no que participa-
rán un total de 13 bandas lo-
cais. Cada venres e até o mes
de outubro os grupos seleccio-
nados actuarán nas salas can-
guesas. As formación que

todo o país indícanlle que o
cambio de estación xa é un fei-
to. Este mes de abril, progra-
madores, concellos e salas te-
ñen artellado unha oferta va-
riada na que se dan cita pro-
postas de jazz, concertos de
folk e world music e actuacións
de bandas de hip hop e rock de
primeiro nivel.
No que a jazz se refire, a Fun-
dación Barrié ten en marcha
dende o pasado 5 de abril o

seu XIII Ciclo de Jazz que se
está a celebrar dacabalo
entre as cidades de Vigo e

da Coruña e que conta
en cartel con sete con-
certos. 

Abril a golpe de guitarra

David Kikoski.

Jazz na Coruña e Vigo, hip-hop en
Compostela e folk no Porto forman parte
da oferta musical deste mes

Joe Lovano.
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compoñen o cartel deste ano
preceden de estilos diversos,
dende o hip hop até o pop,
rock ou punk e entre elas tó-
panse Lavorda, A pedir de
Milkhouse, Jit, Estado Puro,
Crawl, Mechanix, Fíjado Ko-
rroído, Póstuma, Pan con pan,
Kaixosama e L. César e Negra
Sombra. 

O PIANO DE VANGARDA. A música
da pianista Elisa Vázquez Do-
val soará nos auditorios da
Fundación Caixa Galicia du-
rante todo o mes de abril, co ci-
clo O piano de vangarda. O
seus repertorio inclúe pezas de
autores que ofreceron innova-
ción á historia da música, entre
eles, John Cage, Toru Takemit-
su, Galina Ustvolskaya, Tono
Bruynèl e György Kurtág. O
programa de concertos levará
á interprete o 11 de abril á sede
ferrolá da fundación, o 13 de
abril á Coruña, o 24 á de Ponte-
vedra e o 25 a Lugo.�

Via Galegotrae á sala Capitolo 11 de abril a unha das bandas máis consolidadas do

mercado portugués, Da Weasel.

En abril os afeccionados á
musica  celta volven ter unha
cita no Porto e en Arco de Val-
devez cunha nova edición do
Festival Intercéltico, un dos
máis consolidados do noroes-
te peninsular no eido da mú-
sica folk. Músicos irlandeses,
galegos e portugueses reuni-
ranse no Cinema Batalha e na
Casa das Artes dos Arcos de
Valdevez entre o 11 e o 12 de
abril para contaxiar ao públi-
co con esta tradición ancestral
que se mantén viva en dife-
rentes culturas.
A festa vai comezar co grupo
Encontros na eira, que está  a
conmemorar 11 anos de in-
tensa actividade musical e de
compromiso na divulgación
da tradición madeirense. Re-
cuperando instrumentos tra-
dicionais, facendo recolla e
arranxos do cancioneiro da
illa, este colectivo ten contri-
buído dunha forma decisiva
na preservación dos usos e
costumes da súa rexión ao
mesmo tempo que dá a coñe-
cer toda a riqueza e diversida-
de dun patrimonio único. 
Na mesma noite do venres 11,
o festival contará tamén coa
presenza dos irlandeses Beo-
ga, un grupo de novos músi-
cos, que ten marcado a esce-
na musical do país, sendo
considerados pola crítica un-
ha das bandas máis promete-
doras da actualidade. Dende
que en 2004 publicaran o ál-
bum debut A lovely madness,
están presentes constante-
mente nas listas de venda ir-
landesas. Beoga achegará ao
norte de Portugal un reperto-
rio propio, arranxos imaxina-

tivos e unha orixinal combi-
nación de instrumentos.
O sábado 12, os Beoga viaxan
até os Arcos de Valdevez. No
Porto, ese mesmo día actuará
unha das bandas embaixado-
ras da cultura mirandesa, co-
ñecida como Galandum Ga-
lundaina, que xa se subira aos
escenarios do Intercéltico en
edicións pasadas.
Falar, cantar e pensar en mi-
randés é o lema que leva ao
grupo a definirse dentro do
panorama musical portu-
gués. Para iso empregan ins-
trumentos tradicionais, répli-
cas de orixinais antigos e de
traxes de confección artesanal
e dedícanse a recoller, investi-
gar e divulgar o patrimonio
musical da comarca portu-
guesa de Miranda, así como
as súas danzas e a súa lingua. 
O festival pecharao o gaiteiro
Xosé Manuel Budiño. Reco-
ñecido internacionalmente,
Budiño levará a Porto o reper-
torio do seu último traballo
Home, editado a finais de
2007, que deu lugar ademais a
un espectáculo onde as novas
tecnoloxías se mesturan coas
músicas de raíz tradicional.
As entradas para o festival van
dende os 8 até os 15 euros.�

Volven os celtas ao Porto
O grupo irlandés Beoga.

Xosé Manuel Budiño.

Miriam Aida. John Zorn.

Holland  Habichuela.
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Perfecto Conde

AA nntteess  ddee  11996677,,  oo  EEss--
ttaaddoo  ddee  IIssrraaeell  llaann--
zzoouu  aa  aallaarrmmaa  ddee
qquuee  eelleess  eerraann  uunn

ppaaííss  ppeeqquueennoo  ssoobbrree  oo  qquuee  aa
mmaarreeaa  áárraabbee  ííaa  ffaacceerr  uunn  ssee--
gguunnddoo  hhoollooccaauussttoo..  HHaaii  ppoouuccoo,,
ooss  iissrraaeellííss  aannuunncciiaabbaann  uunn  ““hhoo--
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llooccaauussttoo””  ppaarraa  GGaazzaa  eenn  rreess--
ppoossttaa    aaooss  ““kkhhaassssaamm””,,  ffaabbrriiccaa--
ddooss  ccoonn  cchhaappaa  ddee  ssuuccaattaa  ee  eexx--
pplloossiivvoo  ddee  ddeetteerrxxeennttee  ddee  llaavvaa--
ddoorraass,,  llaannzzaaddooss  ppoorr  HHaammaass..  AA
vvoosstteeddee  qquuee  llllee  ppaarreeccee??
Estamos falando case do se-
senta aniversario da ocupa-
ción de Palestina. O holocaus-
to que sufríron os xudeus

Leila Khaled

‘A maioría dos Estados europeos
opinan que Israel é unha ameaza,
pero non toleran que se diga’
Leila Khaled (Haifa, 1948) fíxose célebre internacionalmente en
1969, por participar no secuestro dun avión da TWA e outro de
El Al, formando parte dun comando palestino. Vivíu en Siria e
máis tarde foi presidenta da Unión Xeral de Mulleres Palestinas.
Na actualidade é parlamentaria e membro do FPLP, unha forza
laica e de esquerdas. Vive en Xordania e ten dous fillos. Estes días
visitou Galiza, convidada pola organización Galiza por Palestina >>>

Unha muller palestina camiña cun neno logo dun ataque israelí en Cisxordania. ELIANA APONTE / REUTERS
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sionista. Unha gran parte da cul-
pa de que ocorra isto tamén a te-
ñen os gobernos árabes, xa que a
relación que pode ter un estado
como o de Francia cos 21 países
árabes é maior da que pode ter
con Israel.
AA  ppeessaarr  ddee  ttooddoo,,  eessttaassee  nnoo  ccaa--
mmiiññoo  ddee  llooggrraarr  uunn  eessttaaddoo  ddee--
mmooccrrááttiiccoo  ppaarraa  ppaalleessttiinnooss  ee
iissaarreellííss??
Israel está facendo máis bases
para afortalarse na terra pales-
tina e segue tentando atraer os
xudeus de todo o mundo cara
alí, pero todo ten un límite,
porque o pobo palestino segue
resistindo.
QQuuee  ppaappeell  xxooggaa  oo  ggoobbeerrnnoo  eess--
ppaaññooll??
Os gobernos españois, espe-
cialmente os socialistas, sem-
pre apoiaron a causa palestina.
O detalle de Zapatero, cando
subíu ao goberno, de
retirar as tropas  de
Irak, fixo
sentir a to-
da a zona

que realmente o Estado espa-
ñol está apoiando a causa de
Irak e, con ela, a causa palesti-
na. Tamén hai que ter en conta
as axudas que lle dá o goberno
español ao pobo palestino e as
posicións que, de vez en cando
mantén nas reunións de Na-
cións Unidas ou as reaccións
contra as masacres cometidas

polo Estado de Israel.
CCoommoo  ddee--

bbeerrííaa

sseerr  eessee  eessttaaddoo  ddee  ppaalleessttiinnooss  ee
iissrraaeellííss??
En primeiro lugar, o Estado is-
raelí ten que recoñecer o derei-
to dos refuxiados palestinos a
volver ás súas terras. É un de-
reito que xa está recollido in-
ternacionalmente. No mo-
mento en que esa opinión sexa
aceptada, será posíbel crear un
estado democrático unido.
Debe haber igualdade de de-
reitos e deberes.
NNaa  ssúúaa  mmoocciiddaaddee  ppaarrttiicciippoouu
nnooss  sseeccuueessttrrooss  dduunn  aavviióónn  ddaa
ccoommppaaññííaa  nnoorrtteeaammeerriiccaannaa
TTWWAA  ee  ddoouuttrraa  aaeerroonnaavvee  ddaa  iiss--
rraaeellíí  EEll  AAll..  QQuuee  rreefflleexxiióónn  ffaaii
aaggoorraa  ssoobbrree  eessaass  aacccciióónnss??
A ocupación de Palestina levou-
se a cabo utilizando a forza mili-
tar e eu o que aprendín da histo-
ria é que non hai ningunha ocu-
pación que se retire se non se uti-
liza a forza contra ela. Non sei até
agora de ningún ocupante que
deixase o país ocupado só por
encontrar algúns panfletos que
lle pedisen que se fose.
NNoo  rreecceennttee  SSaallóónn  ddoo  LLiibbrroo  qquuee
ttiivvoo  lluuggaarr  eenn  PPaarrííss  nnaa  pprriimmeeiirraa
qquuiinncceennaa  ddee  mmaarrzzoo,,  ooss  eeddiittoo--

rreess  ee  aauuttoorreess  ddoo  mmuunnddoo  áárraa--
bbee  rreettiirráárroonnssee  ccaannddoo  SSii--

mmóónn  PPeerreess,,  mmááxxiimmoo  rree--
pprreesseennttaannttee  ddoo  EEssttaaddoo  ddee
IIssrraaeell,,  qquuee  eerraa  ppaaííss  ccoonn--
vviiddaaddoo  ddee  hhoonnrraa,,  aaccuu--
ddííuu  áá  cceelleebbrraacciióónn..  EEssccrrii--
ttoorreess  ee  iinntteelleeccttuuaaiiss  iissrraa--
eellííss  qquueeiixxáárroonnssee  ddee  qquuee
nnoonn  ssee  bbuussccaasseenn  ffoorrmmaass
ddee  mmuuttuuoo  eenntteennddeemmeenn--
ttoo..  QQuuee  llllee  ppaarreecceeuu  aa  vvooss--
tteeddee??
Se o Salón do Libro de

París se centrase só no
que é o libro e nos asuntos

académicos, sería razoná-
bel ese criterio dos escritores
de Israel. Pero iso ultrapasou-
se ao convidar a Simón Peres.
Como esa exposición tomou
un ámbito político, o que fi-
xeron os árabes foi boicotear

esa expresión política.�
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Leila Khaled no ano 1969 como guerrilleira,

cando os secuestros dos avións.

existiu, pero non foi só
contra os xudeus senón contra
moita xente en Europa. O que
está ocorrendo en Gaza é unha
forma do nazismo israelí.
HHooxxee,,  nniinn  CCoonnddoolleeeezzzzaa  RRiiccee  ssee
aattrreevvee  aa  ddeessmmeennttiirr  aass  rraazzóónnss
ddooss  ppaalleessttiinnooss??
Bush dixo que quería ver un
Estado palestino para o ano
2005 e xa pasaron tres anos sen
que se vise nada diso. Están
construíndo colonias, expro-
piando, erguendo un muro ra-
cista. Aínda que haxa, de can-
do en vez diálogos entre gober-
nos, o que se ve é que non dan
resultado.
EEnn  IIssrraaeell  hhaaii  hhiissttoorriiaaddoorreess  ccoo--
mmaa  BBeenn  MMoorrrriiss  oouu  ppeerrssooeeiirrooss
ccoommaa  TToomm  SSeeggeevv,,  YYttzzhhaakk  LLaaoorr
ee  HHeennrryy  SSiieeddmmaann  qquuee  rreeccooññee--
cceenn  qquuee  ffooii  oo  ggrruuppoo  IIrrggúúnn  qquueenn
ccoommeennzzoouu  ooss  aatteennttaaddooss  ccoonnttrraa
oo  ppoobboo  ppaalleessttiinnoo  qquuee  eessttaabbaa
ddeessaarrmmaaddoo..  OO  ddoommiinniioo  ddooss  mmii--
lliittaarreess  nnoo  EEssttaaddoo  ddee  IIssrraaeell  nnoonn
sseerráá  uunnhhaa  ggrraannddee  aammeeaazzaa  ttaa--
mméénn  ccoonnttrraa  ooss  pprrooppiiooss  iissrraaeellííss??
En todos os estados hai confli-
tos de opinión. Entre esas opi-
nións diversas, hai algunhas
que chaman a conseguir a paz.
Ese grupo de persoas sinte que
está en débeda cos palestinos.
Tamén hai que ter en conta que
a maioría da sociedade israelí
está estruturada sobre o sector
militar. Os historiadores que ci-
ta serviron no Exército israelí e
viron cos seus propios ollos co-
mo os superiores os obrigaban
a correr disparando tras dos ne-
nos palestinos. Nós mesmos
somos testemuña de cómo
moitos soldados israelís se ne-
garon a servir en Cisxordania e
en Gaza. Foi así como aparece-
ron autores que falan dun país
democrático para todos. Ese
punto de vista foi precisamente
o que nós xa puxeramos enriba
da mesa cando empezou a re-
sistencia militar. Trataríase de
ter un estado democrático para
os dous pobos, pero tería que
darse a condición de que o Es-
tado israelí desbotase o seu sio-
nismo. A ideoloxía sionista está
baseada nunha rama racista
que usa o poder militar para os
seus cometidos.
NNiiccoollaass  SSaarrkkoozzyy  cceessoouu  aa  BBeerr--
nnaarrdd  GGuuiigguuee,,  ssuubbpprreeffeeccttoo  ddoo
ddeeppaarrttaammeennttoo  ddaa  CChhaarreennttee
MMaarriittiimmee  ee  aauuttoorr  ddee  vvaarriiooss  llii--
bbrrooss  ssoobbrree  OOrriieennttee  PPrróóxxiimmoo,,
ppoorr  ddiicciirr  qquuee  IIssrraaeell  ddeessaaffííaa  aa
AAssaammbblleeaa  ddaa  OONNUU,,  qquuee  xxaa
ppooddee  eessttaarr  oorrgguulllloossoo  ddee  mmaa--

>>>

ttaarr  nneennooss  ccoonn  bboommbbaass  llaannzzaa--
ddaass  aa  ddiissttaanncciiaa,,  qquuee  nnaass  ccoommii--
ssaarrííaass  nnoonn  ssee  ttoorrttuurraa  ooss  ssáábbaa--
ddooss  oouu  qquuee  éé  oo  úúnniiccoo  eessttaaddoo  ddoo
mmuunnddoo  qquuee  aappoossttaa  ffrraannccoottiirraa--
ddoorreess  áá  ppoorrttaa  ddooss  cceennttrrooss  eessccoo--
llaarreess..  CCaannddoo  ppaassaa  aallggoo  aassíí  vvooss--
tteeddee  qquuee  ppeennssaa??
No caso que me pon nótase ben
o efecto que ten o Estado sionis-
ta en Europa. Algunhas das en-
quisas que fixo a ONU revelan
que o 59 por cento dos gober-
nos europeos certifican que
Israel é unha ameza para a
paz mundial, pero algúns
países, entre eles Francia, di-
taron que calquera que fale
contra Israel e o seu holo-
causto pode ter unha condena
de até tres anos de cárcere. Pó-
dese ver o que escribíu Roger
Garaudy sobre o Estado sionista
e a repercusión que tivo iso so-
bre el. Desde aquela non volveu
atopar ningún xornal que publi-
que os seus artigos. Non hai un
alto gobernante europeo que to-
lere que alguén diga o que é
realmente o Estado

’’Nós mesmos somos
testemuña de cómo
moitos soldados israelís
se negaron a servir
en Cisxordania e en Gaza”

’’Roger Garaudy escribiu
en Francia sobre o Estado
sionista. Desde aquela non
volveu atopar ningún xornal
que publique os seus artigos”
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INVESTIMENTOS.

Unha aposta
segura con
madeiras
nobres e CO2

Dentro do amplo abano de po-
sibilidades que ofrece o mun-
do dos negocios e investimen-
tos destaca pola súa contraeti-
queta verde o que ofrece Bos-
ques Naturales. Esta empresa
leva máis dunha década pro-
mocionando e xestionando
distintas plantacións forestais
sostíbeis con madeiras nobres,
nogueira e cerdeira, aplicando
novidosas técnicas de cultivo e
coidados coa finalidade de ob-
ter madeiras de gran calidade
en ciclos produtivos de entre
20 e 25 anos ao tempo que des-
contaminan xa que fixan miles
de toneladas de CO2 proceden-
te da atmosfera. 
Persoas físicas ou xurídicas po-
den mercar un número deter-
minado de árbores cunha úni-
ca cantidade inicial coa que
por vía contractual Bosques
Naturales comprométese a a
cubrir os gastos do cultivo e

COMER.

Galletas
de oliva

A firma
chantadi-

na Da Vei-
ga, adicada á

elaboración
de galletas ma-

riñeiras, as usa-
das antano para

alimentar ás tripu-
lacións a partires da

receita tradicional do
século XV, amplía a súa

oferta. Ás xa aceptadas e
recoñecidas galletas mari-

ñeiras feitas con manteiga,
Daveiga suma agora as galle-
tas ecolóxicas con aceite de
oliva e as galletas con fariña de
algas. Trátase de dous produ-
tos naturais que xa se presen-
taron con éxito tanto na feira
estatal Alimentaria 08 coma
na alemana Biofach, como ali-
mentos innovadores. Polo
momento están á venda as ga-
lletas de aceite de oliva virxe
nos puntos de venda habi-
tuais, xa que a versión feita
con fariña de algas tardará un
par de meses en saír ao mer-
cado.
Ambos produtos destacan po-
las calidades de conservación,
sabor e versatilidade culinaria
así como por non usar mate-
rias primas manipuladas xe-
neticamente. Moi dixeríbeis e
libres de colesterol, as galletas
ecolóxicas de aceite de oliva
son unha boa opción para
substituír o pan fresco, torra-
do ou de molde e un bo acom-
pañante nos almorzos, me-
rendas ou comidas, depen-
dendo das preferencias de ca-
da quen.�

E. Estévez
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mantemento das árbores du-
rante o seu ciclo de crecemen-
to. Pasados os 20-25 anos cór-
tase e o dono recibe o 75% do
custo da venda da madeira e o
90% do produto obtido. 
Na actualidade esta empresa
conta con preto de 1.400 hectá-
reas e 265.000 árbores reparti-
dos nas sete fincas que posúe
en todo o Estado. Na que ten
nas zonas da Mota, Orxal e
Sendelle, (a 25 quilómetros de
Santiago), cun total de 374
hectáreas, hai 71.800 árbores. 
Na web www.bosques-na-
turales.com encóntrase
toda a información so-
bre este tipo de inves-
timentos a longo
prazo que promete
beneficios econó-
micos e medio-
ambientais.�

E. E.

52 semanas dunha aventura artística
Un proxecto de

XXoosséé  MM..  BBuuxxáánn  BBrraann

Unha experiencia
de intervención

creativa na prensa
coa participación de moitos

dos principais artistas
da península

Prensa & Criación
A NOSA TERRA

ant_art
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minutos á semana dende o
2002. A obesidade supón máis
do 7 por cento do gasto sanitario
na  Europa dos 27, a isto engáde-
selle que o sobrepeso infantil
afecta a un de cada catro rapa-
ces. En España, Portugal e Italia,
máis do 30 por cento dos ne-
nos/as de entre 7 e 11 anos pa-
decen obesidade e sobrepeso.
No informe sublíñase que as
patoloxías máis frecuentes nos

lectualización e memorística do
ensino obrigatorio. 
O 13 de novembro do 2007 o
Parlamento europeo aprobou
un informe que reclama a obri-
gatoriedade da Educación Físi-
ca na educación primaria e se-
cundaria. Segundo un estudo
realizado polo parlamento eu-
ropeo, a media de tempo que a
Educación Física se imparte en
primaria diminuíu de 121 a 109
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adultos, como a osteoporose ou
a enfermidade coronaria, teñen
a súa orixe na infancia e que a
práctica regular da actividade fí-
sica tamén ten efectos positivos
sobre o benestar psicolóxico
dos nenos/as porque aumenta
a súa  autoestima e desenvolve a
capacidade de integración á vez
que fomenta valores como a so-
lidariedade ou o espírito de
equipo. Considera así mesmo o
deporte como unha vía eficaz
de loita contra o tabaquismo, o
sedentarismo e a obesidade.
En termos xerais, o informe fai
fincapé en que os rapaces de
hoxe en día están menos en for-
ma que os das xeracións dos
anos 70 e 80 debido á inactivi-
dade física: os nenos/as non co-
men máis, senón que se moven
menos.
O informe insta os Estados
membros a que convertan a
Educación Física en obrigatoria
para os cursos de primaria e se-
cundaria, así mesmo asegura
que os horarios escolares debe-
rían incluír polo menos tres cla-
ses semanais de Educación Físi-
ca e asegura que se fai necesario
un "alto grao de integración"
entre o deporte e as materias
académicas.�

Xurxo G. Ledo
coquegl@terra.es

estudando e escoitando hora
tras hora. Isto xa era coñecido
polos gregos e noutras culturas
tradicionais como a chinesa ou
a india respéctase e prográmase
como parte da formación inte-
gral. En cambio nós reducimos
horas de educación física nos
colexios, a única materia que
xunto con educación artística e
educación musical sérvenlle de
contrapartida ao exceso de inte-

EXERCICIO ESAÚDE.

O coidado
do corpo

Vivimos nunha sociedade cada
día máis artificial, afastada da
natureza non só nos aspectos
propios do hábitat. Vivimos se-
guindo hábitos que son contra-
producentes para o noso de-
senvolvemento como persoas,
consumindo substancias prefa-
bricadas, envasadas nun tempo
moi anterior ao seu consumo,
polo tanto cunha gran cantida-
de de conservantes. Pasamos
gran cantidade de horas senta-
dos e temos os rapaces en aulas
fechadas con sesións continuas
de luns a venres como se fosen
oficinas.
Ademais, o tabaco, o azucre re-
finado dos alimentos, os refres-
cos carbonatados ou a conta-
minación son aspectos moi
presentes acotío que pasan un-
ha factura que nos resistimos a
aceptar e para o que inventa-
mos medicamentos, clínicas
anti-idade, cirurxía estética ou
substancias milagre.
As consecuencias teñen nome e
alcume de sobra coñecidos pe-
ro non asumidos. Temos entre
outras a hipertensión, o hiper-
colesterol, as artroses e artrites,
a asma, as migrañas, a síndro-
me do túnel carpiano, a fibro-
mialxia, as dores de costas: lum-
bago, problemas cervicais, her-
nias de disco, colon irritábel, es-
trinximento crónico e cada vez
máis problemas como ansieda-
de e depresión.
Os centros médicos están che-
os, as consultas dos psiquiatras
e psicólogos rebordan, crece o
gasto farmacéutico, as baixas la-
borais debidas a problemas de
saúde van en aumento, a confli-
tividade nos colexios está á orde
do día con agresións físicas e
acoso, a obesidade crece de for-
ma exponencial e a diabetes é
cada vez un problema maior.
Namentres, a preocupación
dos gobernos sitúase no cha-
mado “fracaso escolar”, na dis-
puta por unha nova materia
chamada Educación para a Ci-
dadanía, na conveniencia ou
non de estudar Relixión, en si as
materias deben darse en galego,
castelán ou inglés.
O corpo non é algo que se poida
obviar, do que se poida prescin-
dir, algo que ter domesticado
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A banda deseñada ou comic ga-

lego semella ter pasado en pou-

cos anos do ostracismo case ab-

soluto ao recoñecemento pú-

blico e institucional, plasmado en

varias exposicións, publicacións

e outras iniciativas.

Varias delas mesmo coinciden no

tempo nestes días. Esta, organi-

zada pola Consellaría de Cultura

e Deporte,  achega á Biblioteca

Pública Ánxel Casal de Santiago

unha compilación de 25 ilustra-

cións orixinais, enmarcadas en

paneis independentes e acom-

pañadas por un exemplar de

cada libro para o que foron crea-

das. A mostra exhibirase despóis

en Coruña,  Lisboa, no Congreso

do IBBY, en Copenhague; e no

2009 poderase ver en Munich e

na Feira Internacional do Libro In-

fantil e Xuvenil de Boloña.

A mostra é, ademais, unha boa

disculpa para coñecer a recén es-

treada e flamante Biblioteca An-

xel Casal santiaguesa, que pre-

tende constituirse en referente

cultural, ademáis de espazo para

a lectura.

Lugar: 

Biblioteca Anxel Casal (Santiago).

Obras de  Xan López Domínguez, Ós-

car Villán, Fina Casalderrey, Marilar

Aleixandre, Kiko Dasilva ,Xabier P.

Docampo, etc...

Aberta até o 11 de maio

Coordenado por Gonzalo Vilas

maio, na sala de exposicións da
Fundación Luis Seoane.
¬EXPO. Foto-espazos da co-
lección MUSAC. Exposición de
fotografías do Museo de Arte Con-
temporánea de Castela e León. Até
o mes de xuño noMACUF, Museo de
Arte contemporánea Unión Fenosa,
Avenida de Arteixo, 171.
¬EXPO. Yves Saint Laurent:
diálogos coa arte. Un total de
36 obras de artistas como Mon-
drian, Picasso, Goya, Matisse, Braque
ou Andy Warhol, entre outros, com-
partirán espazo con 47 deseños de
Saint Laurent, formando unha per-
fecta combinación na que podere-
mos intuír a inspiración do mo-
disto.Até o 29 de abril, na Sede Fun-
dación Caixa Galicia . 
¬EXPO. Pintura de Antonio Al-
caraz.  Obra pictórica deste artista,
até o 4 de maio, na galería Ana Vila-
seco,Padre Feijoo, 5.
¬EXPO.Wildlife  Photographer
of the Year 2008. Fotográfos
da Natureza. Fotos deste exten-
dido concurso internacional, que se
poden ver até o 30 de xuño. No

¬TEATRO. Arte. Unha obra do
grupo Fulano, Mengano e Ci-
tano.. Osábado 12, ás 20:45,no Sa-
lón de Actos do Concello.

A CORUÑA
¬CINE. Perdición. Dentro do
ciclo da fundación Caixa Galicia,
Trens de Cine, Double Indemnity,
memorable filme de Billy Wilder
sobre un vendedor de seguros
seducido e levado á perdición
por Bárbara Stanwyck. O luns 14
de abril, ás 18:00 (dobrada) e
20:30 (V.O.S.) na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 10
Raoul Walsh-20.30 h. O ladrón de
Bagdad (1924).139 .́ Muda/ rot. gal.
Venres 11
Tendencias do Cine Italiano-20.30
h. Il partigiano Johny. Guido Chiesa,
2000. 135 .́ Subt. cast.
After Hours-23.00 h. Sonic Youth:
Sleeping. Nights Awake. Michael Al-
bright, 2007. 85 .́ Vídeo. Subt. cast.
Sábado 12 
Historias de cine para nenos

18.00 h. O incríbel home minguante.
Jack Arnold, 1957. 81´. Subt. cast. En-
trada gratuíta.
Tendencias do Cine Italiano- 20.30
h. Paz!. Renato María, 2001. 102´.
Subt. cast.
Luns 14 
Tendencias do Cine Italiano- 20.30 h.
La vita che vorrei. Giuseppe Piccioni,
2004. 125 .́ Subt. cast.
Martes 15
Contos de Marineda. A Coruña e o
cine.- 20.30 h Blanca Madison. Carlos
Amil, 2000. 82 .́ Entrada gratuíta.
Mércores 16 
Fóra de serie-20.30 h. O resplandor
das atochas. Jorge Gil, 2007. 43´. Ví-
deo. Presentación a cargo do seu au-
tor, o historiador Eliseo Fernández e
Fernando Souto (CMRH). Entrada gra-
tuíta.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Che! Revolución e
mercado. Exposición comisa-
riada por Trisha Ziff, que amosa a
obra de numerosos artistas arredor
da icona do Che Guevara, así como
a utilización diversa da súa imaxe
na cultura de masas. Até o 18 de

AMES
¬TEATRO. Arte. Unha obra do
grupo Fulano, Mengano e Citano.
Este venres 11, ás 21:00, naCasa da
Cultura do Milladoiro.
¬TEATRO. Mundos contados.
Unha obra do grupo Talía Teatro.  O
domingo 13, ás 17:00, na Casa da
Cultura de Bertamiráns.

O BARCO
¬MÚSICA. Loretta Martin. Actua-
ción deste grupo pop o venres 11,
no Pub Baranda.
¬TEATRO. Kamikaze. Espectáculo
da compañía Pistacattro produc-
tora de soños, o venres 11 ás 21:00,
no Teatro Municipal Lauro Olmo.

BETANZOS 
¬TEATRO.  As últimas lúas.Unha
obra do grupo Lagarta, Lagarta.
Este domingo 13, ás 20:30, naAula
Municipal de Cultura.  

BUEU
¬MÚSICA. Heissel. O grupo guar-
dés na súa xira "Comunicados: 2
años en El Lugar Más Feliz". O sá-
bado 12, ás 20:30, entradas a 4  eu-
ros, no Café Aturuxo.
¬EXPO. Aida Fernández. Exposi-
cióndesta pintora, até 0 15 de abril,
de 11 a 13 e de 18 a 20:00, na sala
Amalia Dominguez Búa.

BURELA
¬TEATRO. A bombilla máxica.
Representación polo  grupo Teatro
do Atlántico, Este venres 11, ás
21:30, naCasa da Cultura.

CAMBRE
¬EXPO. A Fraga Ilustrada. 23
imaxes para O Bosque Ani-
mado . Exposición de 23 ilustrado-
res galegos que interpretan a obra
de Wenceslao Fernández Flórez,
arredor da fraga de Cecebre, cele-
brando o Mes do libro. Até a fin do
mes na Biblioteca Central de Cambre.

CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Brothers in Band.
Banda que fai un tributo musical
aos Dire Straits e a Mark Knofler. O
sábado 12, ás 22:00, na Zona Zero.

CARBALLO
¬MÚSICA.Vita Imana + Ma-
china. Actúan este domingo 12, ás
23:00, entrada 5 euros, na Sala A Re-
serva (R/Desiderio Varela, 7) .
¬TEATRO. Sonata Máxica. Ma-
xia a cargo do mago Xavier  Muro,
o domingo 13, ás 18:00, no Pazo da
Cultura.

CEE
¬EXPO.Olladas nostálxicas. Fo-
tografías até outubro de 2008. Mu-
seo da Fundación Fernando Blanco.

O Album galego:
25 miradas para
unha década
(1997-2007)

¬ ARTE

Richard Galliano. O
grande mestre do acor-
deón aplicado ao jazz
está esta semana n’A Co-
ruña, dentro do XIII Ciclo
de Jazz.

COBRA.
As cores da liberdade

No Centro Cultural Caixanova de
Vigo podemos disfrutar desta ex-
posición, unha mostra das mello-
res pezas que o Stedelijk Mu-
seum Schiedam de Holanda po-
súe deste movemento artístico de
mediados do s. XX.
O xerme do grupo xorde no ano
1948,  entre as ruínas e horror da II
Guerra Mundial , cando os novos
artistas Karel Appel e Corneille
uníronse no Grupo Neerlandés
Experimental. O 8 de novembro ,
no café Notre Dáme en París, en
colaboración co escritor e poeta
belga Dotremont entre outros,
fundaron o movemento COBRA
(Copenhague, Bruxelas e Ámster-
dam), un colectivo que con voca-
ción de experimentar coa arte deu
cor á liberdade recentemente es-
treada.
Perseguindo a liberdade absoluta
na creación artística, as súas obras
apelan á capacidade creativa que
posúen os nenos e os tolos, así
como á que prevalece nas cultu-
ras primitivas e na tradición popu-
lar. COBRA pretende así desbordar
a noción tradicional da arte e res-
catar o xogo, o pracer da cor, da
forma, e fuxir da teoría, do forma-
lismo imperante naquel mo-

mento. Estas características con-
verteron ao grupo en vía funda-
mental de comunicación do Art
Brutde Dubuffet cara á Europa do
Norte.
Ademais, as pezas que se mostran
na exposición, emblemáticas por-
tadoras do espírito do move-
mento, remiten a unha específica
e orixinal utilización do  expresio-
nismo: a diferenza do Expresio-
nismo Europeo, o uso da cor, a
densidade da pintura, o xesto que
traducen as pinceladas, non é un
berro de desesperación senón de
vitalidade e esperanza. A dife-

renza do Expresionismo Abstracto
Americano, defende a figuración
e ten un alto grao de compromiso
político, auténtico precedente dos
movementos artísticos politica-
mente comprometidos das déca-
das 50 e 60 do século XX.
Derivado do seu espírito rebelde e
antiautoritario, co que se adiantou
ao que imperaría nos turbulentos
anos sesenta, e por acabar para
sempre coas convencións do pa-
sado, COBRA é considerado o úl-
timo gran movemento artístico
de fama internacional xerado por
Europa despois do Futurismo

Unha das obras expostas na mostra do grupo COBRA, en Vigo

Edificio da Biblioteca Anxel Casal.
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Aquarium Finisterrae. 
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do
irracional. A través dunha se-
lección de medio cento de obras
que conforman un percorrido ba-
seado nas múltiples facetas estilís-
ticas e temáticas de Laxeiro, a ex-
posición plasma a personalidade
irrepetible do que foi un dos maio-
res anovadores da plástica galega
do s. XX. Até o 1 de xuño na Funda-
ción  Barrié de la Maza.
¬EXPO. Os rostros do fútbol.
Os fotógrafos suízos Mathias Bras-
chel e Monika Fischer mostran as
expresións de 25 dos futbolistas
máis destacados a nivel mundial.
Até o 6 de abril poderemola ver no
Centro Sociocultural Fundación
Caixa Galicia. 
¬EXPO. Cristino Mallo. Escultu-
ras e debuxos deste artista tudense,
unha mostra que ven percorrendo
as cidades galegas. Até o 11 de
maio na sala de Exposicións do
Kiosko Alfonso.
¬MÚSICA.Joao Afonso e Luis
Pastor. Dentro do ciclo Música
con Raíces, dous cantantes con
influencias de José Afonso: o seu
sobriño João e o extremeño Luis
Pastor. Este xoves 10, ás 21:00, en-
tradas de 17 a 9  euros, no Teatro
Rosalía de Castro.
¬MÚSICA. Fernando Esclusa.
Actuación deste  cantautor de rock,
o xoves 10, no Garufa. E o venres 11,
ás 23:00, no mesmo local, o folk-
blues e country-rock de Carlos
Childe Troupe.
¬MUSICA. Vozes da Rádio.  Un
quinteto vocal formado en 1991 na
cidade do Porto. No 2007, despois
de varios concertos o grupo edita

“Sete e Pico, Oito e Coisa, Nove e Tal”,
que agora presenta en xira. A entrada
custa 6 euros, este venres 11, ás 23:00,
no Jazz Vides.
¬MÚSICA.Ekkohaus + Diego Vi-
lla + Roi + Pablo Cubeiro . Ac-
túan este venres 11 , ás 00:00, entra-
das a 6 euros, no Playa Club.
¬MÚSICA. Marlango. Coa voz e le-
tras de Leonor Watling e a música de
Alejandro Pelayo e Óscar Ybarra, Mar-
lango chega a Galicia para presentar-
nos o seu terceiro traballo, “The Elec-
trical Morning”, resumo de todas as
experiencias do grupo até a data. O
sábado 12, ás 20:30, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Richard Galliano &
Tangaria Quartet. No XIII Ciclo
de Jazz, actúa o grande acordeonista
o sábado 12, ás 20:30, gratuito reco-
llendo entrada . Na Fundación Barrié.
¬MÚSICA. Elisa Vázquez Doval.
Actuación da pianista, cun reperto-
rio de compositores inovadores nas

últimas décadas,  dentro do ciclo
O piano de vangarda.  O do-
mingo 13, ás 20:00, entrada gra-
tuita con invitación, na Sede Fun-
dación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Raphael. O eterno e in-
combustible divo da canción espa-
ñola preséntase coa xira “Cerca de
ti”. Estará o mércores 16 e o xoves
17, ás 20:30, no Teatro Colón.
¬TEATRO.E ti quen ves sendo?.
Espectáculo da compañía Talía Te-
atro, este xoves10, ás 20.30 ,  noTe-
atro  Colón Caixa Galicia.
¬TEATRO. Pedro e o lobo, sin-
gular versión. Espectáculo de
monicreques para o público in-
fantil do grupo Tres Globos. O
domingo 13 ás 19:00,no Teatro
del Andamio.

FERROL
¬CINE. Alarma no Expreso.
Filme de Alfred Hitchcock, The
Lady Vanishes (Alarma no ex-
preso) proxéctase o martes 8 de
abril, . O luns 14, ás 18:00 (do-
brada) e 20:30 (V.O.S.) na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Exposición 75º ani-
versario. II República Espa-
ñola. Unha exposición itinerante
do Ateneo Republicano de Gali-
cia que se poderá visitar do até o
21 de abril na sala de exposicións
doAteneo Ferrolán (1ª planta). A
mostra está formada por un con-
xunto de 23 paneis con contidos
documentais e pedagóxicos. Cada
panel integra a reprodución dun
conxunto de documentos gráficos
orixinais (fotos, imáxenes, dese-
ños, prensa, artigos) e textos pro-
pios explicativos. 

Kamikaze
La Imagina Machina

Autor: Alfred Jarry.
Dirección: Suso Díaz.
Adaptación: Suso Díaz.
Escenografía: Suso Díaz.
Son: José Lameiras e Xurxo Labra-
dor.
Iluminación: Suso Díaz.
Vestiario: Tete Seoane.
Elenco artístico:
Tito Asorey Nate Borrajo David Va-
rela Galicia Gutiérrez "Gali" Ledicia
Álvarez "Lele" Andrea C. Freire .

Ubú rei, unha comedia musical. O
clásico contemporáneo volve per-
correr os escenarios galegos. Ubú,
esa grotesca marioneta, conquista
o poder pola violencia e a traizón,
e continúa exercéndoas movido
por un desaforado e obsceno ape-
tito de dominación. Unha farsa so-

bre os dramas shakesperianos en
clave musical. Un espectáculo
onde o humor, o grotesco, o xogo
da máscara, as cancións, unha es-
cenografía impactante e un traba-
llo de iluminación e proxeccións
fan desta montaxe un verdadeiro
espectáculo multimedia. Seis ac-
tores e actrices dan vida a unha di-
vertida comedia musical, a este
delirante Ubú REInventado!

Menú vexetal
(Dáme Verde)
Disque Danza

Autor: Paula Carballeira.
Dirección: Carmela Bueno e Al-
fredo Rodríguez.
Escenografía: Javier Bello e Ro-
berto Collantes.
Son: Carmela Bueno.
Iluminación: Salvador del Río.
Vestiario: La Canalla.
Elenco artístico :
Bailarinas: Carmela Bueno, Olivia

Maté, Paula Cobián, Olga Camese-
lle. Actriz: Nuria Gullón.

A cor verde non é unha cor abu-
rrida. Ninguén diría iso. O verde é
a cor da paisaxe con boa saúde,
da esperanza nova, do mar cheo
de algas. Verde é a vida. Verdes
son os ollos dos gatos negros,
que anuncian misterios. Verdes
son as herbas que curan e as her-
bas que matan. Verde é a cor da
maxia da menciñeira. 

¬ EN ESCENA
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João Afonso. O cantante portu-
gués, e o extremeño Luis Pastor,
actúan conxuntamente este xoves
na cidade coruñesa, dentro do ciclo
Músicas con raíces.

Menú vexetal

XIII Ciclo de Jazz

Richard Galliano (Cannes, Fran-
cia, 1950) é un virtuoso acordeo-
nista que a través dun persoal es-
tilo musical reconocible pola én-
fase con que trata a melodía, o
ritmo e a harmonía, conseguiu
situar o acordeón en contextos
musicais que antes se ignoraban
en festivais de jazz e en concer-
tos clásicos, mantendo ao longo
da súa carreira profesional unha
coherente fidelidade ás súas di-
versas raíces musicais, italianas,
mediterráneas, jazz, canción
francesa, música clásica e, en
datas recentes, a música sura-
mericana. 
En 2006 capitanea dous proxec-
tos musicais: New York Trio co
mestre do vibráfono Gary Bur-
ton como invitado especial; e
Tangaria Quartet, formación coa
que o acordeonista penetra en
suxestivos ritmos caribeños e su-
ramericanos.
Rhoda Scott (Nova Jersey, 1938)
conta cun repertorio onde a mú-
sica clásica convive versátil-
mente co gospel e con standards
de jazz tan coñecidos como In
the mood, Summertime, Hit the
Road Jack, Tico-Tico non Fubá ou
Delilah, nunha enérxica fusión de
estilos musicais, fiel reflexo da
evolución na carreira profesional
dunha das máis recoñecidas or-
ganistas clásicas de jazz da ac-
tualidade. É coñecida como a
“princesa dos pés descalzos”,
pola súa orixinal forma de tocar
os pedais dos baixos cos pés des-
calzos, o que lle permite liberar a
súa man esquerda para executar
acordes mentres a súa man de-
reita toca melodía e solos.
Richard Galliano & Tangaria
Quartet actúan en Coruña este
sábado día 12, e o Rhoda Scott
Trio faino en Vigo o vindeiro mar-
tes día 14. Ambos dentro do XIII
Ciclo de Jazz, un conxunto de

sete concertos que finalizan o día
8 de maio, programados pola
Fundación Barrié.

João Afonso, Luis Pastor
João Afonsonaceu en Mozam-
bique, sobriño de José Afonso,
algo que marca a súa carreira. A
súa música ten unha clara in-
fluencia da música urbana afri-
cana e da música popular portu-
guesa. No noso país participa re-
gularmente en festivais, colabora
cos cantores Uxía e Luis Pastor.
Da súa unión con músicos hispa-
nos ou galegos saen actuacións
con cantautores como Luís Pas-
tor, interpretando temas dos
dous e de Zeca Afonso, e ocasio-
nalmente con Pedro Guerra.O
seu vencello con Galicia, como
acontecía co seu tío, é o máis
forte, visitando ás amistades e fa-
cendo actuacións a cotío.
Entre os traballos de Luis Pastor,
compre destacar, entre outros:
Fidelidade; Nacemos para ser li-
bres; Amencer; Nada é real, cun
claro xiro cara aos modos musi-
cais de cantautor Urbano; Augas
Abril, un dos seus álbums máis
persoais; Directo, coa colabora-
ción da voz de Pablo Guerrero e a
guitarra de Raimundo Amador;
Pedra de sol; Dúos, unha recompi-
lación de dúos xunto a compa-
ñeiros seus como Pedro Guerra,
Miguel Ríos, João Afonso, Dulce
Pontes, Martirio, entre outros. En
2006 edita o disco libro Nesta es-
quina do tempo onde canta a
José Saramago con artistas invi-
tados como Pasión Vega, João
Afonso e Lourdes Guerras. 
A súa amistade e colaboracións
co grande Zeca Afonso, e poste-
riormente con outros cantores
portugueses son o vencello que
o leva a colaboración co seu so-
briño.
Ambos cantan este xoves día 10,
en Coruña, no Teatro Rosalía, no
ciclo Música con Raíces.

O XIII Ciclo de Jazz da Fundación Barrié, en A Coruña e Vigo.

¬ MÚSICAS

Exposición sobre a II República, en Ferrol.
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letras de Leonor Watling e a música
de Alejandro Pelayo e Óscar Ybarra,
Marlango chega a Galicia para pre-
sentarnos o seu terceiro traballo,
“The Electrical Morning”, resumo de
todas as experiencias do grupo até a
data, que amosa evolución, madu-
rez e personalidade. Este  venres 11,
ás 20:30, entradas a 16 e 20 euros,
noAuditorio Municipal.
¬MÚSICA.Adolfo Langa. Actua-
ción deste músico sevillano que ten
compartido escenario con impor-
tantes intérpretes da escena musi-
cal. O venres 11, ás 22:30, entrada a 5
euros, no Centro Cultural Auriense.
¬MÚSICA.Los Crueles + Same-
sugas.Concerto destes dous gru-
pos galegos este sábado 12, ás
21:00, no Rock Club.

PONTEAREAS
¬TEATRO. Ubú Rei. Espectáculo da
compañía Imagina Machina, sobre
o clásico de Alfred Jarry, o venres 11
ás 21:30, no Auditorio Municipal Re-
veriano Soutullo

PONTEVEDRA
¬CINE. Breve encontro . O pri-
meiro filme do grande David Lean,
situado na retagarda da II Guerra.
No ciclo Trens de Cine, proxéctase o
martes 15 de abril, no ciclo Trens de
Cine, ás 20:00, no Centro Sociocultu-
ral Caixa Galicia.
¬EXPO. Océanos de Marte, de
Fernando Casás. Instalación
deste iniciador do movemento
Arte&Natureza, constando duns
576 anacos de tronco que enchen a
sala e simbolizan o declive da natu-
reza. Estará até o 14 de maio, na Sala
X / Sala de exposicións do Campus de

escoitar primeiramente: Bach, a
paixón, segundo San Xoán, pola
Real Filharmonía de Galicia, Frans
Brüggen director. O sábado 12, ás
20:30, entrada libre até encher aforo,
na Igrexa de San Pedro. E o mércores
16, ás 20:30: Undercastration: tras
os pasos de Senesino. Jordi Pratt
Coll, dirección escena. Arias de Ha-
endel, Porpora, Veracini, Ruggieri e
Hasse.Xabier Sábata, contratenor.
Aaron Zapico,  clave.

MARIN
¬MÚSICA. Edu Manazas + Whis-
key Tren.Poderémos escoitar o
seu soul-rock  este xoves 10, ás
22:30, no Pub Ache.

MELIDE
¬MÚSICA. Tiro na Testa. Actua-
ción   o venres 11, á unha da madru-
gada, entrada gratuita, no Pub Ga-
tos.
¬MÚSICA. La Familia Iskariote.
Actuan   o venres 11, na Sala 600.

NIGRÁN

¬MÚSICA.Carlos Childe Group.
Actuación  deste intérprete de soul e
folk, o sábado 12, ás 23:30, no Clan-
destino.

OLEIROS
¬EXPO. Aula do Mar. Exposición
permanente sobre o mundo do
mar. Pódese visitar sábados, domin-
gos e festivos en horario de 11 a 14
horas e de 16 a 19 horas. A entrada é
grutuita.NoCentro de Recepción de
Visitantes do Monumento Natural
Costa de Dexo-Serantes. 

ORDES
¬MÚSICA.We are Balboa . Xira
dun dos grupos “indie” españois
máis internacionais. Este venres 11,
ás 23:00, na sala Badulake.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Unha de amor. Espec-
táculo da compañía Artello alla
scala 1:5, o sábado 12 ás 18:00, no
Teatro da Beneficiencia.

OURENSE
¬CINE. Trens rigorosamente
vixiados. Ostre sledované vlaky,
(Trens rigorosamente vixiados), é
unha das mellores obras do cinema
checo dos sesenta. O maior éxito de
Jirí Menzel baseado na novela ho-
mónima de Bohumil Hrabal,e que
acadou o Óscar á mellor película es-
tranxeira en 1967. O martes15 de
abril, ás 20:00, no Centro Sociocultu-
ral Caixa Galicia.
¬EXPO. José Luis de Dios.Expo-
sición retrospectiva deste artista ou-
rensán, grande debuxante e carte-
lista, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Marlango. Coa voz e

LUGO
¬CINE. Perdición. Dentro do  ci-
clo da fundación Caixa Galicia, Trens
de Cine, Double Indemnity, memora-
ble filme de Billy Wilder sobre un
vendedor de seguros seducido e le-
vado á perdición por Bárbara
Stanwyck.O martes 15 de abril, no
ciclo Trens de Cine, ás 20:00, no Cen-
tro Sociocultural Caixa Galicia.
¬CONTACONTOS. A Haima de Ag-
med. Sesión de contacontos a
cargo de Ramiro, para nenos e ne-
nas de 3-12 anos. O xoves 10, ás
19:00, na Biblioteca Municipal Par-
que da Milagrosa.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do
Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, todas as técnicas,
todas as idades. Un proxecto aberto
a todos os artistas e que abre as por-
tas do Museo Provincial de Lugo á
arte lucense, aos seus protagonistas,
sexan consagrados ou recén chega-
dos. NoMuseo provincial.
¬EXPO. Zalo. O río da vida. Ex-
posición fotográfica de Gonzalo
Vázquez Folgueira, Zalo, aberta até
o 4 de maio noMuseo Provincial.
¬EXPO. Gloria Fernández,
1945-1996.Exposición de pintura,
, aberta até o 4 de maio nas salas 27
e 28 doMuseo Provincial.
¬MÚSICA.Lucía Pérez . A can-
tante galega actúa este xoves
10.Graham Foster Trío Graham
Foster: guitarra e voz; José Terol:
baixo;Damián Garcí: batería, están o
venres 11; e Tres peixes voando
(Ugía Pedreira: voz; Xabier Díaz: voz;
Guillerme Fdz.: guitarra) farano o sá-
bado 12. Todos, no Club Clavicém-
balo.
¬MÚSICA.Festival de Música
Cidade de Lugo. XXXVI Se-
mana do Corpus. Poderemos

¬EXPO. Tonia Vázquez. Exposi-
ción de pinturas, aberta até o 16 de
abril noAteneo Ferrolán.
¬EXPO. Sorolla e os seus con-
temporáneos.Nesta mostra po-
deremos vera magnífica colección
de pintura española do Museo de
Belas Artes da Habana.  A exposi-
ción reúne un conxunto de 60
obras de Joaquín Sorolla, Zuloaga,
Santiago Rusiñol, Anglada Cama-
rasa ou Cubells, entre outros.  Pro-
rrogada até o 13 de abril, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬MUSICA. Vozes da Rádio.  Un
quinteto vocal formado en 1991
na cidade do Porto. No 2007, des-
pois de varios concertos o grupo
edita “Sete e Pico, Oito e Coisa,
Nove e Tal”, que agora presenta en
xira. A entrada custa 5 euros, este
xoves 10, ás 22:00, no Centro Cultu-
ral Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Elisa Vázquez Do-
val. Actuación da pianista, cun re-
pertorio de compositores inova-
dores nas últimas décadas,  dentro
do ciclo O piano de vangarda.  O
venres 11, ás 20:30, entrada gra-
tuita con invitación,na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬TEATRO. Ubú Rei. Espectáculo da
compañía Imagina Machina, sobre
o clásico de Alfred Jarry, o sábado
12, ás 20:30, entrada 5 euros,no Tea-
tro Jofre

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Edu Manazas +
Whiskey Tren.Poderémos escoi-
tar o seu soul-rock, este venres 11, ás
23:30, no Con do Moucho

LALIN
¬TEATRO. O clube da calceta.
Unha obra do grupo Teatro do
Morcego, arredor dunhas mulle-
res que se reunen para calcetar.
Este venres 11, ás 21:30, no Novo
Salón Teatro.

¬ ARTE

ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

Océanos de Marte,
de Fernando Casás

Na Sala X / Sala de exposicións do
Campus de Pontevedra ( Faculta-
de de   Belas  Artes), e comisariada
por X.M.Buxán Bran, estará expos-
ta este mes esta mostra composta
por unha intervención formada
por 576 anacos de tronco de piñei-
ro, perfectamente cortados a tra-
vés dun proceso  industrial, tendo
a súa base 14’5 x 14’5cm e alturas
variables entre 17 e 58cm., ocu-
pando todo o chan da galería. 
En comentario do artista, “son os
últimos vestixios de aquelo que un
día se chamou natureza”.
Fernando Casás está conside-
rado como un dos iniciadores dos
movementos de Arte & Natureza,

cos que ven traballando dende fi-
nais dos anos sesenta.
Dentro deste contexto ten dife-
rentes obras como Amazonas / Raí-
zes no Parque de Esculturas da Ca-
tacumba do Rio de Janeiro, Brasil;
Two  Stones,  two no University Bo-
tanical Garden de Xerusalén; Árbo-
res como  arqueoloxía,  no deserto
dos Monegros, ou dúas esculturas

públicas instaladas na mesma ci-
dade de Pontevedra: Lamed Vav
na Illa de Esculturas e Memoria do
Ríona Avenida de Bós Aires. 
Fernando Casás tamén é profesor
de Arte e ambiente  natural na Fa-
cultade de Belas Artes da Universi-
dade de Vigo e de Doutorado en
Escultura na ESAP / Escola Superior
Artística do Porto . 

A pianista Elisa Vázquez .

Vozes da Rádio.O cuarteto vocálico portugués volta a Galiza.

Instalación de Fernando Casás.

Carlos Childe. Este músico de

folk-blues e country-rock actúa esta

semana no Pub Garufa, en Coruña.

Raphael. O incombustíbel cantor

hispano está esta semana no coru-

ñés Teatro Colón.

guieiro 1305.qxd  8/4/08  21:30  Página 4



Party. Actuación do grupo coru-
ñés, o sábado 12, ás 20:30, no Audi-
torio Hernán Naval.

SALVATERRA DO MIÑO
¬MÚSICA. Capitán Furilo. Ac-
túan do grupo de pop galego o sá-
bado 12, ás 00:00, no Vagalume Café
Concerto.

SANTIAGO
¬CINE. Perdición. Dentro do  ci-
clo da fundación Caixa Galicia, Trens
de Cine, Double Indemnity, memora-
ble filme de Billy Wilder sobre un
vendedor de seguros seducido e le-
vado á perdición por Bárbara
Stanwyck. O martes 8  de abril, ás
18:00 e ás 20:00,en versión orixinal,
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO.O álbum galego: 25 mi-
radas para unha década. A ex-
posición, que acolle obras de Xan
López Domínguez,   Óscar Villán,
Fina Casalderrey, Marilar Aleixandre,
Kiko Dasilva  ou Xabier P. Docampo,
permanecerá aberta ao público até
o vindeiro 11 de maio, na Biblioteca
Ánxel Casal.
¬EXPO. Ovo Vitae. Exposición de
pinturas e esculturas dos artistas
Xose Manuel Méndez e Sabela
Vázquez, que permanecerá aberta
até o 20 de abril na Sala de Exposi-
cións da Fundación Araguaney. 
¬EXPO. Os ecolatasTrátase de 20
paneis realizados en cartón pluma
con debuxos e textos explicativos
sobre a ecoloxía, ademais dunha pe-
quena guía didáctica que se lle en-
tregará a cada un dos nenos que
asistan. Até o 30 de abril, na Sala
Multiusos  da Biblioteca Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Historieta galega.
1973-2008.  Percorrido histórico
pola banda deseñada galega
dende os anos 70 até o tempo ac-
tual. Tamén haberá, en paralelo á
exposición, unha serie de clases
maxistrais e actividades para os

máis pequenos. Até o 8 de xuño no
Auditorio de Galicia.
¬EXPO.Ficcións analóxicas: vi-
deocreación en Galicia nos
anos 80. Videocreacións de autores
galegos como Xavier Villaverdeou
Antón Reixa. Até o 27 de abril, no
Centro Galego de Arte Contemporá-
nea (CGAC).
¬EXPO.Palmeiro. Obra de este ar-
tista postimpresionista (Madrid, 1903
- Bergerac, Francia, 1984), na Galeria
Jose Lorenzo ,Travesa do Franco 3.
¬EXPO. Luis Medina.Pintura deste
artista santanderino, cunha obra
marcada polo seu oficio de enxe-
ñeiro industrial e a paisaxe urbana, na
Galeria Sol&Bartolomé, en S. Fran-
cisco, 30. 
¬EXPO. Maldita Europa. Exposi-
ción do artista de Allariz Xurxo Oro
Claro. A súa proposta brinda unha
descarnada reflexión sobre a vio-
lencia creada na nosa contorna co-
tiá. O corpo humano e a súa frag-
mentación, é o vehículo plástico
utilizado para crear esta mostra, co-
brando na obra do artista entidade
de idea estética en si mesma, e me-
dio válido de transmisión de signifi-
cado na actualidade. Até o 14 de
maio, na Fundación Granell.
¬EXPO. Rubén Santiago. Exposi-
ción deste artista lucense, denomi-
nada “Proxecto 1:1”,  até o 19 de abril,
na galería DF Arte Contemporánea
(Rúa San Pedro, 11).
¬EXPO. Fundación Granell. 
Exposicións en cartel:
Contemplando as trenzas do soño.
Óleos de de Eugenio Granell. 
Até o 5 de maio.
Encontro entre o mundo antigo e o
universo do soño. Eugenio Granell
Até o 5 de maio. 
Xoves poéticas surrealistas:
Lili(ana)_protegiendo desde 1964.
Até o 19 de maio. 
Espazo INSITU: Lili(ana)_”Asegu-
rando el cielo”. 
Até o 19 de maio. 
¬MÚSICA. Da Weasel + Malan-
dromeda .A Fundación Via Galego
organiza este concerto no que vai
xuntar ao grupo de hip-hop máis ve-
terano de Portugal, Da Weasel, cunha
das novas promesas da escena musi-
cal galega: Malandromeda. As entra-
das anticipadas custan 8 euros, en ta-
quilla10. Este venres 11, ás 22:00, na
Sala Capitol. Na mesma sala, o luns
14, actuará o grupo El Canto del
Loco.
¬MÚSICA. Sumrá. Manuel Gutié-
rrez ao piano, Xacobe Martínez An-
telo ao contrabaixo e Lar Legido á ba-
tería conforman Sumrrá desde o ano
2001.  O mércores 16, ás 22:45, no
pub A Borriquita de Belém.
¬MÚSICA. Los crueles + Same-

GUIEIRO.51.

Pontevedra, Facultade de Belas Artes.
¬EXPO. Ríos de Galicia, tesou-
ros de vida. Exposición fotográ-
fica sobre a riqueza paisaxística e
de fauna e flora dos ríos galegos, a
traverso de espectaculares fotos de
José Luis González. Até o 4 de
maio no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA.Concertgebouw Ka-
mer Orkest  . Prestixiosa orques-
tra de cámara holandesa, que ac-
tuará este sábado 12, ás 21:00, no
Auditoriodo centro Social Caixanova.
¬MÚSICA.Niño y pistola. Os vi-
gueses actúan este sábado 12, na
Sala Karma.

O PORRIÑO
¬EXPO. 100 anos de A Nosa Te-
rra.Exposición con grandes paneis
que reproducen a historia centena-
ria deste xornal que está vostede
lendo.No Centro Social.
¬EXPO. As bases da banda .A
exposición, creada pola Asocia-
ción Cultural BD Banda, en cola-
boración coa Consellaría de Cul-
tura e Deporte , ten como obxec-
tivo achegar a historia do comic á
cidadanía, destacando o papel dos
autores galegos, que están vivindo
un momento de eclosión crea-
tiva.As obras permanecerán ex-
postas no Centro Cultural Munici-
pal até o día15 deste mes.

REDONDELA
¬MÚSICA. Saz Machine.Actua-
ción deste  grupo galego de Jazz, o
sábado 12, ás 00:00, en A  Fragua.

RIBADEO
¬MÚSICA. Moondogs Blues

sugas. Actuación este xoves 3 na
Sala Nasa.
¬MÚSICA. Hombres G + Ecto-
plasma. Volven os Hombres G ao
panorama musical da actualidade.
Neste concerto os madrileños esta-
rán acompañados polo grupo vi-
gués Ectoplasma. Este sábado 12 , ás
20:30, entradas a 20 e 22 euros, no
Multiusos do Sar.
¬MÚSICA. Ruxe-Ruxe. O grupo
santiagués estará este sábado 12, as
22:30, con entrada a 10 euros, na
Sala Capitol. 
¬MÚSICA. Ruxe-Ruxe. O grupo
santiagués estará este sábado 12, as
22:30, con entrada a 10 euros, na
Sala Capitol. 
¬MÚSICA. Tom Zé. O Festival de
Música Sons da Diversidade trae  a
este brasileiro, un dos fundadores do
histórico movemento tropicalista
que se deu nos anos 60 no Brasil.
Tom Zé, aos seus 72 anos presenta o
seu último disco, "Dança dos Herdei-

ros do Sacrifício". O domingo 13, ás
21:00, entradas a 15 euros con des-
contos, no Auditorio de Galicia.
¬TEATRO.No intre 1800. Espectá-
culo teatral-musical do grupo Pi-
sando Ovos . O xoves 11, ás 22:00,
na Sala Nasa.E na mesma sala, o
mércores 16, ás 22:00, Swing Gui-
tars, espectáculo teatral e musical
do grupo Pistacatro .
¬TEATRO.Sebas Méndez . Pre-
senta o seu monólogo “Angel
Cristo, Joselito e Maradona...”, este
xoves 10, ás 20:00, no Pub Garigolo.
¬TEATRO.Maxia. Durante varios
días no Teatro Principal haberá es-
péctáculos de maxia para todos os
públicos. O domingo 13, o Mago
Cali. O luns 14, está Chrystian Ma-
gic. O martes 15, o espectáculo es-
tará a cargo de Cyrille Sinclair, co
seu Maxia á carta, e de Mago Nor-
bertocos Xogos Máxicos.E o mérco-
res 16 estarán o Mago Pablo, e Dani
Garcíaco show Cousa de Maxia.

Cine Italiano no CGAI
O Centro Galego de artes da Imaxe
(A Coruña) ofrece un ciclo de filmes
italianos dos últimos anos, menos
coñecidos nos circuitos comerciais
habituais.Proxeccións ás 22:30.

11 de abril 
Il Partigiano Johnny(Italia, 2000)
Dirección: Guido Chiesa. Guión:
Guido Chjiesa e Antonio Leotti. In-
térpretes: Stefano Dionisi, Claudio
Amendola, Andrea Prodan. 135 m.
Johnny é un estudiante de litera-
tura inglesa que regresa a Alba
como desertor. No inverno de
1944, en condicións extremas
atopa a súa razón de ser partisano,
o sentido de esa absurda e, quizáis,
necesaria, violencia.

12de abril 
Paz! (Italia, 2001)
Dirección: Renato de Maria. Guión:
Ivan Cotroneo, Renato de Maria,
Francesco Piccolo. Intérpretes: Cris-
tiano Callegaro, Rosalinda Celen-
tano. Duración: 102 m.
Na década dos 70, en Bolonia, 3 ra-
paces comparten piso, pero nunca
se teñen visto en persona. Zanar-
chi é un eterno estudiante, Pentot-
hal un ilustrador anarquista e Fias-
beschi  un estudante co seu servi-
cio militar, o seu amor e os seus
exámenes.

14 de abril 
La Vita che Vorrei (Italia-Ale-

maña, 2004)
Dirección: Giuseppe Piccioni.
Guión: Giuseppe Piccioni, Linda Fe-
rri, Gualtiero Rosella. Intérpretes:
Sandra Ceccarelli, Luigi Lo Cascio,
Galatea Ranzi. 125 m.
O amor inunda o plató cando a
Laura a elixen para interpretar á
irresistible actriz principal que ten a
súa réplica en Stefano, nun filme
no que son amantes secretos.  

17de abril 
L Ímbalsamatore(Italia, 2002)
Dirección: Matteo Garrone. Guión:
Matteo Garrone, Ugo Chiti, Mas-
simo Gaudioso.  Intérpretes: Er-
nesto Mahieux, Valerio Foglia Man-
zillo. 101 m.
Peppino traballa como taxider-
mista na provincia de Caserta. Co-
ñece a un camareiro aposto, Diego,
co que traba amistade. Peppino
amosa un apego morboso hacia
Diego, o sentimento parece exce-
der a amistade. 

¬ CINE

Quere saber máis?                                        anosaterra.com

Marlango. O grupo liderado

por Leonor Watling actúa en

Ourense e A Coruña.

ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

Mostra de 25 anos de historieta galega.

Xosé Manuel Méndez expón en Santiago.
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¬TEATRO. Valdemuller.Última pro-
dución do Centro Dramático Galego,
combinando actuación humana e  de
monicreques. Estará en cartel até o 20
deste mes de  abril. Funcións:  para pú-
blico familiar, sábados e domingos ás
18.00. Institutos: mércores, xoves e
venres ás 11.00. Os prezos son de 10
euros, cos descontos habituais para
mocidade, xubilados, etc..., e o do-
mingo o prezo é de 5 euros. Os sába-
dos e domingos, ás 16:45, hai o xogo
“O misterio de Valdemuller”, dirixido a
infantes a partir dos oito anos. No Sa-
lón Teatro.

SARRIA
¬MÚSICA. Niño y Pistola. Actua-
ción  deste grupo de pop, o venres
11 ás 12 da noite na salaPlaneta.

SOUTOMAIOR
¬EXPO. Xente no camiño. Expo-

ánimo, que mudan segundo a pai-
saxe: da emoción á euforia ou do
medo á reflexión. No ciclo Trens de
Cine. O martes 15 de abril, ás 18:00
(versión dobrada) e ás 20:30 (V.O.S),
no Centro Sociocultural Caixa Gali-
cia Vigo
¬EXPO. Paraisos indómitos.  A
mostra parte da idea de fascinación
que nos producen os últimos luga-
res fronteirizos, espazos que cre-
mos aínda por explorar -e explotar-
e que se sitúan fóra do control hu-
mano, onde a natureza ten as súas
propias regras. Até o 18 de maio,no
1º andar do Museo de Arte Contem-
poránea , MARCO. 
¬EXPO. O Himno. Os tempos
son chegados. Exposición que
conmemora o centenario do
Himno Galego estreado na Ha-
bana, organizado pola consellería
de Vicepresidencia. Estará aberto

até o 27 deste mes de abril. Para
completar a mostra, ofrécense
para as mañás dos domingos do
mes de abril obradoiros nos que
se desenvolven diversas activida-
des didácticas sobre o Rexurdi-
mento, a través das obras de tres
exponenciais poetas galegos: Ro-
salía de Castro, Eduardo Pondal e
Curros Enríquez.  No Verbum-
Casa das palabras.
¬EXPO. Antonio González Co-
llado. Obra pictórica deste pintor
ferrolano, a exposición permane-
cerá aberta até o 27 de abril en ho-
rario de 18.00 a 21.30 horas todos os
días da semana, ademáis de en ho-
rario de mañán de 11.00 a 14.00 ho-
ras os sábados, domingos e festivos.
Na Sala de Exposicións III do Centro
Social Caixanova.
¬EXPO. Algoritmi DIxit. Darío
Basso (Caracas, 1966) presenta esta

sición de pinturas de Alfredo Erias,
que permanecerá aberta até o 30
de abril. No Parador e castelo de
Soutomaior.

TUI
¬EXPO. Antón Abreu e Elsa Pé-
rez. Exposición de pinturas destes
dous pintores, até o 4 de maio na
Galería Trisquel e Medulio (Paseo da
Corredoira, 13).
¬TEATRO.E ti quen ves sendo?.
Espectáculo da compañía Talía Tea-
tro, este xoves11, ás 21:00, e o sá-
bado 12 ás 20:00, no Teatro Munici-
pal Área Panorámica.

VIGO
¬ CINE. O derradeiro tren (Co-
razón de lume) . Filme de  Diego
Arsuaga , donde o espazo uruguaio
achega verosimilitude e vai acom-
pañado de diversos estados de

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Programa Curtas 08
Convócase, dentro do Plan de promoción das
curtametraxes galegas, o Programa Curtas  08.
Bases da convocatoria: poderán obterse na
sede do consorcio (r/ Hórreo 61-1º, 15702 San-
tiago de Compostela) ou na páxina web:
www.consorcioaudiovisualdegalicia. org.
Prazo de presentación de solicitudes: un mes
desde o día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Diario Oficial de Galicia (25 de
marzo).
Lugar de presentación: na sede do Consorcio
Audiovisual de Galicia (r/ Hórreo 61-1º, 15702
Santiago de Compostela) ou por calquera dos
medios indicados no artigo 38.4º da Lei
30/1992, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento adminis-
trativo común.
Información: Consorcio Audiovisual de Galicia.
Teléfono 981 54 50 98.

IV Premio a artigos 
xornalísticos normalizadores 
Concello de Carballo 2008
Obxectivos:
O Concello de Carballo, desde o seu Servizo de
Normalización Lingüística e en colaboración
con varios medios de comunicación escritos,
convoca o IV Premio a artigos xornalísticos
normalizadores Concello de Carballo 2008 cos
seguintes obxectivos:
• Promover a reflexión sobre a situación social
da lingua galega. 
• Crear espazos nos xornais para analizar e pro-
mocionar o uso do idioma galego.
• Promover o uso do galego na prensa escrita.
Participantes:
Poderán participar neste concurso de xeito in-
dividual todas aquelas persoas que o desexen,
cun único artigo.
Características do artigo:
Os artigos serán inéditos, deberán estar escri-
tos en galego e deberán contar cos trazos máis

significativos do estilo xornalístico: carácter di-
vulgativo e/ou de opinión, estilo breve e di-
recto, linguaxe xornalística, etc.
Neles tratarase algún tema concreto relacio-
nado coa defensa e promoción da lingua ga-
lega, co seu estatus, con propostas ou análises
sobre o proceso de normalización lingüística
nalgún sector ou ámbito determinado, coa le-
xislación e os dereitos lingüísticos, con expe-
riencias sociolingüísticas concretas, con ac-
cións de impulso ao uso social do galego, con
experienciasútiles ou favorábeis para a dina-
mización da lingua, coa política lingüística, etc.
Os artigos presentaranse  (...) cun pseudónimo
e neles non poderá figurar o nome nin nin-
gunha outra referencia ao autor ou á autora.
Os artigos deberán presentarse por cuadripli-
cado no Rexistro do Concello de Carballo
(Pazo da Cultura) ou por correo certificado. No
remite debe sinalarse o pseudónimo empre-
gado e na parte dianteira do sobre:
IV Premio a artigos xornalísticos normalizado-
res Concello de Carballo 2008. 
Rexistro de Cultura, Ensino e Normalización
Lingüística. Pazo da Cultura, 1.º andar. 

Rúa do Pan s/n -15100 Carballo.
O prazo de admisión de artigos rematará o 18
de abril de 2008.
Outorgaranse dous premios:
1.º Premio: 1.000 euros e a publicación do ar-
tigo en todos os medios colaboradores.
2.º Premio: 350 euros e a publicación do artigo.
Colaboran con este Premio e publicarán os ar-
tigos gañadores:
- A Nosa Terra , A Peneira , Diario de Berganti-
ños, ,Galicia Hoxe, La Opinión de A Coruña, La
Voz de Galicia, O Acontecer, Tempos Novos,
Vieiros.
As bases completas do premio poden consul-
tarse no sitio web do Concello de Carballo
(www.carballo.org). Tamén se pode obter
máis información no teléfono 981 704 304, ou
no enderezo electrónico normalizador@car-
ballo.org.

Audición para Kiss, 2002,  
de Tino Sehgal
Os días 22 e 23 de abril de 2008, terá lugar na
ESMAE - Escola Superior de Música e Artes do
Espectáculo e no MARCO, Museo de Arte Con-
temporánea de Vigo, unha audición aberta a
bailaríns de danza contemporánea interesa-
dos en interpretar a peza Kiss durante a expo-
sición O MEDIO É O MUSEO, no MARCO, Mu-
seo de Arte Contemporánea de Vigo, entre o
20 de xuño e o 28 de setembro de 2008. Kiss
ten que estar activa durante o horario de visi-
tas, é dicir, de martes a sábado, de 11.00 a
21.00 e os domingos de 11.00 a 15.00. O artista
seleccionará entre 3 e 4 parellas de bailaríns
como mínimo (cada parella estará composta
por un home e unha muller) que poidan facer
xornadas de dúas horas e media por día (de
martes a sábados). Os domingos actuarán
dúas parellas, durante dúas horas, alternán-
dose, de forma que cada unha só actúe un do-
mingo de cada dous. A organización nego-
ciará o tempo de actuación con cada parella
seleccionada. Os seleccionados serán debida-
mente remunerados con 10 euros / hora e dis-

porán de aloxamento en Vigo durante o perí-
odo de traballo.
22 de abril,13h00, ESMAE - Escola Superior de
Música e Artes do Espectáculo-R. da Alegria, nº
503-Porto.
23 de abril,10h00-Salón de Actos do MARCO,
Museo de Arte Contemporánea de Vigo, Rúa
Príncipe, 54-Vigo.
Destinatarios: Bailaríns de danza contemporá-
nea.
Data límite de inscricións:16 de abril de 2008.
N.º límite de inscricións | 25 parellas.
Organización:MARCO, Museo de Arte Con-
temporánea de Vigo e Núcleo de Experimen-
tação Coreográfica.
Colaboración:Centro Coreográfico Galego
(CCG).
Solicitudes con CV ao correo: nec@nec.co.pt,
ou por correo postal a:
Núcleo de Experimentação Coreográfica
R. Miguel Bombarda, 124 r/ch Sala A
4050 - 377 O Porto - Portugal.

Curso de Artesanía Mundo Celta
Este curso, a celebrar en Porto do Son, pre-
tende achegar aos/ás seus participantes ao
mundo Celta, a traverso da artesanía con coiro,
metal, cartón-pedra, barro, tecidos, etc..., po-
déndose fabricar con estes materiais unha se-
rie de artigos decorativos ou funcionais, ador-
nados con motivos célticos coma trisqueis e
outros.
Está dirixido a calquera persoa maior de once
anos, sen requerirse experiencia previa na ar-
tesanía.
Cada clase durará dúas horas e impartiránse
unha vez á semana, ao longo de tres meses, en
distintos puntos e lugares designados polo
concello. O curso custa 8 euros mensuais, e co-
mezará na semana do 14 de abril, tendo pra-
zas limitadas.
Pódese facer a inscripción no correo cultura-
portodoson@yahoo.es,  chamando ao 981
767 758, ou entregandoa na Oficina de Cultura
do concello sonense.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

Rostros da Memoria. A exposición
de retratos de Xurxo Lobato a testemu-
ñas da represión franquista segue o
seu percorrido polas cidades galegas,
chegando agora a Vigo.

O Himno, conmemorado no seu centenario.
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VILALBA
¬TEATRO. Perto de ti. Maxia e hu-
mor polo  Mago Teto.  Este  sábado
12, ás 20:30, noAuditorio Municipal

VIVEIRO
¬TEATRO. Menú Vexetal
(Dáme verde). Espectáculo tea-
tral e musical , polo grupo  Disque
Danza.  Este  sábado 12, ás 18:00,
noTeatro Pastor Díaz.

XINZO DE LIMIA
¬MÚSICA. The Homens.  O
grupo de pop-rock  está este sá-
bado 12, ás 00:00, na Sala Clan.

¬MÚSICA. Mr. Dixie Jazz
Band. Grupo de jazz de estilo
dixieland, único en Galicia nesta
modalidade, actúan este mérco-
res 16,  ás 22:00, na Sala El Ensan-
che..
¬TEATRO.Non é tan fácil. Obra
do grupo Malasombra.O xoves 10
e venres 11, ás 21:00, no Auditorio
Municipal.
¬TEATRO.Un agasallo para Xa-
quín. Espectáculo de títeres por un
dos grupos pioneiros nestas lides,
Os monicreques de Kukas. O sá-
bado 12, ás 18:00, noAuditorio Mu-
nicipal. 

¬TEATRO. O clube da calceta.
Unha obra do grupo Teatro do
Morcego, arredor dunhas mulleres
que se reunen para calcetar. Este sá-
bado 12, ás 20:30, noCentro Cultural
Caixanova.

VILAGARCÍA
¬TEATRO. Armas baixo con-
trol. Obra do grupo Creacións
Máxicaseste venres 4, no Auditorio
Municipal.
¬TEATRO. Viaxe Máxica.Espectá-
culo de maxia polo mago  Chrys-
tian Magic o sábado 12, no Audito-
rio Municipal.

peza, un proxecto composto por
unha instalación que envolverá o
patio interior da Casa das Artes e
dous vídeos con música de instru-
mentos exipcios e imaxes do pro-
ceso pictórico levado a cabo polo ar-
tista galego, ocupando un contorno
expositivo que desaparecerá baixo
unha tonelada de pintura que o cu-
brirá por completo. Até o 13 de abril
na Casa das Artes .
¬EXPO. Próspera. Intervención da
artista Carme Nogueira, en torno a
interacción coa cultura chinesa tras
dunha viaxe a Pekín. Até o 11 de
maio, no Marco, Museo de Arte Con-
temporánea, Espazo Anexo.
¬EXPO. Os rostros da memo-
ria. Exposición fotográfica que re-
úne 45 retratos de represaliados ga-
legos das que  é autor Xurxo
Lobato. A mostra recolle 45 fotogra-
fías con biografías de costureiros,
mariñeiros, zapateiros, escultores,
mestres, intelectuais ou carpinteiros.
A mostra poderase visitar ata o 4 de
maio, na Casa das Artes.
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do
irracional. A través dunha selec-
ción de medio cento de obras que
conforman un percorrido baseado
nas múltiples facetas estilísticas e
temáticas de Laxeiro, a exposición
plasma a personalidade irrepetible
do que foi un dos maiores anova-
dores da plástica galega do s. XX.
Até o 1 de xuño na Fundación  Ba-
rrié de la Maza.
¬MÚSICA.Concertgebouw Ka-
mer Orkest  . Prestixiosa orques-
tra de cámara holandesa, que ac-
tuará este venres 11, ás 20:30, na
Sala de Concertos do centro Social
Caixanova.
¬MÚSICA. Nadadora + Lucky
Soul.  A Universidade de Vigo,
dentro do ciclo Sonora 08 ofrece
este concerto no Campus Universi-

tario. Estarán os galegos Nada-
dora, presentando os temas do
seu disco "Hablaremos del miedo”,
e os londinienses Lucky Soul traen
o seu estilo pop elegante e fresco,
sen excesos nen aditivos. Entrada
libre até completar aforo, este xo-
ves 10, ás 17:30, no Teatro da Ci-
dade Universitaria.
¬MÚSICA.We are Balboa . Xira
dun dos grupos “indie” españois
máis internacionais.  O xoves 10, ás
22:00 , en La Casa de Arriba.
¬MÚSICA. Cró! + Microfilm.
Actúan este xoves 10, entradas a 6
e 8 euros, en La Iguana Club. O
venres 11, no mesmo local, Psili-
con Flesh, o sábado 12, Dela-
marca + Monkeyhole + Vir-
gen, e o martes 15, Partyline +
Noisy Pig.
¬MÚSICA. Los Suaves + Zona
Cero.Actuación do grupo ouren-
sán, con Zona Cero de teloneiros. O
venres 11 ás 22:30 . Entrada antici-
pada:  18  euros, en  taquilla:  23. Na
Sala A!. E no mesmo local, o sábado
12,ás 23:00, entradas a 12 e 15 euros,
actuación da Banda Boudet.
¬MÚSICA. Rojo2 + Basiliades
+ Porko Jones . Actuación des-
tes tres grupos o venres11, ás 22:30,
dentro da Festa Estudos Desampa-
rados, con  entradas a 4 euros. En La
Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA.Los Fastidios +
Skarmento + Malas Pulgas
+ Senhoritos .Hardcore-punk
cun grupo italiano e tres bandas
punteiras galegas. A entrada custa
12 euros. Actúan o venres 11, ás
22:00, na Sala Anoeta.
¬MÚSICA. Rhoda Scott Trio.
No XIII Ciclo de Jazz, actúa esta pia-
nista chamada “ a dos pés descal-
zos”. O martes 15, ás 20:30, gratuito
recollendo entrada . Na Fundación
Barrié de la Maza.

GUIEIRO.53.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Queres saber máis “                                       anosaterra.com

Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apar-

tado 1.371, 36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405, por Fax no 986 223

101, ou por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com. Pódese incluir

unha foto relativa ao obxecto a vender, percurar, etc..., en formato dixital e di-

mensións moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 

ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

Exposición sobre o comic galego no Porriño.

Los Suaves. O veterano e popular
grupo rock ourensán dá un con-
certo en Vigo.

� Vendo enciclopedia Espa-
sa, anos 1926-1930, setenta
volúmenes, con nove apéndi-
ces e quince suplementos.Tl-
fono 618 - 607306

� Vendo lavadora e neveira
totalmente novas (só dous
meses e pouco uso) por xunto
ou separado. Chamar ao
645748796 logo das 19.00.
Xosé Ramón (Candeán-Vigo)

� Son autónomo no sector
do transporte. Busco traballo.
Telf:666627459. Dani.

�  Casa para aluguer de fin
de semana ou para vaca-
cions, situada á beira do rio
Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

� Compro e intercambio
adhesivos políticos de Galiza.
Carlos Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br. 

� Compro calquera material
relacionado con "Fuxan os
Ventos". 
Telf: 981 35 09 52.  A partir de
21.00 horas (Uxío).

� Alúgase apartamento en
Lira, Carnota, a carón da
praia, con terraza e vistas ao
mar. Completamente equi-
pado. Para catro persoas. Se-
mana Santa 275 euros. Dispo-
ñíbel todo o ano.
Telf: 981761144

� Gustaríache ter un alber-
gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santia-
go” Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca

2.000 metros. Semirrestaura-
do. Chama e informámoste. 
609 641 720. Ismael Pardo.

� Carlos, non fumonen bebo,
ollos azuis,políglota,gosto do
ioga, artes marciais, natureza,
queria coñecer una rapaza de
ollos azuis/verdes.
Tel: 686 840098

�  Alúgase baixo moi céntri-
co e amplo. Ideal para consul-
tas ou oficinas. 
Teléfono 986438339

�  Rapaz de 26 anos gustaría
de coñecer raparigas de Ferrol
Terra de esquerdas e de senti-
mento nacionalista, para ami-
zade e o que xurda.
Telf: 666 730096

�  Véndense móbeis e ma-
quinaria de café en bo estado
(só tres anos de uso). 
Telf: 986 438339

� Véndese contrabaixo semi-
novo con funda e arcos francés
e alemán. Chamar ao:
619 218966.

� Rapaz de corenta anos
busca coñecer muller galega
con certa cultura e sensibili-
dade, residente en Galicia,
para coñecerse e posible re-
lación. 
Escribir ao correo electrónico:
riasbaixas2007@yahoo.es

�Véndese proxector LG D.L.P.
RD-JT90 con todos os acceso-
rios de conexión, dúas lámpa-
das e pantalla, mercado hai 6
meses por 1.000 euros, con 10
horas de uso, por 800 euros. 

Interesados contactar no  telf.
688 111 039.

� Alúgase piso en Gondo-
mar, dous dormitorios, salón,
cociña, baño e aseo. 
Telf:  617936257.

� Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado.
Razón no telf.  636 560 154.

� Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/po
rtomartino.
Telf.  667 75 57 45

� Arréndase unha casa no
Porto do Cabo (Cedeira) todo
o ano non sendo nos meses
de xullo e agosto. 
Telf. 676 727 518.

� Véndese mesa antiga de
comedor, de castiñeiro. 
Telf: 676 727 518.

� Alúgase apartamento en
Ribadeo. Meses xullo e
agosto.  
Telf: 676 72 75 18.

� Vendo Enciclopedia Gale-
ga Universal. 
Telf. 653 928 083.

� Vendo colección A Nosa
Terra do ano 1907 ao 1970.
Consta de 15 volumes (dous
deles de índices). 
Contacto: xan_sen_lar@te-
rra.es.

� Alúgase baixo –sobre 130
m2– na rúa Becerreira 81, do
barrio de Cabral, en Vigo. Cha-
mar ao mediodía ou á noite
ao Telf: 986 372 263.
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a esta parte a cousa esta mu-
dando. A avalancha de novida-
des dixitais relacionadas co seu
legado non cesa dende hai
dous ou tres anos, a ultima –xa
a comentaramos por aquí– a
monumental recuperacion da
súa adaptación televisiva do
Berlin Alezanderplatz. Agora
os seus incondicionais de sem-
pre –algún quedará, supoño– e
as novas xeracións cinéfilas po-
den acceder tamén en formato
dvd a un dos seus últimos fil-
mes, recreación histórica do
periodo máis escuro de Ale-
maña, neste caso tomando
como materia prima un frag-
mento da autobiografía da
cantante de cabaret Lale An-
derson, a voz orixinal do fa-
moso "Lili Marlen". Protago-
niza unha das súas actrices fe-
tiche, Hanna Schygulla. 

TV.
Sombras na noite
Dirixe: Nasser Bakhti.
Intérpretes: Martin Huber,
Gaspard Boesch.
Drama. Alxeria-Suíza, 2006 

TVG. Butaca especial

12 de abril, 01h40.

A oferta desta semana do ciclo
da TVG adicado ao Festival
Amal de cinema euroárabe trae
denominación de orixe alxe-
riana malia estra rodada en Xe-
nebra.Un quebracabezas que
condensa as vivencias durante
24 horas –o tempo dunha rolda
de policía– de 5 personaxes que
non acaban de encaixar na
imaxe estereotipada desta ci-
dade suíza. Un xogo de espellos,
imaxes, contraimaxes e vidas
ocultas, a ollada do terceiro ou
cuarto mundo dentro do pri-
meiro tratando de descubrir
esas historias de supervivencia
cotiá que tenden a pasar desa-
percibidas na cara oculta
dunha cidade de postal.�

Xosé Valiñas

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
A idade da ignorancia
Dirixe: Denys Arcand.
Intérpretes: Marc Labreche,
Diane Kruger.
Traxicomedia. Canadá, 2007

Volve o infatigábel director d'O
declive do Imperio Americano
e As invasións bárbaras cun
novo filme que no seu cartel
parodia o da primeira das dúas
fitas comentadas. Unha traxi-
comedia co estilo rabudo
marca da casa sobre as veleida-
des escapistas dun miñaxoia
pai fracasado e marido insigni-
ficante que trata de ocultar as
súas carencias soñando fanta-
sias nas que é unha estrambó-
tica mestura de James Bond,
Brad Pitt, Ernest Hemingway e
sir Galahad da Táboa Re-
donda. A destacar a presenza
nun papeliño secundario do
músico Rufus Wainwright. 

Rebobine por favor
Dirixe: Michel Gondry.
Intérpretes: Mos Def, Jack Black,
Danny Glover, Mia Farrow.
Comedia. EE UU, 2008 

Surrealismo naïf e humorismo
agridoce volven dar a man no
último Gondry –Esquécete de
min, A ciencia do soño–, un
canto freakie, cinéfilo e nostál-
xico de amor á sétima arte que
vén ser como a versión chusca
d'A noite americana de Truf-
faut. O argumento non dá po-
sibilidade ao engano. Jack
Black borra por accidente to-
das as fitas do videoclub do seu
colega Mos Def logo de quedar
magnetizado ao tratar de sabo-
tear a planta eléctrica que, se-
gundo di, lle produce proble-
mas de sono. Deseguido, os
dous poranse a regravar no seu
garaxe remakesde todos os fil-
mes, dende Os cazafantasmas

remake de Shutter, unha esta-
rrecedora fita tailandesa que
conseguiu certo éxito comerci-
cal hai un par de anos en todo o
mundo. Fotos pantasmagóri-
cas, terror onírico e parellas de
mozos acosadas polo máis alá.
Todo comeza a cheirar un
pouco a peixe pasado.

DVD. ALUGUER.
A estrela ausente
Dirixe: Gianni Amelio.
Intérpretes: Sergio Castellito, Tai
Ling.
Drama. Italia, 2006 

Oriente e Occidente, norte e sur
baten de fronte na última pro-
posta do director de L’America,
O ladrón de nenos ou Cosí ride-

vano.Un pouco ao estilo do Iñá-
rritu de Babel,inda que cun es-
pírito militante máis explícito,
Amelio segue coa súia cámara a
viaxe de negocios a Xanghai
dun enxeñeiro italiano e pon so-
bre a mesa todas as contradi-
cións, contrastes e choques da
globalización cultural e econó-
mica. A priori pode resultar un
tanto tópico pero Amelio sem-
pre lle sabe dar un toque persoal
aos seus filmes.

Meu irmán é fillo único
Dirixe: Daniele Luchetti.
Intérpretes: Elio Germano,

Riccardo Scamarcio.

Drama. Italia, 2007 

Dúas novidades de cinema ita-
liano nos estantes do videoclub
na mesma semana. Dubido
que a cousa se repita. Luchetti
ten bo pulso para o cinema po-
lítico como demostrou hai uns
anos dirixindo o mesmísimo
Nani Moretti en A voz do seu
amo, aquí conta co apoio dos
guionistas da monumental A
mellor xuventude, que volven
sobre os temas daquel magno
fresco sobre a Italia dos últimos
40 anos e as relacións fraternais
para propor este drama de agri-
doces nostalxias sobre os con-
vulsos primeiros 60. Hai quen a
comparou co “Cuéntame”
daTVE. Non é para tanto. 

DVD. VENDA.
Unha canción Lili Marlen
Dirixe: Rainer Werner Fassbinder.
Intérpretes: Giancarlo Giannini,
Hanna Schygulla.
Drama. Alemaña, 1981 

Durante anos, Fassbinder, a
quintaesencia do cineasta
maldito de culto, permane-
ceu nun inxusto esquece-
mento comercial pero
semella que dun tempo

Diane Kruger enA idade da ignorancia.

a King Kong para abastecer de
novo os videoadictos do ba-
rrio. Coma sempre, entre a xe-
nialidade e o frenopático.

Retratos do Máis Alá
Dirixe: Masayuki Ochiai.
Intérpretes: Joshua Jackson,
Rachael Taylor.
Terror. EE UU, 2008 

Hollywood xa recorrera a di-
rectores xaponeses para facer
remakes occidentais das súas
exitosas fitas de terror (Takashi
Shimuzu e Hideo Nakata).
Agora nunha nova reviravolta
que amosa ás claras a crise de
ideas do cinema de xénero nos
grandes estudios, California
convoca outro dos referentes
do terror nipón para dirixir o

Os protagonistas d’O meu irmán é fillo único.

Mos Def [esquerda] e Jack Black nunha escena de Rebobine por favor.

Hanna Schygulla, protagoniza

Unha canción Lili Marlen.
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CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
Gonzalo Vilas

SOLUCIÓNS

Encher os cadriños cos números do 1 ao 9, sen repetir ningún cadro, nin liña, nin ringleira.
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doado difícil

Horizontais:

1- Acto de volver a pasar, ou a ler, para memorizar algo. Levar á

ruina. 2- Medir un verso. Algo que ven, para ben ou mal, de

nacemento. 3- Obras Públicas. Termo latino co que se indican

nas bibliografías as primeiras palabras dun escrito ou dun

impreso antigo. Prata. 4- Prefixo que indica o número “dous”, ou

duplicidade. Rezar. Rego feito co arado. 5- Voz de mando militar.

Elemento adosado a unha moto, para levar outro pasaxeiro/a.

Prefixo latino que indica dirección ou proximidade.  6- Afirma-

ción. Preposición. Poño tellas. 7- Pronome. Ensino secundario

actual. 8- Atranco, impedimento. Certo peixe plano. 9- Organi-

zación militar occidental. Forma de pronome persoal. Vila por-

tuguesa, do distrito de Leiria. 10-  Ángulo diedro formado polo

círculo vertical que pasa por un punto dado da esfera celeste e

o meridiano do lugar. Posesivo de respecto, usado tradicional-

mente diante de “madre, tío, padre, amo..”. 11-Na internet, siglas

do dominio de Grecia. Nome de muller, dos que xa pouco se

oen. Coalición Galega. 12- “....” Frutti, xeado de moitos sabores.

Concello de Ourense. Contracción. 13- Desprazarse a un sitio.

Mesturar os alimentos coa saliva. British Library. 14- Causar ou

sofrer un dano físico. Pouco agraciado, feo. Nota musical. 15-

Mítica cidade amerindia chea de ouro. Rinchar, son característi-

co ao rozar unha cousa con outra.

Verticais:

1- Mínimo potencial eléctrico eficaz para a produción dunha

reacción nun nervio ou nun músculo. Tipo de música feita por

negros, precursora do jazz.  2- Bacteria en forma de espiral. Per-

tencente ou relativo á coxa. 3-Partido Comunista.Touro capado.

Símbolo do Neodimio. 4- Vogal repetida. Relativo á aritmética.

5- Sen Número. Referente ao talo dunha planta. 6- De maneira

odiosa. Abrev. de señora. 7- Iniciais de “Iesus Nazarenus Rex

Iudaeorum”, postas na cruz de Xesucristo. Unidade de Masa Ató-

mica.  8- Vila pontevedresa, capital da ostra. Tentemozo, pao do

carro para mantelo horizontal.   9- Nome propio de muller. País

escandinavo. 10- Requiescat In Pacem. Ao revés, río en Inglés.

11- Acción ou xeito de facer algo de modo unilateral. 12- Des-

pertar a atracción ou interese. Nome de orixe xudea. 13- Con-

tracción. “.....” de Vega, o fénix dos enxeños. 14- Tambor ou tam-

boril. Siglas de Esquerda Galega. Fío ou fíos metálicos cubertos

de plástico para conducir a electricidade, os sinais telefónicos...

15- O que ten a misión de rogar. Poñer argolas.
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Eva Estévez
DDee  qquueenn  vvéénn  sseennddoo
vvoosstteeddee??
Fillo de Manuel e Ma-
nuela, dos Fandiño.
Teño dous irmáns,
Afonso e Rosario.
EEnn  qquuee  ttrraabbaallllaa??  
Son técnico de mante-
mento nunha fábrica
de Moaña. Móvome
entre o cheiro a peixe e
visto funda azul.
OO  ddiissttiinnttiivvoo  `̀GGaalliicciiaa
CCaalliiddaaddee´́  eessttáá  pprree--
sseennttee  nnoo  eeiiddoo  ddaa  bbee--
lleezzaa  mmaassccuulliinnaa??
Quero pensar que é
unha boa tarxeta de
presentación. Pero ás
provincias pequenas
non se lle dá a mesma
importancia que ás
grandes. As grandes
capitais son as que
máis puxan.
QQuueerree  ddiicciirr  qquuee  aa  pprroo--
cceeddeenncciiaa  ssuummaa  oouu
rreessttaa  ppuunnttooss??
Se o xurado me prestase máis
atención dende o primeiro día
é posíbel que quedase en pri-
meiro lugar. Tiven 15 días para
demostrar o que sabía, men-
tres que candidatos doutras ci-
dades foron tidos en conta
dende o principio.
OO  pprroovviinncciiaalliissmmoo  éé  nneeggaattiivvoo
nneesstteess  ccaassooss??
Para min si. A xente coñecíame
polo nome, pero non me iden-
tificaba con Pontevedra. 
NNoo  cceerrttaammee  ffeemmiinniinnoo  aa  ssee--

Teresa Moure

Anosa vida social está base-
ada en simulacros. As insti-

tucións deseñan proxectos
para se executaren en prazos de
catro anos, os medios de comu-
nicación din crear opinión e o
noso lecer está dominado por
pantallas estupidificadoras que
fomentan unha exhibición pre-
suntuosa. Vivimos nunha so-
ciedade narcotizada. Se cadra é
hora de articulármonos como
contrapoder e construír unha
nova políti-k, con K, porque ao
non existir no noso alfabeto,
esta letra acada poder subver-
sivo e fai soñar coa revolución. 
Nos pasados comicios, a morte
dun home por causas políticas
parou a campaña en sinal de
loito. Apenas uns días antes ca-
tro mulleres no Estado español
eran asasinadas polos seus ho-
mes sen que a campaña parase.
No barullo institucional das
eleccións estas mortes remití-
anse ao caixón do privado: un
home particular mataba unha
muller particular nun acto re-
probábel. Mais, cando tantos
homes usan a forza física e a inti-
midación contra das súas com-
pañeiras cómpre matinar que
función está a adoptar esa vio-
lencia hoxe para a sociedade
non a considerar terrorismo. 
O 8 de marzo coincidiu coa xor-
nada de reflexión. O simulacro
de que durante un día paren as
intervencións partidistas amor-
dazou as mulleres: as manifesta-
cións feministas non foron auto-
rizadas. O Estado roubábanos a
festa, non fose que a súa política
se viñese abaixo cos nosos be-
rros. Ilegalmente, tomamos as
rúas; polítikamente expresámo-
nos. As que logo fomos votar
preguntámonos se a súa política
non nos estará domando. �

POLITI-K
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María Xosé Queizán

O 14 celebramos o día da
República. Fago miñas
as respostas de Clara

Campoamor a un periodista
que lle preguntou: Cal é a súa
preferencia, monarquía ou re-
pública? Responde: república,

república sempre. Paréceme a
forma de goberno máis con-
forme coa evolución dos pobos,
e superior a calquera outro ré-

xime. Agora ben, non se trata de
volver ao pasado e menos a es-
querdismos anacrónicos e ma-
niqueos, nin de abrigar resenti-
mentos, ou reprobar a monar-
quía desde conxecturas mesqui-
ñas. Sinalar as corruptelas da
monarquía non asegura a ido-

neidade dunha futura república
que deberá mellorar a democra-
cia, e incrementar a liberdade e o
benestar social adquirido nos úl-
timos anos. Só unha república
que mellore a evolución do
pobo e se adapte ao concerto
mundial actual será proveitosa.�
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A REPÚBLICA

É un mozo de Valga, igual que A Bella Otero. Despois de quedar a un punto de proclamarse como
o máis ghuapodo Estado quere facerse un oco no mundo da televisión. Antes de viaxar a Madrid
recibiunos na compaña de Iago Piñeiro, quen lle cambiou o peiteado.

8 400021 303104
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As escolas
de fundación en Galiza.
Unha necesidade social de
alfabetización

Luís Obelleiro Piñón

A privatización
da empresa pública española.
Repercusións
na economía galega

Mª del Carmen Sánchez Carreira

NOVIDADES Edicións A NOSA TERRA

Vítor  Valga, Primeiro Finalista de Míster España 08

‘Prefiro que me chamen ghuapo’

gguunnddaa  ccllaassiiffiiccaaddaa  éé  DDaammaa  ddee
HHoonnoorr..  NNoo  sseeuu  ccaassoo  oosstteennttaa  oo
ddiissttiinnttiivvoo  ddee    DDaammoo  ddee  HHoonnoorr??
Son Primeiro Finalista. 
NNoonn  ppeennssaa  qquuee  eessttaa  ddeennoommii--
nnaacciióónn  éé  mmeennooss  ppoommppoossaa  qquuee
aa  ffeemmiinniinnaa??
Neste caso si. Outros anos cha-
mábase Primeiro Cabaleiro
pero agora denomínase así.
VViivvee  nnuunnhhaa  bbuurrbbuullllaa  ddeennddee
qquuee  oo  vveessttiirroonn  ccooaa  ffaammoossaa
bbaannddaa??
Duroume tres días. Despois

desapareceu, non estoupou.
TTeenn  ooss  ppééss  nnoo  cchhaann??
Bastante.
PPeerroo  nnoonn  ppooddee  ddiicciirr  qquuee  aa  vviiddaa
sseegguuee  iigguuaall......
Algo mudou. Isto dáche certas
expectativas. Saber que te so-
metiches ao veredicto dun xu-
rado a nivel nacional quere di-
cir que estás moi apoiado.
OO  sseeuu  nnoommee  aarrttííssttiiccoo  éé  VVííttoorr
VVaallggaa..  PPoorr  qquuee??
Por recomendación de amigos
e polo orgullo que me dá o feito

ser de Valga, a miña te-
rra. A xente pensa que
son de Vigo ou Cangas,
así queda aclarado.
ÉÉ  uunn  nnoommee  qquuee  vveennddee??
Nas axencias está gus-
tando. Aínda que
Valga non o identifi-
can cunha vila, senón
coa conxugación do
verbo valer. 
NNoonn  tteenn  nniinnggúúnn  aall--
ccuummee??
A partir de presentarme
nos últimos tres anos ao
de Míster,chámanme
así, pero non teño.
HHaaii  aallggoo  ddee  vvoosstteeddee
qquuee  nnoonn  ssaaiibbaammooss??
Son un pouquiño ma-
niático na casa e na
convivencia. Gústame
a orde e o silencio, a
tranquilidade e a soi-
dade para reflexionar.
Por iso vivo só. 
AAllgguunnhhaa  eexxcceennttrriiccii--
ddaaddee??
Son bastante sinxelo.

TTaannggoo  oouu  ttaannggaa??
Tango. 
GGuuaappoo  oouu  gghhuuaappoo??
Prefiro que me chamen ghuapo. 
QQuuee  tteenn  vvoosstteeddee  ppaarraa  cchheeggaarr
oonnddee  cchheeggoouu??
A actitude de dinamismo, ser
aberto e non ter medo a en-
frontarme á vida.
VVeerréémmoolloo  nnaallggúúnn  GGrraann  HHeerr--
mmaannoo??
Non me convence. Atráenme
os realities de supervivencia
porque me gustan os retos.�

PACO VILABARROS

’’É hora de articulármonos
como contrapoder
e construír unha
nova políti-k,
con K”
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