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M. Obelleiro
Un grupo de mozos, algúns dos
cales contaba con antecedentes
por roubo, poden ingresar no
cárcere por tentar roubar unha
bandexa de croissants que se
atopaba no interior dunha cafe-
taría de Vigo.
“Cando os imputados estaban
tentando abrir o valo metálico
do local foron increpados con
berros por uns viandantes que
presenciaron os feitos. Foi nese
momento cando, de xeito for-
tuíto, apareceu unha patrulla da
policía”, apunta unha das fon-
tes próximas ao suceso. Tanto
os rapaces, que non levaban
ningún obxecto co que romper
ou forzar a persiana, como as
testemuñas prestaron declara-
ción. Pola súa banda, os propie-
tarios da cafetaría, que se deca-
taron do acontecido de casuali-
dade, non presentaron denun-
cia nin reclamación ningunha.

MANDA O CÓDIGO PENAL. “Malia que
o roubo non se chegou a con-
sumar e se trata dunha tentati-
va, os imputados con antece-
dentes penais por roubo poden

ir á cadea por reincidir”, explica
unha persoa próxima ao caso.
Aínda que considera o aconte-
cido como ̈ algo bastante ab-
surdo”, asegura que “non é
cuestión dun xuíz nin dun fis-
cal, é cuestión do código penal,
que así o dita”. 
Pola súa banda, o primeiro fis-
cal xefe da área de Vigo, Xoán
Carlos Horro, que non coñece a
fondo o caso, afirma: “pode pa-
recerme esaxerado, como moi-
tos outros sucesos, pero non
podo substituír o meu criterio
subxectivo polo obxectivo”.
No xuízo, que se celebrará no
mes de maio, decidirase se os
mozos van á Lama por uns
croissants ou se poden substi-
tuír a pena por unha multa,

“sempre depende das circuns-
tancias de cada imputado”,
apunta unha avogada. 

DIFERENZA ENTRE ROUBO E FURTO.Para
a xustiza tanto ten roubar unha
agulla como un diamante, tanto
ten roubar un croissant de 0,80
que roubar un reloxo de 4.000
euros, pero non todos os que co-
meten falcatruadas como a dos
croissants sábeno. “Nin sequera
a día de hoxe algúns dos impu-
tados toma en serio o que lles
pode supor a tentativa de roubo
dos doces”, apunta unha das
fontes que coñece o caso. “O
que fai cousas así non é cons-
ciente das consecuencias xurí-
dicas que pode haber”, comen-
ta unha avogada. 
É vital diferenciar roubo e furto.
O roubo ten lugar cando se ac-
cede a un obxecto por medio da
forza e sempre é delito indepen-
dentemente do valor do obxec-
to que foi roubado. Pola contra,
cando hai furto mídese o valor e
establécese a pena en función
da súa contía, cando o valor do
furto é inferior a 400 euros é falta,
se non, é considerado delito.�
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Ao cárcere por querer roubar
unha bandexa de croissants
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GALEGO 
DE PAGO

Xosé Ramón Pousa

C ase tres anos de goberno
bipartito non foron quen

de mudar minimamente a po-
lítica de uso do galego nos me-
dios de comunicación, algo
tan importante para a lingua
como o seu uso no ensino,
posto que a comunicación
mediática, oral e escrita, é o
principal termómetro para a
saúde dunha lingua. Certo que
o galego mellorou moitas posi-
cións nas últimas décadas, pe-
ro o gran contrasentido é que
sendo a lingua maioritaria de
Galiza, non teña ese reflexo no
Sistema de medios públicos e
privados. 
Este fracaso das políticas pú-
blicas, que seguen inxectando
máis recursos “atípicos” que
nunca nun sistema de medios
sobredimensionado, que non
é capaz de vivir dos seus pro-
pios ingresos, acaba de ser re-
coñecida no parlamento pola
deputada do Bloque María
Riobó, dentro dun contexto de
precariedade laboral que
abrangue a clase xornalística
galega e que, amais das cues-
tións salariais, dificulta infor-
mar en galego “malia a ser a
lingua da maioría da audiencia
e de moitos informadores”.
Teño clara a liberdade da em-
presa para elixir o idioma vehi-
cular dos contidos, pero o que
acontece é que medios maiori-
tariamente en castelán obte-
ñen unha alta rendibilidade
dun emprego circunstancial e
anecdótico do galego. Non se-
ría mellor limitar as axudas pa-
ra medios monolingües?
Afortunadamente, estamos
lonxe de figurar entre as máis
de 3.000 linguas que, segundo
a National Geographic van
morrer antes do 2010, pero a
supervivencia de mil primave-
ras máis para a lingua pasa po-
lo ensino e a comunicación e,
como non, polo acerto na ac-
ción de goberno.�

’’

’’Medios maioritariamente en
castelán obteñen unha
alta rendibilidade
dun emprego
anecdótico do
galego”
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’’Nin sequera a día de hoxe
algúns dos imputados toman
en serio o que lles pode supor
a tentativa de roubo dos
doces”. 
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Vigo-Londres, por 35 euros.  A aerolínea de baixo custo Clickairiniciará os vo-

os entre Vigo e Londres a partir do 21 de xuño, con conexións os martes, xoves e

sábados, inicialmente durante a tempada de verán, e con prezos a partir de 35

euros por traxecto. Está previsto que os voos saian de Vigo os martes ás 14h10

horas, con chegada a Gatwick ás 15h10 e regreso ás 15h55 e chegada a Peina-

dor ás 19h00. Os voos de xoves e sábado sairán de Vigo ás 17h00 e chegarán a

Londres ás 17h55 e partirán de alí ás 18h40 (hora inglesa) e chegarán ás 21h40.�

ANOSATERRA
17-23 DE ABRIL DE 2008

renciación e a información ao
consumidor, grandes embote-
lladoras aglutinan baixo unha
mesma denominación auga
procedente de distintos ma-
nanciais con características e
propiedades diferentes. “É un
engano de cara ao público.
Aquabona envasa baixo a mes-

ma marca auga de catro ma-
nanciais diferentes e o consu-
midor non sabe se está beben-
do auga de Lugo, Murcia, Bur-
gos ou Valencia. Pasa o mesmo
coa auga de Pascual ou Font
Vella.  A auga non é a mesma
nin ten as mesmas característi-
cas”, explica o directivo de

Sousas, que defende a integri-
dade do seu produto. En Bega-
no explican que o 90% de
Aquabona comercializada en
Galiza procede do manancial
de Fontoira e que as caracterís-
ticas do líquido obtido nos dis-
tintos mananciais de Aquabo-
na “son moi similares”. �

E.E.
Mentres que as empresas máis
fortes practican promocións e
estratexias comerciais agresi-
vas colocando o seu produto
con maior facilidade nos ande-
les, as pequenas e medianas fir-
mas subsisten grazas a fidelida-
de do consumidor e as marcas
brancas. 
“Que regalen auga é algo que se
fai dende hai anos e aféctanos
sobre todo aos que nos adica-
mos solo a auga... Pero hai que
ter en conta que nalgún caso
non se trata dunha auga mine-
ral natural e moitos consumi-
dores non queren ese produ-
to”, explica unha portavoz de
Augas de Mondariz. Compar-
tindo visión, en Sousas tamén
critican as multinacionais. “A
auga é un produto de baixo
custo que a estas grandes mar-
cas non lles supón ningún gas-
to. Eles regálana. Para os que só
nos adicamos á auga é algo ao
que non podemos facer fronte
porque vivimos unicamente
dun produto”, explica un direc-
tivo desta firma de Verín. “So-
mos unha empresa cento por
cento galega, que traballa cos
seus propios recursos. Pelexar-
nos coas multinacionais é im-
posíbel porque teñen outros
produtos”. Este directivo de-
nuncia a práctica de regalar a
auga de marcas que tamén em-
botellan outro tipo de bebidas
na canle Horeca (hostalería,
restauración e catering) e de fa-
cer moita presión na canle da
Alimentación. 
Outro tema que destacan en
Sousas é a cada vez maior pre-
senza de multinacionais e
grandes firmas do sector da be-

bida en marcas tradicional-
mente galegas. “É unha pena
que teña que vir xente de fóra a
explotar e administrar a nosa
riqueza”, láianse.
Pola súa parte Cabreiroá, per-
tencente a Hijos de Rivera, de-
fende estratexias comerciais á
medida de cada cliente, e sem-
pre confidenciais. “Para acadar
o éxito hai que partir dun pro-
duto de boa calidade, unha boa
estratexia comercial e ter un bo
acompañamento ou respaldo
empresarial”, defenden fronte
ás críticas que din que a cam-
bio de cervexa dan auga.  
Begano, a embotelladora que
ten a concesión de Coca-Cola
en Galiza, fai notar as súas raí-
ces galegas e sae ao paso das vo-
ces que a tachan de multinacio-
nal. “Somos unha empresa ga-
lega de tamaño medio que em-
botella moitas bebidas, entre
elas Aquabona, que se obtén no
manancial de Fontoira, situado
na localidade lucense de Cos-
peito”, resume a responsábel
de relacións externas da empre-
sa, María Sande, quen nega que
regalen a súa auga pola compra
doutras das súas bebidas.

DISTINTOS MANANCIAIS. Outro dos
puntos candentes no mercado
da auga é o da súa proceden-
cia. Mentres que as pequenas
envasadoras defenden a dife-

O crecemento do consumo de auga envasada é un
feito a nivel mundial. En Galiza, considerado por
moitos o país da auga, estase a vivir este fenómeno
cunha clara división nas estratexias e
posicionamentos de mercado por parte das distintas
envasadoras.

’’A auga é un produto
de baixo custo que ás
grandes marcas non lles
supón ningún gasto”

[Directivo de Sousas]

Cluster das Augas Minerais e Termais
A Consellería de Innovación,
Industria e Comercio, a través
da Dirección Xeral de Indus-
tria, Enerxía e Minas, quere
desenvolver o sector da auga a
través dun cluster que promo-
cione e coordine o sector. Para
iso pretende partir dunha vi-
sión estratéxica e global do re-
curso que dende o  punto de
vista técnico deberá integrar
unha visión empresarial, de

coñecemento científico, vo-
cación innovadora, capacida-
de de desenvolvemento, pro-
cura de calidade e da excelen-
cia, coordinada entre o ámbi-
to público e privado. 
Este conglomerado reuniría
captacións, medio ambiente,
augas envasadas e os seus de-
rivados,  franquicias, produtos
farmacéuticos e mariños,
enerxías, consultoría, proxec-

tos e deseño, instalacións,
equipamentos, fornecemen-
to, formación, marketing e co-
municación. 
Na actualidade este proxecto
atópase en fase embrionaria
coa redacción do Plan Estraté-
xico de Auga Subterránea en
Galicia, un documento que
dará a coñecer o estado actual
e posibilidades de desenvol-
vemento do recurso.�

Algúns fabricantes cuestionan a orixe das aguas da competencia. PACO VILABARROS

A guerra da auga mineral
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lingüismo é anacrónico, mais a
renovación do discurso é insufi-
ciente e cando se dá, é ancorada
nos tópicos de sempre”.
A consecuencia do diagnóstico
de Monteagudo lévao a conside-
rar que o modelo de política lin-
güística “está á defensiva e non
proporciona alternativas, é ne-
cesario sentar unhas bases de
debate e partir da realidade”.
Mais, cales deben ser esas bases?
Para este profesor universitario,
“non teñen que renunciar a na-
da, pero hoxe a clave non está na
identidade, que é importante
para non esvaernos, senón en
termos de diversidade e das
bondades que implica para a so-
ciedade esa diversidade; iso obri-
ga á recoñecer a diversidade lin-
güística, tamén a dos outros”.
Eses “outros” aos que se refire
Monteagudo son os falantes de
castelán en Galiza, unha parte
importante da sociedade.

LEI DE NORMALIZACIÓN.No extremo
oposto ao que manifesta Monte-
agudo están Xoán Costa ou Car-
los Callón. Costa preside a Aso-
ciación Socio Pedagóxica Galega
e considera que “a proposta de
política lingüística do nacionalis-
mo desenvolveuse ao longo de
moitos anos e está perfectamen-

H. Vixande

A s voces que A Nosa Te-
rraconsultou non dan
unha resposta unívo-

ca. O nacionalismo, o conxunto
de movementos sociais, cultu-
rais, sindicais e políticos que o
conforman, abala entre a con-
vicción de que a resposta á ac-
tualidade é a correcta e a sospei-
ta de que o camiño é errado. To-
dos, non obstante, admiten que
agromou un novo contexto lo-
cal e global que non permite fa-
lar de monolingüismo e que si-
nala como recomendábel a vía
do multilingüismo.
O profesor de filoloxía da Uni-
versidade de Santiago e autor do
libro Historia social da lingua ga-
lega,Henrique Monteagudo, de-
tecta certo “devalo” no discurso
e na mensaxe que sobre a lingua
difunde o nacionalismo. Admite
que “era abundante”, mais sina-
la que non cambiou de forma
substancial. “O que dicíamos hai
trinta anos de que o galego era a
lingua do 80% da poboación e
que se podía camiñar cara o mo-
nolingüismo social, hoxe vemos
que non é certo”, advirte Monte-
agudo, que tamén sinala que “o
nacionalismo avanzou porque
recoñeceu que o reto do mono-

te contrastada, aínda que atopa
algúns puntos de resistencia so-
cial”. Costa lembra que o mapa
sociolingüístico sinala que só o
centro das cidades da Coruña,
Ferrol e Vigo “están altamente
castelanizadas, fronte a iso hai
que trazar políticas adecuadas e
sinalar prazos prudentes”.
O presidente da Mesa pola Nor-
malización Lingüística, Carlos
Callón, é da mesma opinión
que Costa e lembra que a orga-
nización que dirixe non é nacio-
nalista nin deixa de selo. Callón
considera que “o problema non
é tanto de ideas, senón de prác-
ticas, e aí é onde é necesario un
impulso, non só institucional,
senón tamén social”.
Un punto intermedio entre a
postura que manifesta Henrique
Monteagudo e a que defenden

Costa e Callón, é a que mantén o
analista político e director de
Edicións Xerais Manuel Braga-
do. “Si hai un modelo, que é o
que desenvolven a Lei de

Ten o nacionalismo un modelo de polític
Durante os últimos anos da ditadura e durante a
Transición o nacionalismo elaborou un modelo
de política lingüística que tiña como obxectivo o
monolingüismo. Hoxe, trinta anos despois e
após unha fonda transformación social, está
adaptado ese modelo á nova realidade?

Manuel Bragado, analista político e director de Edicións

Xerais. 

Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización

Lingüística. 

Xoán Costa , presidente da Asociación Socio Pedagóxica

Galega. 

Vítor F. Freixanes, escritor e director da Edito

As posturas que manifestan
distintos ámbitos do naciona-
lismo respecto a lingua son
dispares. Para uns grupos,
existe un modelo, para outros
está caduco e para algúns de-
sistiuse da defensa e a conser-
vación do idioma. O escritor
Suso de Toro pregúntase se a
proposta de construír unha
sociedade monolingüe que
sempre defendeu o naciona-
lismo é unha proposición rea-
lista e el mesmo responde:
“non, nin sequera as persoas
que de forma militante fan to-
da a súa vida en galego, os que
lles ensinamos a falar os nosos
fillos na nosa lingua, nin eses
cren nesa utopía; o discurso
do nacionalismo choca coa
realidade”.
Para Suso de Toro, un dos
problemas é que unha lingua
non pode conseguir novos fa-
lantes nin seducir a unha so-
ciedade se os obxectivos que
se trazan sobre o seu uso son
imposíbeis de alcanzar. “Hai
un problema de verosimilitu-
de, non podemos convencer a
ninguén porque o que propo-
ñemos non ten que ver co que
de verdade é posíbel”.
A conclusión do escritor é
que “hai un fracaso ideolóxi-
co do nacionalismo no que se
refire á política lingüística

porque falta valentía para
afrontar a realidade, as úni-
cas políticas útiles son as que
parten dun diagnóstico da re-
alidade, o resto son liturxias.
Mentres vivamos nun ecosis-
tema de galego falantes po-
demos pensar que iso é a rea-
lidade, pero é falso”.
Suso de Toro estima que o
nacionalismo está a descu-
brir “nova información sobre
a realidade porque chegar ao
Goberno proporcionoulle
novas experiencias; antes, co
PP, podíase ter unha idea
abstracta”. O autor pregúnta-
se “se a sociedade está dis-
posta a normalizar a lingua” e
admite que “os falantes de
galego nas cidades somos
unha minoría, se aceptamos
esa situación, entón podere-
mos reclamar e deseñar me-
didas que permitan garantir
os nosos dereitos”.�

A verosimilitude
da vida en galego

’’Hai un fracaso ideolóxico
do nacionalismo no que se
refire á política lingüística
porque falta valentía para
afrontar a realidade”

[Suso de Toro]
Escritor.

>>>

’’O nacionalismo avanzou
porque recoñeceu que o reto
do monolingüismo é
anacrónico, mais a
renovación do discurso é
insuficiente e cando se dá, é
ancorada nos tópicos de
sempre”

[Henrique Monteagudo]
Profesor da USC.
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Nin Monteagudo, nin Costa, nin
Callón nin Bragado pretenden
vulnerar os dereitos deste colec-
tivo, “Trátase de preservar a lin-
gua propia”, indica Costa, que
defende un modelo educativo
que garanta que todos os cida-
dáns tamén coñezan o galego
para que a sociedade poda de-
senvolverse con normalidade e
sen exclusións, con indepen-
dencia do idioma no que se ex-
prese cada cidadán.
Sobre o modelo de política lin-
güística do nacionalismo exis-
ten outras posicións que sitúan
o debate noutras coordenadas,
como a que manifesta Xosé
Manuel Sarille, autor do libro A
impostura e a desorientación
na normalización lingüística.
Para Sarille, “non hai modelo de
política lingüística, o naciona-
lismo ten perdida a corda desde
hai tempo”. De feito, considera

que “a política lingüística ten
como función estender a lin-
gua, pero iso esqueceuse por-
que o que sucedía era que había
que atacar o PP”.
Sarille centra os seus ataques
no nacionalismo institucional,
é dicir, o BNG, que participa no
Goberno da Xunta. “Para facer
política lingüística é necesaria
a xestión institucional, pero fal-
ta ambición”.�

trazar unha nova estratexia”.
En calquera caso, o editor esti-
ma necesario que “consiga-
mos un consenso na obrigato-

Normalización Lingüística
e o Plano de Normalización de
2004”, sinala Bragado, que con
todo matiza que “a lingua e o seu
futuro ten que ser responsabili-
dade de todos, non só dos nacio-
nalistas, aínda que somos os na-
cionalistas os que temos a res-
ponsabilidade de impulsar o
proceso”.
Aínda que considera como
Costa e Callón que o modelo
está trazado e é correcto, Bra-
gado é dos que pensan que a
proposta actual “non promove
o monolingüismo porque non
é posíbel no contexto actual, se
tivésemos como obxectivo o
monolingüismo, habería que

riedade de coñecer o galego e
que se redacte unha carta de
dereitos lingüísticos de todos
que complemente o modelo,
aí haberá que afinar para ga-
rantir os dereitos de todos”.

CASTELÁNS FALANTES.Os dereitos dos
casteláns falantes están garanti-
dos constitucionalmente e a Lei
de Normalización así o contem-
pla. A día de hoxe poucas son as
voces que reclaman a imposi-
ción do galego ao resto da socie-
dade, mais está no aire a pregun-
ta de se o nacionalismo non es-
tará lanzando mensaxes equivo-
cadas que provoquen a suspica-
cia dalgúns sectores urbanos.

e política lingüística?
eixanes, escritor e director da Editorial Galaxia. Henrique Monteagudo, profesor de filoloxía da USC e

autor do libro Historia social da lingua galega. 

Xosé Manuel Sarille, autor do libro A impostura e a deso-

rientación na normalización lingüística.

Suso de Toro, escritor.

O escritor e director da Editorial
Galaxia, Vítor Freixanes, recla-
ma un “gran pacto da lingua
formulado sen agresividade,
senón ideado como punto de
encontro e como afirmación
da modernidade, un pacto que
trace liñas estratéxicas”. As pa-
labras de Freixanes e doutros
intelectuais non son coinci-
dentes mais revelan que exis-
ten propostas variadas que lle
permitirían ao nacionalismo
elaborar un modelo de política
lingüística acaido aos tempos
que corren, se é que o que exis-
te non é axeitado. De todos os
xeitos, xorden novas ideas e no-
vas terminoloxías. Freixanes
formula a súa achega e fala de
“multilingüismo operativo”. O

escritor considera que “cunha
lingua non imos a ningunha
parte, pero é a nosa identidade,
o que nos dá un selo que impi-
de esvaecernos na globaliza-
ción, logo está o inglés. Ade-
mais, contamos co castelán e o

portugués; o galego é unha ba-
za para o portugués e temos
que demostrarlle á sociedade
esa potencialidade, o que nos
permitiría salvar a nosa lingua”.
Entre o multilingüismo que
defenden persoas como Frei-
xanes, Manuel Bragado ou
Henrique Monteagudo, e o
monolingüismo que tradicio-
nalmente anceiou o naciona-
lismo galego, existe o termo bi-
lingüismo, unha palabra pros-
crita para os nacionalistas pero
unha voz que socialmente está
considerada e vai asociada á
tolerancia e a convivencia.
“É certo que os falantes de ga-
lego somos os únicos bilin-
gües no noso país, xa que fala-
mos galego pero lemos moito

castelán e podemos expresar-
nos nesa lingua sen dificulta-
de, mentres que os que falan
castelán son monolingües”,
sinala o editor e columnista
Manuel Bragado. Entón, por
que non reivindicar un termo
que conta cunha elevada esti-
ma social? “A palabra bilin-
güismo non é moi querida po-
lo nacionalismo –admite Bra-
gado–, tal vez porque lembra
aquel decreto de bilingüismo
tan negativo para o idioma,
pero se cadra había que recu-
perar ese concepto”.
Con estas palabras non está
de acordo o presidente da Me-
sa pola Normalización, Carlos
Callón, que considera que
“non debemos liarnos cos ter-

mos, non podemos participar
na festa confusionista, temos
que desterrar a hipocrisía e o
cinismo dos que defenden o
bilingüismo, aínda que haxa
que facer un esforzo pedagó-
xico”. Os filólogos lembran
que o bilingüismo como fenó-
meno social agacha unha si-
tuación de diglosia, é dicir, de
dominación dunha lingua so-
bre outra coa que en aparen-
cia convive en harmonía, por
iso Callón rexeita o termo bi-
lingüe. “Quizais ese sexa parte
do problema –sinala o escritor
Suso de Toro cando o interpe-
lan sobre esta cuestión–, que a
lingua está en mans dos cien-
tíficos da lingua pero non na
dos políticos”.�

Monolingüismo, bilingüismo e multilingüismo, confusión de termos?

’’Cunha lingua non imos
a ningunha parte, pero é
a nosa identidade,
o que nos dá un selo
que impide esvaecernos
na globalización”

[Vítor Freixanes]
Escritor e editor.

>>>

’’A proposta de política
lingüística do nacionalismo
desenvolveuse ao longo de
moitos anos e está
perfectamente contrastada,
aínda que atopa algúns
puntos de resistencia social”

[Xoán Costa]
Presidente da AS-PG.

’’Si hai un modelo, que é o que
desenvolven a Lei
de Normalización
Lingüística e o Plano
de Normalización de 2004”

[Manuel Bragado]
Editor.
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mún dálles un valor e unha
equiparación”, explica a di-
rectora da EOI da Coruña. 
O perfil dos alumnos de

dende outubro estase a im-
partir o primeiro curso oficial
de chinés no centro con éxito
de participación, algo que ta-
mén sucede en Vigo. 
En cada un dos dous centros
reciben clases 90 persoas dis-
tribuídas en tres grupos. Tere-
sa Vieira comenta que para
obter o título oficial hai que
superar oito cursos e ter as tres
certificacións corresponden-
tes aos tres niveis nos que se
divide esta titulación: básico,
formado por tres cursos; me-
dio, tamén de tres cursos; e ni-
vel avanzado, con dous. Os
que superen con éxito os oito
cursos obterán o Título Oficial
da EOI inscrito no Marco Co-
mún Europeo de Idiomas, o
que significa que é compatíbel
e válido con outros títulos
emitidos noutros países co-
munitarios. “As Escolas Ofi-

cursos de verán en 2005. “Vis-
ta a demanda démonos conta
de que interesaba e pedímos-
lle á Consellería que se incluí-
se o chinés no plan de estu-
dos”, explica Teresa Vieira, di-
rectora do centro. Finalmente

ciais de Idiomas non existen
noutros países europeos, por
iso que as nosas titulacións es-
tean inscritas neste Marco Co-
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Eva Estévez
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Dende o pasado mes de outu-
bro as Escolas Oficiais de Idio-
mas (EOI) de Vigo e A Coruña
imparten coñecementos de
chinés mandarín, facendo
fronte a unha petición do pro-
pio alumnado, que ve nesta
lingua unha ferramenta de
traballo e comunicación con
moito futuro. 
Na EOI da Coruña foron os
propios alumnos os que pedi-
ron que se incorporasen á
oferta educativa as clases de
chinés que empezaron como

O auxe do chinés
A expansión comercial e económica do ‘xigante
asiático’ vai parella ao interese por aprender a súa
lingua. A febre por falar mandarín chegou ás
Escolas Oficiais de Idiomas galegas

O título oficial avalado polas
autoridades competentes
chinesas denomínase HSK
(Hanyu Shuiping Kasoshi)
que é o título oficial con vali-
dez internacional que emite
o Goberno chinés, e que é o
que  determina o nivel deste
idioma como lingua non
materna. Segundo indica a
profesora da EOI da Coruña,
Miriam Rodríguez, é un títu-
lo cun nivel moito máis alto
ca o que se imparte na Esco-
la Oficial de Idiomas, xa que

consta de 11 niveis. 
A directora deste centro co-
ruñés, Teresa Vieira, explica
que polo momento os
alumnos que se examinan
nos distintos niveis teñen
que facer as probas en Ma-
drid ou Barcelona, para ob-
ter o título da HSK equiva-
lente ao First da Universida-
de de Cambridge. Este títu-
lo expídeo o Centro de Exa-
mes de Nivel de Chino da
Universidade de Lingua e
Cultura de Beixing (Pekín).�

HSK, único título emitido
polo Goberno chinés

>>>

’’Para obter o título  oficial hai
que superar oito cursos e
ter as tres certificacións
correspondentes aos tres
niveis nos que se divide ”
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O FACHO 
OLÍMPICO

Xosé Manuel Sarille

E stou de acordo coa cam-
paña que está a desen-

volver a prol dos dereitos hu-
manos na China a organiza-
ción Amnistía Internacional, á
que orgullosamente pertenzo
desde hai varios lustros. Os
abusos estarrecen; os fusila-
mentos, a represión, a misoxi-
nia. Está ben que unha cam-
paña así se estenda ao mundo
enteiro e lle meta un xaque ás
autoridades responsábeis. A
todo isto hai que engadirlle a
simpatía polo Tíbet, un país
invadido e colonizado con co-
lonos e cun futuro verdadeira-
mente difícil. 
Pero unha vez dito todo iso,
tampouco se trata de que chu-
pemos o dedo e nos volvamos
fatos mirando para os aros
olímpicos. A grande potencia
emerxente pretendía homolo-
garse e asentar o seu prestixio a
través dese instrumento tan
perverso  e alienante que é o
deporte competitivo. Pero os
EE UU non están para bromas,
e tampouco as potencias me-
nores occidentais. Por iso todo
cheira a que a CIA ( existe? só
está en Colombia?) instrumen-
talizou a campaña, induciu a
amplificación das protestas e
cavou outra trincheira arredor
da China, tan difícil de rodear. 
E ollo co Tíbet porque estaba
no limesentre o Imperio Britá-
nico e o Exército de Mao. Sem-
pre buscou refuxio nos ingle-
ses. É moi ilustrativo sobre iso e
sobre a invasión Kundun, un
filme de Martin Scorsese. 
Aínda así moi ben as protes-
tas. Menos as de Los Angeles,
permítanme. Os norteameri-
canos non deberían esquecer
que teñen de presidente o res-
ponsábel dun millón de cri-
mes, e de campos de torturas,
aínda que nunca vaia compa-
recer ante o Tribunal de Den
Haag, porque os ricos nunca
comparecen. �

’’
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que cada símbolo significa un
concepto, é dicir un grupo de
palabras e letras, e que cada
símbolo ten un único significa-
do”, engade a docente, que co-
menta os contratempos que is-
to xera entre os estudantes ga-
legos e occidentais en xeral.
Por outra banda, a pronuncia-
ción tamén diverxe. En chinés
existen catro tons con signifi-
cados diferentes, algo que ao
principio choca e custa aos
alumnos.
Nas clases das EOI tamén se
fala da cultura e costumes chi-
nesas, contidos que, segundo
din as dúas docentes, teñen
unha grande aceptación no
alumnado.�

500 totalmente diferentes. O
que máis chama a atención é

dos seus alumnos ven no chi-
nés un idioma con moito futu-
ro, sobre todo no eido dos ne-
gocios e da economía, pero ta-
mén con moitas complica-
cións á hora da súa aprendiza-
xe. “En chinés mandarín exis-
ten 5.000 letras, símbolos e ca-
racteres. Nós traballamos con

AALDEAGLOBAL.7.

Os norteamericanos
non deberían esquecer
que teñen de presidente
o responsábel
dun millón
de crimes ”

’’

chinés mandarín é varia-
do: dende universitarios, e es-
tudantes menores de idade,
pasando por empresarios e
afeccionados á cultura e idio-
ma deste extenso país. A mes-
tra de chinés no centro da Co-
ruña, Miriam Rodríguez, ex-
plica que se trata dun idioma
difícil, que ten que gustar. “A
pronunciación e a escritura é
o que máis custa”, comenta. A
docente asegura que para do-
minar o chinés con soltura fai
falla até catro ou cinco veces
máis tempo que o adicado á
aprendizaxe doutro idioma. 

500 SÍMBOLOS.A súa homóloga en
Vigo, Yan Li, di que a maioría

Yan Li, profesora de Chinés da EOI de Vigo.

Academias,
a outra
opción
Antes da inclusión do
chinés na oferta das Es-
colas Oficiais de Idiomas,
as academias eran as úni-
cas que ofertaban estes
coñecementos. Iforense,
en Ourense, é un exem-
plo. Dende hai tres anos
esta academia imparte
clases de chinés. Empe-
zou por organizar cursos
de iniciación de 30 horas
para probar que se con-
verteron, co tempo e de-
bido ao interese do alum-
nado, en cursos de 9 me-
ses de iniciación, nivel
medio e perfecciona-
mento, que se prolonga
entre dous e tres cursos
escolares. “Superados to-
dos estes niveis, os alum-
nos están capacitados
para defenderse en chi-
nés mandarín a nivel oral
durante unha viaxe ou
para facer negocios. Para
estar á mesma altura a ni-
vel escrito fan falla máis
anos”, resume Xoán Car-
los Iglesias, un dos res-
ponsábeis de Iforense. 
Neste centro privado ofre-
cen un certificado persoal
da academia que non é
compatíbel a nivel oficial,
pero si que preparan a
alumnos para os exames
oficiais da HSK (o exame
oficial dependente do
Centro de Exames de Ni-
vel de Chino da Universi-
dade de Língua e Cultura
de Beijing-Pekín).�

>>>

’’A pronunciación e a escritura
é o que máis custa”

[Miriam Rodríguez]
Profesora de Chinés da EOI da
Coruña.
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outras e están relacionadas coa
crise económica provocada po-
lo estoupido da burbulla inmo-
biliaria e as hipotecas de risco.
Rodríguez preguntou “por que
avogar por unha moratoria so-
bre as normas da señora Tábo-
as, e non sobre as urbanísticas

da señora Caride, ou as medio-
ambientais do señor Vázquez?”
Outro aspecto polémico, que lle
afecta a un número reducido de
rexedores, é a intención da Con-
sellaría de Vivenda de impedir a
figura do alcalde promotor urba-
nístico para evitar os confli-
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CARTAS

H. Vixande
A Federación de Municipios e
Provincias de Galicia, Fegamp,
cos votos a favor do PSOE e do
PP, puxo en cuestión as Normas
do Hábitat Galego da Consella-
ría de Vivenda, que regulan as
condicións mínimas que deben
reunir as vivendas de nova
construción. Os argumentos
empregados céntranse en que
invaden competencias munici-
pais e que chegan nun momen-
to de crise e a súa aplicación po-
dería afectar negativamente o
sector da construción.
As Normas do Hábitat substitú-
en o Decreto de Habitabilidade
de 1992, que incluía un anexo
detallado que tamén regulaba
as “condicións mínimas que
deben reunir as vivendas”.
Aquel Decreto definía unhas
medidas de 26 metros cadrados
de tamaño mínimo das viven-
das. As novas Normas estabele-
cen unha dimensión dos novos
pisos dun mínimo de 40 me-
tros, unha diferencia de 14 me-
tros. A anterior directiva da Fe-
gamp participou no consenso
sobre as Normas do Hábitat.
O alcalde de Ames e presidente
da Fegamp, Carlos Fernández

(PSOE), indicou que as Normas
do Hábitat “afectan os planea-
mentos” e que “foron aprobadas
con infracción dos principios de
xerarquía normativa e compe-
tencia, con efectos lesivos para a
autonomía municipal”.
Sobre a cuestión da autonomía
municipal, o seu antecesor no
cargo, Xosé Crespo (PP), mani-
festara a “necesidade de fusio-
nar municipios” pola incapaci-
dade de moitos concellos de
dotarse dos máis elementais
mecanismos de goberno entre
os que figuran o ordenamento
urbanístico.
O secretario de Organización

do PSdeG-PSOE e conselleiro
de Traballo, Ricardo Varela, saíu
en defensa da Fegamp indican-
do que “ten a lexítima capacida-
de de resposta cando son vul-
nerados os dereitos dos conce-
llos que forman parte dela, por
exemplo, con decisións que po-
den colisionar coa lexislación
vixente ou que atentan contra a
autonomía municipal”.

O MESMO CRITERIO PARA TODAS AS ACTIVI-

DADES. O ex vicepresidente da
Xunta e actual analista político,
Xosé Luís Barreiro, que indicou
pola súa banda que “debería es-
trañarnos moito que, habendo
normas minuciosas para deter-
minar as condicións que debe
cumprir un coche, un electrodo-
méstico ou un xoguete, teñamos
normas tan laxas para regular a
habitabilidade das vivendas”. 
Por outra banda, o columnista
político Carlos Luís Rodríguez
sinalaba a coincidencia dalgun-
has “asociacións de promoto-
res”, “a Fegamp, o PP, sectores
do gremio arquitectónico e un-
ha parte da Xunta” nos ataques
ás Normas do Hábitat e lem-
brou que “as penalidades” que
padecen os construtores son

Polémica por catorce metros cadrad
Os concellos do PP e o PSOE opóñense ás Normas do Hábitat que aumentan o tamañ

O TIBET AGONÍA

Cando un está a piques de mo-
rrer aforcado, se o demo che
ofrece axuda, benvido sexa o
demo. E iso mesmo é o que lle
pasa ao Tíbet, fagocitado polo
nacionalismo chinés. Alí as fo-
tos do Dalai Lama e a bandeira
do país están prohibidas e os
nenos non son educados no
idioma e na cultura de seu.
¿Que pode facer un pobo de
seis millóns e pico de tibetanos

(dos que 200.000 están exilia-
dos) contra o coloso chinés?
Nunha estampa moi asiática,
poderíase dicir que é a loita de-
sigual entre un pavo e un dra-
gón. E, claro está, ninguén
quere incomodar o dragón. O
noso goberno central, en
amistosa disputa cos naciona-
lismos periféricos, é probábel
que tampouco o queira facer,
con motivo dos Xogos Olímpi-
cos; porén si deberían facer al-
gún xesto, por un mínimo de

decencia e de amor á humani-
dade. O Dalai Lama, como bo
budista e coñecedor da reali-
dade –pode que irreversíbel–
do seu país, defende unha vía
intermedia: a autonomía den-
tro da China. No entanto, as
autoridades chinesas prefiren
satanizalo. O seu pacifismo e
bonhomía, mundialmente re-
coñecidos, parece que os irrita
tremendamente.�

Ramón Coira
(Ourense)

XO
SÉ
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O

IS

Polígono de Navia, en Vigo.

CRISE NO BIPARTITO

’’Debería estrañarnos que,
habendo normas
minuciosas para determinar
as condicións que debe
cumprir un coche ou un
xoguete, teñamos normas
tan laxas para regular a
habitabilidade das vivendas”

[Xosé Luís Barreiro]
Exvicepresidente da Xunta e
analista político.

>>>
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tos de competencias entre
os concellos e a actividade inmo-
biliaria. Aínda que a Fegamp ta-
mén discute esta medida, non
está a mobilizar coa mesma de-
cisión porque os involucrados
son un pequeno grupo de alcal-
des. Non obstante, dentro do bi-
partito subsiste a polémica sobre
a prohibición desta figura.

ENFRONTAMENTOS ANTERIORES.Non é
a primeira vez que a Fegamp se
enfronta o Goberno galego. A fi-
nais de 2006, con motivo de dis-
tintas iniciativas lexislativas da
Consellaría de Política Territo-
rial, entre as que estaba a Lei de
protección do litoral, o daquelas
presidente da Fegamp, Xosé
Crespo, acusou a Xunta e o Es-

tado de “usurparlles” aos con-
cellos a súa autonomía, indicou
que “os concellos teñen que
buscarse a vida” e alegou que
está xustificado que “se empre-
gue o patrimonio municipal pa-
ra poder sobrevivir”.
A conselleira de Política Territo-
rial, María Xosé Caride, respon-
dera a aquelas críticas da Fe-
gamp indicando que o obxecti-
vo da Xunta é o “crecemento
sostíbel” e criticara que “se rea-
lizaron obras urbanísticas ao
amparo de planeamentos ob-
soletos” que non reunían os
“criterios mínimos”.�
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cadrados
ntan o tamaño mínimo das vivendas

E MAGDALENA
CONTINÚA!
’’

Susana López Abella

J osé Luís Rodríguez Zapate-
ro non empeza ben con

Galicia ratificando a Magdale-
na Álvarez como titular de Fo-
mento,  non é razoábel que o
presidente do goberno empe-
ce a lexislatura falando de con-
senso á vez que elixe para Fo-
mento unha ministra que foi
reprobada. A decisión presi-
dencial atenta contra a digni-
dade de Galicia. Que Álvarez si-
ga sendo a encargada de de-
senvolver as infraestruturas da
comunidade –un labor pola
que tan pouco interese mos-
trou e si moito desprezo du-
rante os últimos catro anos– é
unha labazada para todos os
galegos. Queda claro que o po-
der do socialismo andaluz pesa
máis que o orgullo de Galicia. 
Os socialistas galegos tentan
ocultar a súa frustración lem-
brando que tres ministros ga-
legos que estaban no Goberno
durante a pasada lexislatura
repiten nos seus cargos, pero
o importante dun ministro
non é se naceu en Galicia ou
non, senón se mostra ou non
interese polo desenvolvemen-
to da comunidade. Durante os
últimos anos ningún dos tres
galegos trouxo nada bo para
Galicia. César Antonio Molina
foi o ministro do canon dixital
e durante a campaña deixou
bonitas perlas nos xornais ga-
legos, Helena Espinosa é a da
cota láctea que está atenazan-
do o sector gandeiro e non es-
tá nada ben vista polo respon-
sábel galego de Medio Rural. E
Helena Salgado, candidata
por Santander, aperta con
man firme a chave dos traspa-
sos de competencias á nosa
comunidade. 
Non nos  merecemos unha mi-
nistra como Magdalena Álva-
rez, con ela e con outros dirixen-
tes á fronte de carteiras ministe-
riais é máis necesario desexar-
lles sorte aos galegos que aos
novos ministros!�

Queda claro que o poder do
socialismo andaluz pesa máis
que o orgullo
de Galicia.”

’’
?UERE SABER MÁIS?

conselleriavivenda.xunta.es/web/
conselleria/presentacion-habitat 

fegamp.es/fegamp.htm

M. Veiga
A un ano das eleccións galegas,
Emilio Pérez Touriño non que-
re que lle suceda como a Zapa-
tero e que o seu mandato sexa
tachado pola dereita de dema-
siado radical ou esquerdista,
por iso a súa palabra preferida
nas últimas semanas está a ser
a de “relentización”. Trataría-
se, por desexo do presidente,
de relentizar o incremento das
horas de galego no ensino, de
relentizar a normativa sobre
mínimos de habitabilidade
nas novas vivendas, prevista
para a súa aprobación este
mes, e, probabelmente de re-
lentización tamén noutras ma-
terias que poidan suscitar de-
bate social ou oposición dal-
gún sector. A palabra preferida
polo PP é outra: “imposición”.

En opinión dos conservadores,
o BNG trata de impoñer, desde
a súa parcela no goberno, o ga-
lego na educación, trataría
igualmente de impoñer unhas
normas na construción de vi-
vendas que presumibelmente
farán fuxir de Galicia os pro-
motores e, finalmente, os na-
cionalistas, coa súa presión so-
bre o PSOE, tratarían de impo-
ñer toda unha serie de proxec-
tos nos que a política do novo
goberno se desmarca de forma
máis visíbel da maneira de go-
bernar da Xunta anterior. O
máis rechamante desta con-
frontación radica no BNG. Os
nacionalistas comportáronse
até agora na Xunta con bastan-
te cautela, tanta que lles xerou
non poucas críticas internas,
sindicais e sociais, con algunha

manifestación incluída. O
BNG non ten competencias
sobre educación, pero apoia
unhas medidas aprobadas no
seu día no parlamento coa
unanimidade das tres forzas
políticas. Os casos das Normas
do Habitat e da incompatibili-
dade para ser alcalde e promo-
tor ao mesmo tempo, inciden
nunha problemática, a dos de-
fectos de construción e da es-
peculación inmobiliaria, in-
tensamente denunciada, ao
longo dos dous últimos anos,
polo goberno central socialista
e por instancias políticas e eco-
nómicas europeas. O que se
decida, froito deste debate,
marcará o signo do actual go-
berno e poñerá de manifesto a
estratexia de cada unha das
forzas do bipartito.�

RELENTIZAR E IMPOÑER

PACO VILABARROS

Sobre a posibilidade de que na
Fegamp o PP e o PSOE exer-
zan unha pinza sobre o BNG,
o presidente da Xunta indicou
que este extremo non se dá
“en ningún caso”. Touriño ta-
mén explicou que “é certo que
cando o nacionalismo gober-
na, como sucedeu en Catalun-
ya ou o País Vasco, ten unha fi-
losofía de actuación que os al-
caldes chaman «vontade cen-

tralizadora excesiva» e onde
non sempre se atende ás com-
petencias dos concellos. e ese
é o debate de fondo”.
Un alto responsábel político
do BNG dentro do goberno
asegurou, pola súa banda,
que “non teño constancia de
ningunha acción concertada
entre o PP e o PSOE sobre esta
polémica. Esta voz, que prefe-
riu o anonimato, indicou po-
rén que “a Fegamp nesta
cuestión actúa como elemen-
to de zapa”.
Touriño afirmou que “a nosa
acción de goberno debe ir da
man dos concellos. E non digo
que non o esteamos a facer,
pero como presidente teño
que asumir que a Fegamp se
faga ouvir. Non me preocupa
tampouco en exceso, porque
este Goberno sabe encaixar”.�

A pinza da Fegamp

’’A nosa acción de goberno
debe ir da man dos
concellos”

[Emilio Pérez Touriño]
Presidente da Xunta.

’’As Normas do Hábitat afectan
os planeamentos”

[Carlos Fernández]
Alcalde do PSOE e
presidente da Fegamp.

>>>
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como a espuma. Ese discurso do
encarecemento xa non o cre
ninguén. A sociedade está farta.
Non podemos retrasar máis a
resposta a estes problemas. A so-
ciedade pregúntase para cando
toca ter vivenda de calidade,
como a teñen outros países do
noso entorno inmediato e cuns
prezos moito menores.
AA  qquueenn  aaffeeccttaa  ee  mmeeddiiddaa  ee  eenn
qquuee  pprraazzooss,,  ppoorrqquuee  ssee  ffaalloouu  ddee
ggrraadduuaalliiddaaddee  nnaa  aapplliiccaacciióónn??

de VPO, cando se dispararon ex-
ponencialmente os prezos e te-
mos a moitas familias hipoteca-
das de por vida, con patios de
mínimos, con anchos de corre-
dor mínimos, cunhas calidades
de iluminación e ventilación de
mínimos ou cunha accesibili-
dade moi limitada para xente de
idade avanzada ou con discapa-
cidade. O único que facemos é
poñer en marcha normas de
maior calidade. Se lle esiximos a
un electrodoméstico, un coche
ou unha prenda de roupa que
cumpra cunha norma de homo-
logación, como non imos esta-
belecela para unha vivenda que
coste 20,30, 40 ou 100 millóns de
pesetas? A vivenda (VPO) dun só
dormitorio, coas normas de
1978, esixe que teña 40 metros
cadrados mínimos, tal como re-
collen as Normas do Hábitat Ga-
lego, pois co decreto de 1992 a vi-
venda libre permitía vivendas de
26 metros cadrados. Por iso nes-
tas semanas se visaron tantos
proxectos, para acollerse a esas
normas e non cumprir os novos
estándares de calidade.
EEnnccaarreecceenn  aa  vviivveennddaa  rreeaall--
mmeennttee  aass  NNoorrmmaass??
É un argmento demagóxico e
falso. Por que se encareceron en-
tón todos estes anos? Por que hai
zonas do país onde medrou até
un 300% a vivenda cando non
había estas normas? Simple-
mente porque a vivenda se utili-
zou como ben de consumo,
para especular. Fíxose co solo e
coa calidade da vivenda, e como
non había unha política de vi-
venda social planificada as fami-
lias tiñan que mercar o pouco
que había no mercado: caro e,
en moitas ocasións, malo, non
tanto na construción como nas
dimensións e accesibilidade. Es-
tamos fartos de queixas sobre
cuartos onde apenas se conse-
gue encaixar unha cama, corre-
dores onde unha persoa con
muletas non pode camiñar, ou
baños onde unha persoa maior
ou cunha perna rota non da en-
trado. E mentres a vivenda subía

Xan Carballa
Pepe Ferrín [fOTOGRAFÍA]

Aentrada en vigor das
Normas de Hábitat Ga-
lego levantan nestes

días unha polémica sorpren-
dente pola súa virulencia. A
Conselleira de Vivenda, Teresa
Táboas, contesta nesta entre-
vista solicitada hai varias sema-
nas, aos elementos principais
de controversia.
PPoorr  qquuee  uunnhhaass  nnoorrmmaass  ddee  ccaallii--
ddaaddee  nnaa  eeddiiffiiccaacciióónn  lleevvaannttaann
eessttaa  ttoorrmmeennttaa  ppoollííttiiccaa??
É inaudito. Son unhas normas
aprobadas polo goberno en con-
xunto e asinadas polo presidente
Touriño. Están feitas por un de-
partamento da Xunta que o que
pretende é mellorar a calidade
de vida dos galegos e galegas e
están feitas por unha consellería
do BNG para beneficiar a toda a
sociedade, non para prexudicar
a ninguén. É incríbel que despois
de ser aprobadas en decembro,
e pasado un prazo de tres meses
para axudar a adaptalas, agora
que van entrar en vigor [o xoves
17 de abril] se monte esta especie
de estratexia para obstaculizar a
súa aplicación. Os galegos que-
ren vivendas máis accesíbeis,
con máis calidade lumínica, de
ventilación e espacial no investi-
mento máis importante que fan
na súa vida as familias. Para iso
serven as Normas do Hábitat e
por iso asombra a oposición que
vimos estes días.
CCoommoo  ssee  ccoonnccrreettaa  eessttee  ccaattáá--
llooggoo  qquuee  ddeebbeenn  ccuummpprriirr  aass  nnoo--
vvaass  vviivveennddaass??
En mellorar os estándares. Hoxe
debemos saber que hai vivenda
protexida (VPO) e vivenda libre.
A libre guíase por un decreto do
ano 1992 e as protexidas por
unha norma de deseño, para
todo o territorio do estado, de
1978. Por exemplo, as protexidas
teñen superficies maiores de pa-
tio que as que se permiten en
Galiza. Un patio dun edificio de
baixo e catro plantas é menor na
vivenda libre en Galiza que nun

POLÍTICA.10.

1992. O que cambian son as di-
mensións e as calidades das vi-
vendas, pero non hai cambios
xurídicos sobre quen vai infor-
mar as licencias de obra.
OO  pprreessiiddeennttee  ddaa  FFEEGGAAMMPP  ((CCaarr--
llooss  FFeerrnnáánnddeezz,,  aallccaallddee  ddoo  PPSS--
ddeeGG--PPSSOOEE  eenn  AAmmeess))  ddiixxoo  nnaa
pprreennssaa  qquuee  oo  BBNNGG  ‘‘lleevvaa  tteemmppoo
qquueerreennddoo  mmeetteerr  oo  ffoocciiññoo  nnoo  ppllaa--
nneeaammeennttoo  uurrbbaannííssttiiccoo’’..  QQuuee  llllee
ppaarreecceenn  eessaass  ddeeccllaarraacciióónnss??
Hai opinións e declaracións
que sería unha trampa po-
ñerse a rebater. O BNG sempre
vai defender que e faga un bo
urbanismo. As actuacións que
se fagan sobre o territorio te-
ñen que ser sensíbeis e para
non facer dano. Nós temos o
pensamento e o corazón no
país e opinaremos as veces que
faga falta nos temas que se refi-
ran ao territorio porque nos
preocupa o seu futuro.
AAllggúúnnss  ccoonnssttrruuttoorreess  ddiinn  qquuee
tteerráánn  qquuee  mmaarrcchhaarr  ppoorr  ‘‘iinnsseegguu--
rriiddaaddee  xxuurrííddiiccaa’’??
Como vai aprobar a Xunta un
decreto que non teña todas as
garantías xurídicas? Ese argu-
mento cae polo seu peso. O real
é que algún promotor terá me-

ANOSATERRA
17-23 DE ABRIL DE 2008

A norma entra xa en vigor, só
que a diferenza co 1992 creamos
un Comité Asesor de Habitabili-
dade, porque queremos que as
Normas sexan un elemento de
consenso, de participación ci-
dadá, flexíbel e que mude como
o fai a sociedade do noso tempo.
Como técnica tiven moitas dú-
bidas, como tivemos todos os
arquitectos, co Decreto de Habi-
tabilidade e non había a quen
dirixirse para interpretala. Agora
si e tamén se lle dan axudas aos
concellos para poñelas en mar-
cha. Cóntolle un caso de cando
estaba presidindo o Colexio de
Arquitectos de Pontevedra: a un
arquitecto municipal abrímos-
lle un expediente porque infor-
maba discrecionalmente, pero
nos seus proxectos privados
noutros concellos facíao doutra
maneira. Hoxe, cun comité ase-
sor e outro de participación
(através de FEGAMP, colexios
de arquitectos, promotores e
usuarios) vanse poder seguir
ben as Normas.
SSee  nnoonn  ssee  ccuummpprreenn  qquueenn  aass  tteenn
qquuee  iimmppooññeerr??
Pois igual que antes, as compe-
tencias para sancionar téñenas
os concellos. O tema compe-
tencial está igual que no 1992:
os concellos teñen que infor-
mar para as licencias de obra e
tamén para sancionar. Só que
agora teñen da nosa parte moi-
tas axudas para mellorar as súas
capacidades de persoal técnico.

O DESENCONTRO POLÍTICO.

AA  FFEEGGAAMMPP  aaccuussaa  dduurraammeennttee  ddee
‘‘iinnxxeerreenncciiaa  nnoo  mmuunniicciippaalliissmmoo’’??
Non sei nin como interpretalo.
Empezando porque a actual
directiva da FEGAMP non foi a
que informou das Normas do
Hábitat Galego, porque hai
moito que se presentaron e ti-
veron un longo proceso de tra-
mitación, daquela foi a ante-
rior directiva quen deu o seu
plácet. Estas Normas cumpren
a mesma función que o De-
creto de Habitabilidade de

Teresa Táboas, conselleira de Vivenda

‘As Normas de Hábitat son un
acordo de todo o goberno para
mellorar a calidade de vida’

CRISE NO BIPARTITO

’’É un asombro que se opoñan
a mellorar a calidade
daquilo no que máis gasto fai
unha familia”

’’Os propios promotores
recoñeceron,
na inauguración da feira
inmobiliaria en Madrid,
que se pasaron cos prezos” 

’’Estamos fartos de queixas
sobre cuartos onde apenas
se consegue encaixar unha
cama, ou corredores onde
unha persoa con muletas
non pode camiñar”

’’Hai opinións e declaracións
que sería unha trampa
poñerse a rebater. O BNG
sempre vai defender que e
faga un bo urbanismo”

’’O debate é o lóxico dun
goberno con dúas forzas
políticas, pero a grandeza é
saber chegar a puntos
de acordo e negociación”
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son quen de vender as vivendas
que teñen no mercado porque a
xente non pode chegar a eses lí-
mites disparatados. Os propios
promotores recoñeceron na

nos beneficios e iso maquíllano
coa cantilena da ‘inseguridade’.
O que teñen que falar certos pro-
motores é que estamos ante
unha crise financeira onde non

inauguración da feira inmobilia-
ria en Madrid que se pasaron cos
prezos. Se a Norma aínda non
entrou en vigor que expliquen
entón por que subiron os prezos

A ESPAÑA 
SINGULAR
’’

Antón Losada

Pode que o PP perdera as
eleccións. Pero logo de es-

coitar a Zapatero na investidura
asalta a dúbida razoábel de que
o discurso da dereita as teña
acabado gañando, alomenos
en parte. Vista a composición
do novo goberno, a inquietude
converterse en incomodidade. 
Da España plural pasamos a
un intento de bater o record
de dicir España máis veces
nun discurso. De defender a
resolución parlamentar que
amparaba o dialogo en Eus-
kadi, pasamos a un súpeto
cambio de dirección que a
mata sen ter a xentileza de avi-
sar a quen lle axudaron a
mantela viva. De defender a
cultura do acordo como esen-
cia da democracia, pasamos a
non negociar a investidura,
cualificar os acordos como
ataduras e confundir a soi-
dade política coa indepen-
dencia.  Reforzamento do es-
tado avisando da vontade de
recuperar competencias, en-
durecemento da literatura en
materia de inmigración ou si-
lencio calculado arredor das
reformas de estatutos pen-
dentes, na que o noso agarda á
cola, son outros sinais da con-
verxencia do discurso da es-
querda española coas obse-
sións máis queridas do neoes-
pañolismo. 
As eleccións de marzo foron
unha escolla entre dous con-
xuntos de valores e dúas ideas
do que pode e debe ser o es-
tado. Os protagonistas pedi-
ron o voto sobre eses argu-
mentos. O guión que escolleu
a maioría non é o que inter-
pretou Zapatero no Congreso.
Se foi unha argucia dialéctica
ou un verdadeiro anuncio de
cambio sobre o cambio, dirao
o tempo. E aínda que isto non
é un cine no que se poda pedir
que nos devolvan os cartos da
entrada, si podemos patalear
para que saia o autor a dar a
cara diante do seu público.�

O guión que escolleu 
a maioría non é
o  que interpretou 
Zapatero 
no Congreso.”

’’

VVoosstteeddeess  tteeññeenn  uunn  pprrooggrraammaa
eessppeeccííffiiccoo  ppaarraa  oo  ffoommeennttoo  ddoo
aalluugguueerr..  CCoommoo  eessttáá  ffuunncciioo--
nnaannddoo??  HHaaii  mmaarrxxee  ppaarraa  mmááiiss
mmeeddiiddaass  ddee  pprroommoocciióónn  ddoo
aalluugguueerr  ccoommoo  aalltteerrnnaattiivvaa
ppaarraa  aacccceeddeerr  áá  vviivveennddaa??
Fixemos unha modificación
do programa, que estaba pen-
sado para poñer a vivenda ba-
leira no mercado do aluguer,
tirándolle os medos aos pro-
pietarios de non cobrar ou
non poder botar o inquilino
en determinadas circunstan-
cias. Démoslle garantías e
mesmo subvencionamos
melloras necesarias (vernizar,
pintar ou arranxar un
baño,...). E tamén axudamos
os arrendatarios para que non
teñan que investir máis dun

30% da súa renda mensual en
vivenda. Cada vez hai máis
xente nese programa, sobre
todo propietarios que saben
que conseguen seguridade
xurídica e que durante cinco
anos teñen garantía de cobro
do alugueiro. Este programa é
a estrela do noso goberno
xunto coas Medidas Urxentes
que buscan un parque de vi-
vendas públicas en alugueiro.
AA  ccrriissee  eeccoonnóómmiiccaa  llííggaassee  aaoo  eexx--
cceessoo  ddee  vviivveennddaass  ppeerroo  aa  ddee--
mmaannddaa  sseegguuee  sseennddoo  aallttaa..
CCoommoo  ssee  eexxpplliiccaa  eessee  ppaarrooddooxxoo??
É case un absurdo. No Rexis-
tro Único para vivenda prote-
xida temos 20.000 deman-
dantes en menos dun ano. O
sector da construción e a pro-
moción ten aí un nicho im-

portantísimo, pero de vi-
venda protexida e por tanto
con prezo limitado, non cos
gaños e beneficios da vi-
venda libre noutros tempos e
que agora non dan vendido.
Por iso o 1 de setembro vai
comezar a tramitación admi-
nistrativa do plano sectorial
para a promoción de vivenda
protexida, que prevé 6 mi-
llóns de metros cadrados
para construír 40.000 viven-
das en seis anos. Hai moitas
medidas en marcha para
ofertarlle ao sector, como fan
outros países da Unión Euro-
pea que teñen políticas moi
avanzadas de vivenda, ofre-
céndolle chan desde os po-
deres públicos para vivenda
protexida e de calidade.�

‘A vivenda protexida
axudará a saír da crise a construción’

e fixeron esas vivendas mínimas.
Por sorte temos unha maioría de
promotores que están contentos
coas novas Normas de Hábitat
porque apostan pola calidade. 
HHaaii  xxaa  uunn  ppeeqquueennoo  rroossaarriioo  ddee,,
cchhaamméémmoollooss  ddeesseennccoonnttrrooss,,
ccoonn  oorrggaanniissmmooss  ddiirriixxiiddooss  ppoolloo
PPSSddeeGG..  ÉÉ  uunn  pprroobblleemmaa  ddee  ddeess--
lliinnddaarr  ccoommppeetteenncciiaass  oouu  ddaa
nnoorrmmaall  ddiiaallééccttiiccaa  ppoollííttiiccaa??
É a lóxica dun goberno con
dúas forzas políticas, pero a
grandeza é saber chegar a pun-
tos de acordo e de negociación.
Velaí a norma impulsada e re-
dactada por esta consellería
para impulsar a modificación
do solo e que se fagan reservas
nas grandes cidades dun mí-
nimo do 40% para VPO. Ou de
impulsar, co 5% do aproveita-
mento non lucrativo cedido á
Xunta, a construción de viven-
das en alugueiro para mozos e
mozas. Iso que parecía que
provocaría malestar noutra
consellería sentámonos a tra-
ballar e agora está a lei no par-
lamento. Esa é a grandeza e a
nosa responsabilidade como
políticos. O demais son liortas
que non levan a ningures.�
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xentino. É bo que os cubanos
coñezan que esa é a liberdade
do capitalismo; xa chegaron a
ela no que atinxe á compra de
electrodomésticos. Porque de-
ben saber que na gran maioría
de países do seu contorno, fóra
do socialismo, o que se chama
liberdade é todo iso que se pode
conseguir con diñeiro”.

A VITORIA
COMUNISTA NO NEPAL

KKaannttiippuurr
((lluunnss  1144  ddee  aabbrriill))

“Baburam Bhattarai, líder do
Partido Comunista do Nepal (os
maoístas) dixo que o seu partido,
sendo a forza máis votada na
Asemblea Constituínte, encabe-

zará o próxima goberno de coali-
ción”, indica o medio en liña de
Katmandú, Kantipur. O día an-
terior, no periódico o Correo do
Domingo, Bhattarai dixera que
“todo o mundo debe aceptar
que nós, como principal partido,
temos o dereito a encabezar o
próximo goberno”. Kantipur in-
dica que “el tamén deixou claro
que os ministerios do goberno
que se elixa serían distribuídos
de forma proporcional entre os
partidos que lograron escanos
na Asemblea Constituínte. Dixo
que os maoístas traballarán polo
consenso cos outros partidos.
‘Seremos respectuosos co espí-
rito e a letra da Constitución Pro-
visional e procuraremos o con-
senso’, afirmou. Os maoístas di-
xeron que manterán boas rela-
cións coa comunidade interna-
cional e, preguntado Bhattarai
polos contactos cos Estados
Unidos, que aínda non retiraron
o seu partido da lista de organi-
zacións terroristas, dixo que está
seguro de que ese país respecta
os principios democráticos”.

COLOMBIA
E A VIOLENCIA

TThhee  NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess
((ssáábbaaddoo  1122  ddee  aabbrriill))

A presión dos Estados Unidos
contribuíu á redución da violen-
cia en Colombia, é a conclusión
que se tira do editorial de The
New York Times titulado
“Tempo para un pacto social en
Colombia”. “O último ano mata-
ron 39 sindicalistas, descen-
dendo desde os 197 de 2001, o
ano antes de Álvaro Uribe chegar
ao poder. Os fiscais obtiveron 36
sentenzas por asasinatos de sin-
dicalistas –sobre as 11 de 2006 e a
única de 2001. A media da oficina
do fiscal xeral aumentou cada
ano. O último, creou unha uni-
dade de persecución de asasina-
tos de traballadores que obtivo
13 sentenzas. A presión do Con-
greso dos Estados Unidos contri-
buíu a este progreso, poñendo a
liña o goberno colombiano coas
súas ofertas de avances nos de-
reitos humanos que podería
traer consigo o asinamento dun
tratado social. Washington debe-
ría manter a presión para asegu-
rar unha persecución decidida
dos crimes dos paramilitares e
reducir aínda máis a violencia
contra os sindicalistas. Houbo
unha poderosa ferramenta para
facelo: sobre seiscentos millóns
de dólares anuais en axuda mili-
tar para Colombia combater o
tráfico de drogas”.�

LIBERDADE
DE MERCADO E CUBA

PPúúbblliiccoo
((xxoovveess  1100  ddee  aabbrriill))

“O que estaba prohibido polo
Goberno pasa a estar prohibido
polo mercado. Esa é a liberdade
do capitalismo: os prezos prohi-
bitivos”, eis un texto destacado
nun artigo de Público do que é
autor PPaassccuuaall  SSeerrrraannoo  e que o
escribe a raíz da autorización do
Goberno cubano para mercar
bens de consumo na illa cari-
beña. “Comprar un aparello de
DVD, unha computadora ou
un televisor de máis de 19 pol-
gadas será tan difícil para moi-
tos cubanos como o é agora
para o habitante dun suburbio
de Porto Príncipe, un indíxena
chiapaneco, un labrego hondu-
reño, ou un desempregado ar-

ENPOLEIROALLEO

Baburam Bhattarai, líder do PC do Nepal. DESMOND BOYLAN / REUTERS

NOVOS TEMPOS’’
Ceferino Díaz

N o seu discurso de investi-
dura, Zapatero expuxo as

súas prioridades para afrontar a
desaceleración económica e
continuar as políticas de re-
forma, unha acción de goberno
con catro liñas que deberían ser
boas para Galicia.
En primeiro lugar, aproveitando
o aforro orzamentario dos exerci-
cios anteriores, adiantaranse os
investimentos en obras públicas
como un instrumento de cho-
que para contrarrestar a caída do
emprego na construción, conse-
cuencia da crise no sector inmo-
biliario. Este investimento suple-
mentario en infraestruturas debe
beneficiar a Galicia. Agora si te-
mos proxectos capaces de asu-
mir investimentos e débense
adiantar as obras en curso.
A desaceleración global coin-
cide coa crise do modelo pro-
dutivo dominante en España
baseado na construción. A revi-
sión deste modelo xa iniciada e
reforzada cun Ministerio de
Ciencia e Tecnoloxia debe ser
positiva para Galicia que, dende
Innovación e Educación, está
na mesma aposta e conta con
importantes fondos da UE. 
En terceiro lugar, o desenvolve-
mento das políticas sociais com-
prometidas e o impulso de novos
proxectos neste campo dáse por
feito interpretando o resultado
das eleccións e a sensibilidade
demostrada polo goberno nesta
cuestión. Pola nosa estrutura so-
cial e poboacional, vainos ben
que se potencie a política social.
Por último, en materia de polí-
tica institucional debe pecharse
o mapa territorial e definir o
novo marco de financiamento
das autonomías. A reforma es-
tatutaria, de haber o acordo ne-
cesario en Galicia, non atopará
problemas en Madrid. A cues-
tión do financiamento haberá
que pelexala duramente para
que o modelo teña en conta ele-
mentos clave que encarecen a
prestación de servizos como
son a dispersión e o envellece-
mento da poboación.
Se os prognósticos se cumpren,
poden ser estes anos positivos.
Con todo, a repercusión na cali-
dade de vida e nas políticas de
desenvolvemento do noso País
dependen fundamentalmente
da incardinación destas medi-
das coas políticas da Xunta. Ta-
mén dependerá, e non é cues-
tión menor, que as medidas

para frear a desa-
celeración da
economía dean
resultado.�
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teira fundamental para Galiza
que xa toma, por vía autonó-
mica, as súas propias decisións
neste eido. Na súa opinión, o im-
portante é saber se se “vai seguir
apostando polos investimentos
en I+D+i dentro dun pacto coas
comunidades autónomas”, e se
os grandes proxectos en clave
europea ou mundial (que si de-
penden de Madrid) vanse con-
centrar nos territorios de sempre
ou, pola contra, distribuiranse
máis equitativamente. Se a ex-
periencia é positiva, Docampo
non descarta que sirva de refe-
rencia de cara a unha futura re-
estruturación das consellarías
implicadas, un modelo que xa
seguen Andalucía e Valencia.

COTA GALEGA.Os tres ministros ga-
legos da lexislatura anterior con-
tinúan a formar parte do equipo
de José Luís Rodríguez Zapatero.
César Antonio Molina prosegue
ao mando de Cultura, unha car-
teira pouco significativa para Ga-
liza pero que pode ter un papel
no futuro do Monte Gaiás. Elena
Salgado mantén a responsabili-
dade en Administracións Públi-
cas, importante para afondar no
autogoberno da comunidade e
afianzar a xestión dos munici-
pios (está pendente a aproba-
ción da nova Lei de Goberno Lo-
cal). Pola súa banda, Elena Espi-
nosa, reforzada coas novas com-
petencias medio ambientais, re-
toma as súas funcións en mate-
ria de agricultura, pesca e ali-
mentación. A conxunción de to-
das estas tarefas, de especial re-
percusión para o futuro econó-
mico galego, colocan á ministra
ourensá no punto de mira de
sindicatos e empresarios.�

Ch.G.
Os cambios máis salientábeis do
novo goberno concéntranse en
catro carteiras que intercambian
algunhas das súas funcións. O
Ministerio de Educación e De-
porte incorpora Política Social e
abandona as Universidades; o de
Traballo asume Inmigración; e o
de Agricultura, Pesca e Alimenta-
ción absorbe Medio Ambiente (o
único gabinete que desaparece
co novo goberno), ademais de fa-
cerse cargo da “protección no
mar”, tarefa que na antiga estru-
tura correspondía a Fomento.
Nestes momentos, existen moi-
tas incógnitas sobre a implica-
ción deste traspaso porque, entre
outras cousas, aínda non se con-
cretaron cales son os servizos que
engloba o termo “protección no
mar”. Unidades tan cruciais para
Galiza como Salvamento Marí-
timo, Mariña Mercante ou o
Centro para a Prevención e Loita
contra a Contaminación da Co-
ruña (CEPRECO) non contan a
estas alturas cunha adscrición
definitiva.
Este ministerio reforzado, que
pasa a chamarse de “Medio
Ambiente, Medio Rural e Ma-
riño”, debe acometer impor-
tantes proxectos pendentes,
entre eles a posta en marcha da
Confederación Hidrográfica do
Miño, Sil e Limia. Amais, ten por
diante un difícil exercicio de
equilibro para combinar medi-
das de loita contra o cambio cli-
mático sen prexudicar o desen-
volvemento dos sectores agrí-
cola e pesqueiro.
Tamén hai certa expectación
respecto aos dous novos minis-
terios creados por Zapatero: o de
Igualdade e o de Ciencia e Inno-
vación que pasa a responsabili-
zarse das Universidades. Do-
mingo Docampo, director do
Programa IMAN de captación
de científicos da Xunta de Gali-
cia, considera bo unir nunha
mesma estrutura a investiga-
ción, a tecnoloxía e os estudos
superiores, para rendibilizar ao
máximo os resultados. Aínda así,
non pensa que sexa unha car-

Os principais cambios de goberno, no que
afecta a Galiza, sitúanse no refundido Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño que
agora tamén asume a ‘protección no mar’, un
traspaso do que aínda se sabe pouco

‘Protección do mar’,
unha incógnita ministerial

Helena Espinosa, ministra de Medio Ambiente, Rural e Mariño, durante a toma de posesión.                                   ANDREA COMAS / REUTERS

FORTE   PLURAL   ACTUAL 

Consérvase toda a semana
Consúmea toda a familia
Por só dous euros

AA  NNOOSSAA  TTEERRRRAA

’’Salvamento Marítimo,
Mariña Mercante e o Centro
para a Prevención e Loita
contra a Contaminación da
Coruña aínda non contan
cunha adscrición definitiva”
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marzo. Diante dun auditorio
desexoso de escoitar o balance
do líder derrotado por segunda
vez nas urnas, retou aos que pe-
diron a súa cabeza dende os
editoriais alegando que non es-
taba disposto a que lle marca-
sen a axenda dende fora.
El Mundo e a Cope sentíronse
inmediatamente aludidos e,
dende aquela, iniciaron unha
guerra sen cuartel contra Ma-
riano Raxoi que se foi intensifi-
cando co paso dos días. 

APOSTA DECIDIDA POR AGUIRRE. Só
con botarlle unha ollada ás últi-
mas portadas do xornal de Pe-

dro J. Ramírez e escoitando a
COPEpolas mañás, resulta sin-
xelo adiviñar a estratexia que
están a levar a cabo os dous
medios para conseguir o seu
obxectivo.
Durante a semana da investi-
dura, El Mundo levou a Espe-
ranza Aguirre á primeira páxina
todos os días. A presidenta da
Comunidade de Madrid prota-
gonizou grandes titulares, criti-
cando a oposición de Raxoi ou
pedindo a renovación da men-
saxe do PP. Tamén os seus par-
tidarios contaron cun espazo
destacado nas portadas: o PP de
Madrid para animala a presen-
tar unha lista alternativa e Cas-
cos para dicirlle a Raxoi que non
enterrara “por aclamación” o
debate dentro do partido. 
Pola contra, o actual líder po-

pular non conseguiu superar a
súa contrincante nin sequera o
día despois do inicio da lexisla-
tura. Tras o debate, o diario
madrileño só lle dedicou un
breve en portada para repro-
charlle o ton “sorprendente-
mente moderado” do discurso,
e a falla de acoso en asuntos co-
mo ETA, Navarra ou o modelo
de Estado.
Pola súa banda, Federico Jimé-
nez Losantos preocúpase de
apoiar as teses do seu colega

dende os micrófonos da COPE
e de censurar, sen descanso, o
trato benevolente que lle dis-
pensan a Raxoi o ABC e, sobre
todo, a Razón. 

A OPCIÓN MARIANISTA. No caso da
Razón, a aposta polo actual
presidente do PP faise evidente
observando tamén as portadas
máis recentes. Á diferenza de El
Mundo, o diario dirixido por
Francisco Maruhenda abriu
con Raxoi o día despois do de-
bate de investidura, e trata as
loitas internas do partido den-
de un punto de vista eminente-
mente “marianista”. Nos últi-
mos días, salientou que o nú-
mero 2 de Gallardón arreme-
teu contra Aguirre e que Raxoi
recriminoulle á presidenta as
filtracións aos medios de co-
municación. Tamén anunciou
en primeira que os “baróns” do
partido se aliñaron con Maria-
no e destacou unha entrevista
co presidente da Rexión de
Murcia, Ramón Luís Valcárcel,
na que dicía: “Eu aposto por
Raxoi e penso darlle todo o
meu apoio”. 

POSICIÓN INTERMEDIA. No medio
das dúas frontes sitúase nestes
momentos o ABC que polo de
agora non parece disposto a
decantarse abertamente por
ningún dos dous políticos. Nas
primeiras destes días, procura
mesturar as novas sobre Raxoi
como líder do principal partido
da oposición con discretas re-
ferencias as loitas internas do
partido, tentando dar cobertu-
ra as dúas correntes. Para iso,
un día fala da mobilización do
PP madrileño en prol de Agui-
rre, e outro dos apoios de Cas-
tela-León e Catalunya ao presi-
dente popular. Con esta actitu-
de indefinida parece querer
achegarse ao desenlace deste
enfrontamento sen sacrificar a
ningún dos seus lectores. O
problema é se vai ser capaz de
manterse a marxe das presións
dos firmes defensores de Agui-
rre que lle esixen unha postura
máis firme nesta batalla.
De seguiren así as relacións, no
congreso de xuño do PP non só
se vai poñer en xogo a división
do Partido Popular senón ta-
mén a separación definitiva
dos medios da dereita en dúas
faccións irreconciliábeis.�

Charina Giráldez
A fenda que separa a Raxoi e
Aguirre na loita polo control do
partido é proporcional á que
divide nestes momentos as ra-
dios e xornais máis próximos á
dereita. A contenda entre os
dous políticos, que se conver-
teu nun enfrontamento directo
despois da derrota electoral,
trasladouse de tal xeito aos me-
dios afíns que ás veces resulta
difícil discernir quen ostenta o
verdadeiro poder dentro do PP. 
Esta dúbida tamén lle debeu
xurdiu ao actual Presidente do
partido cando compareceu por
primeira vez despois do 9 de

Transvase do Ebro en Catalunya.A Generalitat e o goberno central acorda-

ron o transvase de parte da auga do río Ebro desde Tarragona a Barcelona, pa-

ra aliviar a seca que sofre a capital catalá. Abastecerá a cidade entre outubro e

maio co excedente que deixan os regantes, a través dun cano que irá paralelo á

autoestrada que une ambas as cidades. O transvase foi considerado unha

afrenta por parte do goberno autónomo de Murcia, que considera que o PSOE

cambia a política de auga con aqueles territorios onde goberna.�

Esperanza Aguirre e Mariano Raxoi sorrín tras un encontro entre ambos o 7 de abril en Madrid. SERGIO PÉREZ/REUTERS

’’Durante a semana
da investidura,
El Mundolevo a
Esperanza Aguirre á primeira
páxina todos os días”

El Mundo, a Cope, ABC e La Razón fan as súas
apostas no debate que vive o PP tras as eleccións.
O enfrontamento é máis agudo nuns que noutros

A crise do PP transmítese
aos medios máis proclives

O río Ebro, ao seu paso

por Tortosa (Catalunya)
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Charina Giráldez
No seu breve discurso antes de
ser investido presidente, José
Luís Rodríguez Zapatero com-
prometeuse a buscar o apoio
dos distintos grupos parla-
mentarios, en especial do Par-
tido Popular, para pechar acor-
dos importantes co maior con-
senso posíbel. O líder socialista
apelou ao entendemento co-
mo pauta de actuación na no-
va lexislatura porque, segundo
dixo, “a España democrática,
pluralista e diversa só se pode
gobernar con diálogo”.
Nesta necesidade de diálogo
coincidiron todos os voceiros da
oposición, pero os conceptos de
“pluralismo” e “diversidade”
suscitaron unha maior contro-
versia. Joan Ridao, de Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), acusou o PSOE de sepul-
tar a España plural coa que che-
gou ao goberno no ano 2004 pa-
ra pasar a competir en españo-
lismo co PP. Amosou a súa in-
quedanza pola defensa desa
“nova categoría dunha España
unida na diversidade” e criticou
o abandono das teses federalis-
tas para promover unha “re-
centralización” que de factoé
“alongar a man do PP” e deixar
de lado aos que foron os seus
apoios na pasada lexislatura.
Pola súa banda, Francisco Jor-
quera recriminoulle a Zapatero

non ter posto “nin o máis mí-
nimo interese” en negociar
con ninguén antes da investi-
dura. O deputado do BNG
considera que os socialistas se
equivocaron de estratexia por-
que “chegar a acordos non é
sometérense a hipotecas”, e
censurou a excesiva importan-
cia que lle conceden ao feito de
tender pontes co PP (permitin-
do que os populares marquen

o terreo). Este xeito de gober-
nar, que considera un intento
de empobrecer o pluralismo,
deixa as minorías nun plano de
subordinación.

ESPECTRO PARLAMENTARIO BICOLOR.

Pero Izquierza Unida foi máis
aló, e estendeu a súa preocupa-
ción pola diminución da plurali-
dade á composición do Congre-
so dos Deputados, marcada co-
ma nunca polo bipartidismo tras
as eleccións do 9 de marzo. Gas-
par Llamazares botoulle a culpa
desta situación a unha lei electo-
ral que considera “inxusta” e que
Rodríguez Zapatero comprome-
teuse a revisar. Na súa opinión,
uns comicios por circunscrición
autonómica, e non provincial,
axustaríanse máis á realidade po-
lítico-territorial de España e enri-
quecería o debate parlamenta-
rio, agora dominado por dúas
forzas políticas.
O PSOE, coa súa proposta de
goberno en minoría, parece
sentirse cómodo neste novo pa-

norama ao que chegou arras-
trado por unha dereita concen-
trada dende hai anos baixo un
mesmo paraugas. Sabedor de
ser o único partido capaz de
aglutinar o voto de esquerdas
para competir con opción de vi-
toria, na pasada campaña recla-
mou máis ca nunca o “voto
útil”. Como consecuencia, po-
pulares e socialistas acapararon
o 83,8% dos votos emitidos, un-
ha porcentaxe inaudita até o
momento (no 1989 sumaron al-
go máis do 65% e dende entón
foi medrando progresivamen-
te) e deixou un abano parla-
mentario reducido á mínima
expresión. A marxe das dúas
grandes formacións, só CiU e
PNV conseguiron grupo parla-
mentario propio, tres menos
que na lexislatura anterior. 
Con estes resultados, non hai
dúbida de que a pluralidade par-
lamentaria morreu un chisco,
deixando a porta aberta a unha
posíbel consolidación futura do
bipartidismo en España.�

ANOSATERRA
17-23 DE ABRIL DE 2008

SOCIALISTAS 
EN EUSKADI
’’

Dani Álvarez

O electorado vasco funcio-
na con claves distintas ás

do electorado madrileño, aínda
que iso descoloque aos demó-
cratas bipartidistas. En maio do
2001 os vascos saíron en auxilio
do proxecto de Ibarretxe para
deter en seco a Mayor Oreja e
Redondo Terreros. En Madrid
xamais superarían semellante
labazada, e Ibarretxe converteu-
se no herdeiro de Arzalluz en re-
cibir as ofensivas antivascas. Pe-
ro o lehendakari leva unha dé-
cada ao frente do goberno. Al-
gúns teñen a impresión de que a
súa andaina está chegando ao
fin tras a súa proposta de pacto e
desbloqueo político, que ten na
consulta o paso máis escandalo-
so. Non porque a consulta sexa
algo extravagante, de feito é algo
que decote se fai nas democra-
cias –nunhas máis que nou-
tras–, senón porque unha con-
sulta suporía un precedente que
preocupa demasiado como pa-
ra permitirse.
O PSE tivo uns estupendos re-
sultados o 9-M, pero non debe-
ría esquecer que o electorado
vasco é peculiar e, sobre todo,
vota contra o PP. Así o fixo no
2001, e así o fixo agora para evi-
tar que gañara Raxoi. É dicir, vo-
ta á contra e non a favor. Por iso
o PSE trabúcase se pensa que
eses votos irán en masa a un lí-
der coma Patxi López para face-
lo lehendakari. Pero está no seu
dereito de intentalo. O que non
pode facer é ocultar que cando o
proceso de paz esmorecía, cha-
mou ao PNV para tratar de revi-
vilo, e daquela atopou axuda. Os
socialistas néganse a negociar
políticamente co PNV, agardan-
do que as vindeiras autonómi-
cas lle sirvan para dar o sorpas-
so, e con esa negativa agrava a
división interna do PNV. Pode
gañar unhas eleccións, pero
perderá un aliado clave para
construír a España que quere.
Plural e diversa. E sen PNV, CiU,
ERC… Haberá outra España?�

O PSE trabúcase se pensa 
que o  electorado 
vasco votará
en masa  a
Patxi López”

’’Uns comicios 
por circunscrición
autonómica, e non
provincial, axustaríanse máis
á realidade”

[Gaspar Llamazares]
Portavoz de Izquierda Unida.

’’
Polarización do voto
Dende que desapareceu o CDS
do panorama político en 1993,
a concentración do voto en fa-
vor das dúas primeiras forzas
parlamentarias foi en aumen-
to. En 1989, socialistas e popu-
lares sumaban o 65,4% dos vo-
tos, pero catro anos máis tarde,
co CDS fora de xogo, a porcen-
taxe subiu ata o 73,5%. En 1996,

coincidindo coa primeira vito-
ria do PP, os dous partidos aca-
pararon o 76,4% dos sufraxios,
nos comicios do 2000 chega-
ron ao 79% e no 2004 pasaron a
barreira do 80%. 
En paralelo, tamén se produciu
unha redución do arco parla-
mentario, pero neste caso o
cambio máis brusco rexistrouse

nas últimas eleccións. Despois
de cinco lexislaturas consecuti-
vas con seis ou máis grupos par-
lamentarios propios, o 9 de
marzo pasado deixou a Cámara
Baixa no seu nivel máis baixo de
representatividade plural. Por
primeira vez na historia da de-
mocracia, so catro partidos aca-
daron grupo propio.�

A deputada Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, no seu asento do Congreso dos Deputados tras o Debate de Investidura, o 9 de abril. SUSANA VERA/REUTERS

Os resultados electorais do 9 de marzo supuxeron
un reforzo, sen precedentes, do bipartidismo.

O pluralismo en decadencia
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Berlusconi depende da ultradereita para gobernar. Silvio Berlus-

coni gañou as lexislativas italianas pero deberá contar coa ultraderei-

tista Liga Norte para garantir maiorías estábeis. As primeiras medidas

que anunciou o que será primeiro ministro foron apoiar os EE UU na

guerra contra o terrorismo, aumentar os cadros do exército e da poli-

cía, combater a inmigración ilegal e acabar co conflito do lixo en Nápo-

les. Por primeira vez desde a II Guerra Mundial non haberá no parla-

mento deputados comunistas nin socialistas.�JO
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Ângelo Gonçalves Vicente
Analista colaborador do IGADI
(www.igadi.org) e director de activida-
des da Fundación Via Galego.

Nos últimos tempos Portugal
está a verse sacudido por un
vivo debate arredor do asunto
lingüístico. É o momento de,
por fin, posicionárense a serio
en relación ao Acordo Orto-
gráfico Internacional para a
Lingua galego-portuguesa, e
son moitas as voces que se ou-
ven, a favor e en contra.
Entre os que se opoñen á ver-
dadeira adopción das normas
comúns aprobadas por todos
os países da CPLP, incluído
Portugal, aparecen os conser-
vadores por natureza, sendo
indiferente que no político se
autodenominen de esquerdas
ou dereitas, progresistas ou
conservadores. Son as persoas
e personalidades que se sen-
ten cómodas no statu quo,
que teñen medo ao esforzo de
aprendizaxe necesario, en re-
alidade mínimo, para recicla-
ren o que xa estudaron do
portugués lisboeta. Probabel-
mente todas e todos levamos
algo deste espírito no interior,
mais costuma ser inimigo do
avanzo. E aquí non se está a
falar nun avanzo pouco medi-
tado!
Tamén entre os que rexeitan o
acordo están as empresas que
temen que a mudanza poida
afectarlles aos bolsos. As edi-
toras portuguesas recean a
concorrencia das brasileiras
en Portugal e na África e Asia
lusófonas; territorios nos que

até agora gozaban dun aran-
cel en forma de norma orto-
gráfica diferenciada. Sei que
parece estraño, mais a pesar
das poucas diferenzas entre a

grafía brasileira e a portugue-
sa, os países africanos e asiáti-
cos de lingua galego-portu-
guesa compran os libros na
norma que se axusta a aquela
escollida para as escolas. Mais
esta mentalidade das editoras
portuguesas é demasiado res-
trita, é unidireccional. Non é
tamén certo que habendo un-
ha norma única a elas ábrese-
lles a posibilidade de penetra-
ren o mercado brasileiro,
aliás, o maior da lusofonía?
Por último, entre os contrarios

á aplicación do tratado tamén

se encontran os gardiáns das
esencias lusas. Como se vai
permitir que as ex-colonias
portuguesas poidan condicio-
nar o modo en que se escribe
o idioma no país en que este
naceu, na metrópole? Como
un brasileiro ou un angolano
lles vai dicir aos nobres lusita-
nos cal é a “súa” lingua? E aquí
convén lembrarlles aos queri-
dos irmáns do sur que as lin-
guas son de quen as falan, no
plano romántico, e daqueles
países con maior peso políti-
co, no plano real. Neste senti-
do, Portugal conta cunha seria
ameaza no ámbito lusófono.
Todo un BRIC. O Brasil. Mais
aínda se debe referir un outro
elemento, que un escritor de
Angola, Eduardo Agualusa,
colocaba publicamente hai
unhas semanas: a lingua gale-
go-portuguesa non é orixina-

X.L. Franco Grande

Hai máis dun ano, ao ser
nomeado o xeneral Da-

vid Petreaus comandante das
tropas invasoras no Iraq, o so-
ciólogo James Petras dirixiulle
unha carta aberta na que, aín-
da recoñecendo a súa valía
militar, lle anunciaba o seu
fracaso no país mesopotámi-
co: “penso sen a menor dúbi-
da que vai fracasar”.
O fracaso de Petraeus vén ma-
nifestándose de moitas manei-
ras; pero sempre debemos ter
presente, como xa anunciaba
Petras na súa carta apoiándose
en certas manifestacións que
fixera o xeneral ao tomar o
mando das tropas, que é un
mestre da dobre linguaxe.
E agora, na súa comparecencia
no Senado dos EE.UU., volveu
a demostralo unha vez máis,
asegurando que a situación
mellorou, pero que é “fráxil” e
que pode ser “reversible”. Ou
sexa, que a situación segue
sendo moi mala, por moito
que se retorzan as palabras.
E non só retorce as palabras:
minte. Minte cando fai por dis-
tanciarse do tremendo fracaso
de Basora, a que fixemos refe-
rencia a semana pasada, asegu-
rando que a operación contra
as milicias de al-Sáder estivo
mal preparada e que el non a
coñecía. Mesmo semella des-
culpa parva de mal estudiante.
Esta operación, como se lem-
brará, preparouse moi a mo-
do, e o propio Maliki en per-
soa desprazouse a Basora para
pedir a rendición das milicias.
Todos a coñeciamos aquí,
aínda que só se informou dela
con moita parcialidade. ¿Hai
alguén que poida crer seme-
llante parvada?
Penso que tiña toda a razón Pe-
tras cando lle suxería, pasa xa
dun ano, que fose dicindo
adeus ás armas e que máis lle
valería empezar a procurarse en
Washington un posto mellor. �

LATEXOS

PETRAS CONTRA
PETREAUS

’’

Petreaus retorce
as palabras para acabar 
dicindo 
que a 
situación 
no Irak 
é moi mala.

’’

riamente lusa, mais galega. A
Lusitania comezou a falar ga-

lego-portugués só cando a lin-
gua nacida no Reino da Gali-
za, e primixeniamente cha-
mada de galego ou galaico, foi
levada para o sur. Por tanto,
chegado o caso, habiamos de
ser as galaicas e galaicos, in-
cluídos os do norte de Portu-
gal, quen nos preocupásemos
polo que se vai facer co idioma
que inventamos.
Non, non paga a pena oporse
á uniformidade ortográfica.
Será un pouco custosa no ini-
cio, mais fará con que o idio-
ma galego-portugués teña un
pouco máis de forza no mun-
do. O poder brando proxectá-
bel por todos os países do no-
so dominio lingüístico gañará
automaticamente uns gramos
máis de peso. Algún día nós
tamén deberemos avanzar
nesa dirección, sen medo. Te-
mos todo por gañar.�

Os portugueses que se
opoñen á unificación
da forma escrita da
lingua fano por razóns
románticas ou
comerciais.

Portugal perante
o Acordo Ortográfico

’’As editoras portuguesas
recean a concorrencia das
brasileiras en Portugal e na
África e Asia lusófonas.”

Imaxe nocturna do edificio da Assembleia da República de Portugal, en Lisboa.
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Laudelino Pellitero
Coautor do libro Rusia: Das orixes á crise
dun modelo.

No seu renacer como superpo-
tencia emerxente, Rusia recu-
pera características propias da
época soviética: control polo
Estado nos sectores económi-
cos chave como os enerxéticos,
centralismo e capacidade de
intervención na orde mundial.
A nova Rusia foxe de calquera
espello do pasado, non encaixa
nos modelos do presente e non

se albisca  a súa pervivencia co-
mo paradigma de futuro.
A “Era Putin” deixa un saldo es-
pectacular nas grandes cifras
macroeconómicas. Nos últi-
mos oito anos, o país medrou a
unha media do 6,6 por cento
anual do PIB. Bonanza que se
reflecte na  disposición de po-
der adquisitivo das familias,
superior nun 70 por cento á
que dispuñan no 2000.
Na memoria resoan as dramá-
ticas imaxes do crashfinancei-
ro da época Eltsin, que varreu a
dignidade colectiva cando se
mergullou o país na insolven-
cia, cando hai 18 anos a econo-
mía achicouse nun 55 por cen-
to do valor que posuía dous
anos antes.
Os negros froitos daquel in-
ferno aínda pasan factura a fi-
nais da primeira década do
século XXI. A esperanza de vi-
da, de quen fora un dos para-
digmas das conquistas so-
ciais do século XX, redúcese
hoxe a 59 anos nos homes.
Cada ano perde 750.000 habi-
tantes, por mor da confluen-
cia de baixa natalidade con
alta mortaldade. 
Os éxitos das grandes cifras
non poden agachar grandes
fracasos sociais visíbeis nas es-
tatísticas oficiais.  No remate da
Era Putin a fenda entre o 10 por
cento máis pobre e o 10 por
cento máis rico é de 15 a un.
Triplica a rexistrada no período
soviético. 
As grandes liñas da Rusia her-
dada de Putin poñen o acento
no triunfo da estratexia deno-
minada “Verticalidade do Po-
der” pola que o Kremlin dese-
ñou unha operación, de recu-
peración de competencias das
89 unidades administrativas.
As autoridades rexionais deixa-
ron de ser electas por sufraxio
universal, para ser designadas

por Putin. No 95 por cento dos
casos nomeou as propostas
dende as rexións, pero agora a
última potestade radica no
Kremlin. O concepto de “verti-
calidade do poder” é observa-
do por sectores occidentais
centralizadores, como referen-
te e modelo de eficacia, a mi-
metizar no futuro.
Inciden no control, en curto,
de xornalistas, ONGs e oposi-
ción. Cunha lei, que elevou a
porcentaxe mínima para en-
trar na Duma e que prohibía
coalicións electorais, depurou
de opositores un parlamento,
no que só o Partido Comunis-
ta co 11,5 por cento dos votos,
consegue abrirse como voz
discordante. Transparencia
democrática dubidosa que no
caso de Chechenia trócase en
buraco negro dos dereitos do
home.�

Facendeiros bolivianos atacan indios guaranís. 40 feridos e 11

desaparecidos deixa a cilada que sufriu un grupo de indios guaranís

que se dirixía a unha asemblea no departamento boliviano de Santa

Cruz. Os indíxenas acudían a unha xuntanza que estuda a estratexia

dos partidarios do presidente Evo Morales para a reforma agraria

cando foron atacados por un dos piquetes de facendeiros que blo-

quean as estradas da rexión desde a fin de semana.�

O presidente ruso Vladimir Putin pasa por detrás do que será o seu sucesor no cargo, Dimitri Medvedev, durante

o congreso do seu partido, Rusia Unida, en Moscova o 15 de abril.                                             ALEXANDER NATRUSKIN/REUTERS

Putin despois
de Putin
O agora primeiro ministro ruso manterá na
man o poder co fin de aumentar a presenza
comercial e militar do país no mundo

’’As familias rusas teñen
hoxe un poder adquisitivo
superior nun 70 por cento ao
que tiñan no 2000.”

’’Rusia perde cada ano 
750.000 habitantes, por mor
da baixa natalidade e a alta
mortaldade.”

Tres novas
caras
Putin legoulle a presidencia a Di-

mitri Medvedev. Metamorfosea-

do en primeiro ministro, vai se-

guir termando con pulso firma o

temón da Rusia emerxente, para

recuperar a hexemonía no espa-

zo post-soviético, para impulsar

a enerxía nuclear,  para procurar

un mundo no que Rusia desexa

participar, influír, condicionar

ou impoñer.

No entanto, autoafirmarase co-

mo superpotencia presentando

tres caras: unha como potencia

comercial fiábel para ser socia,

outra como potencia militar al-

ternativa e unha terceira como

potencia enerxética imprescin-

díbel.�
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de conectalas nunha gran rede.
UUnnhhaa  sseerriiee  ddee  pprroocceessooss  qquuee  lllleess
ddeerroonn  ppuulloo  aa  eessttoouuttrrooss  mmooddeellooss
ddee  iinnffoorrmmaacciióónn::  oo  1111  SS,,  aa  iinnvvaa--
ssiióónn  ddoo  IIrraaqq,,  aaqquuíí  oo  PPrreessttiiggee......
É flagrante cando a información
ten que ver co que vives en direc-
to: “os xornais sempre din a ver-
dade menos cando un ten infor-
mación de primeira man”. A mal
chamada Guerra do Golfo foi o
detonante: unha cousa é terxi-
versar a realidade, pero aquí a re-
alidade construíuse, directa-
mente. Ao perpetrar un falsea-
mento tan absoluto, as persoas
que nos demos de conta mobili-
zámonos e puxemos en marcha
a contraofensiva. Contra o impe-
rio(descargábel en nodo50.org)
naceu de conversas coa miña re-
de de contactos, e deu lugar a
unha páxina web.
AA  rreeddee  rreemmaattaa  ppoorr  sseerr  iinnccoonnttrroo--
lláábbeell::  cceennssuurraarroonn  aa  wweebb ddaa
AAssoocciiaacciióónn  ccoonnttrraa  aa  ttoorrttuurraa,,
ppeerroo  hhaaii  vviinnttee  lliiggaazzóónnss  mmááiiss
oonnddee  aattooppaallaa  ((hhttttpp::////wwwwww..nnoo--
ddoo5500..oorrgg//aaccttoorrttuurraa//))..
É a forza que ten. Habería que
tomar medidas realmente drás-
ticas, ditatoriais, para poder
controlala. É moi parecido ao
que aconteceu coa imprenta:
algo que era restrinxido e mino-
ritario, a lectura, converteuse na

alfabetización xeneralizada.
DDeeiixxoouu  ddee  eessccrriibbiirr  eenn  mmeeddiiooss
iimmpprreessooss::  cceennssuurraa  oouu  ddeecciissiióónn
ppeerrssooaall??
Din que non hai censura, pero
é que non é necesaria: Alfonso
Sastre recibiu unha carta de El
País que dicía que o seu artigo
interesáralles moito, pero “por
razóns de espazo e oportuni-
dade, de momento” non o ían
publicar. Anos despois a min
dixéronme exactamente o
mesmo. Censura explícita non
hai, pero é peor: agora censú-
rase o propio concepto de cen-
sura, é metacensura.
CCoommoo  ddee  ccoonnsscciieennttee  ((oouu  iinn--
ccoonnsscciieennttee))  éé  aa  ssoocciieeddaaddee??
Hai un amplo sector da poboa-
ción que en parte non se decata e
en parte non quere decatarse.
Moita xente asume a idea de que
a ETA é o problema de España,
frase repetida até a saciedade
tanto por Aznar como por Bono,
amais dalgunhas barbaridades
cometidas pola ETA que  aínda
reforzaron esa tese, até o punto
de que teño pensado que un dos
ideólogos da ETA é Aznar. Non
se quere ir máis alá dunha visión
superficial, porque iso obrigaría
a reformularse moitas cousas,
como a propia idea de democra-
cia, estado de dereito...

TTaammppoouuccoo  hhaaii  uunnhhaa  rreessppoossttaa
ccrrííttiiccaa  ddaa  ““iinntteelleeccttuuaalliiddaaddee””??
A chantaxe é dura, mesmo ex-
plícita: “comigo valo ter moi
doado, sen min, valo ter moi
difícil, e contra min... Afúndo-
te”. Eu teño a sorte de dedicar-
me á literatura infantil, se fixese
outra cousa seguramente esta-
ría afundido. Coñezo moita
xente que o está.
VVaaii  aa  cceennssuurraa  mmeeddiiááttiiccaa  ppaarreellllaa
áá  ccuullttuurraall??
Ninguén che prohibe que es-
cribas ou filmes o que queiras,
pero a ver quen cho publica ou
cho proxecta.
EEssccrriibbííaa  uunnhhaa  vveezz  qquuee  aass  ppaallaa--
bbrraass  nnoonn  ssoonn  aass  aarrmmaass,,  sseennóónn
ttaamméénn  oo  bboottíínn..
O poder ten un empeño especial
en darlle outro significado ás pa-
labras, elabora un auténtico dis-
curso literario, coas súas metáfo-
ras, metonimias e hipérboles.
QQuuee  aaccoonntteeccee  ccooss  ddiissccuurrssooss  ddaa
““mmeemmoorriiaa  hhiissttóórriiccaa””??
Eu reivindico a intelixencia his-
tórica: non se trata de recordar
fitos, senón de interpretar os fei-
tos: as persoas morreron por al-
go, tiñan un proxecto. Antes, se-
res comunista era “cousa do de-
mo”, e agora “está desfasado”.
O discurso cambiou moi pou-
co, só que agora é máis sutil.�

Iso dános moita liberdade, pero
tamén precisamente por iso
nos confire responsabilidade.
QQuuee  ppaappeell  ddeesseennvvoollvveenn  aa  tteeccnnoo--
llooxxííaa  rreellaacciioonnaaddaa  ccooaa  iimmaaxxee??  
O monopolio da imaxe estase
a acabar. Cada vez é máis doa-
do difundirmos imaxes e con-
tidos audiovisuais pola inter-
net. Por exemplo, as televi-
sións de barrio teñen moita
difusión en Italia: o seu alcan-
ce é moi limitado, pero ché-
gaslle a unhas cantas persoas
e difundes contidos relaciona-
dos co barrio. Houbo un con-
greso en Boloña hai dous anos
onde se abordou a posibilidade

Lara Rozados

PPooddeemmooss  ddeeiixxaarr  ddee  sseerr  ssiimm--
pplleess  rreecceeppttoorreess  ppaassiivvooss  ddee  iinn--
ffoorrmmaacciióónn??
Fálase moito do dereito á infor-
mación, pero agora mesmo
non podemos queixarnos da
falta (realmente é exceso). Ca-
da vez está máis ao alcance de
calquera: dende a casa ou un
cíber podemos acceder a te-
mas que antes só estaban ao al-
cance de investigadores.
ÉÉ  ppoossííbbeell  ffaaccéérrmmoonnooss  rreessppoonn--
ssáábbeeiiss  ddaa  iinnffoorrmmaacciióónn??
Nos medios alternativos britá-
nicos teñen unha frase moi in-
teresante: Don’t hate the media,
be the media (Non odie os me-
dios, sexa os medios). Hoxe é
posíbel incidir realmente no te-
cido social. Antes farías uns
panfletos na casa cunha multi-
copista, pero hoxe en día, mes-
mo no ámbito audiovisual, cal-
quera persoa pode difundir in-
formación a nivel internacional.

Carlo Frabetti (Boloña, 1945), matemático, foi creador e
guionista de La bola de cristal,hoxe é autor de novelas para
público infantil e adulto e articulista. Fabretti abriu en
Compostela o ciclo ‘A información a debate’, organizado
polo Club Internacional de Prensa, celebrado na sede da
Fundación Caixa Galicia. A conferencia titulouse O deber
da información.Antes, falou con A Nosa Terra

Carlo Frabetti
‘O monopolio da imaxe estase a acabar’

OTTO / A.G.N.

’’Os xornais sempre din
a verdade, menos
cando un ten información
de primeira man”

ANOSATERRA
17-23 DE ABRIL DE 2008
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L. Miguel Barros
Director de Solventis.

Despois dos últimos datos coñe-
cidos sobre a evolución dos pre-
zos na zona euro e en España
(IPC+4,5% interanual), as revi-
sións a baixa do crecemento do
produto interior bruto, e a re-
cente reunión do BCE onde se
decidiu manter no 4% os tipos de
xuro,  e vendo tamen o prezo que
está a marcar o petróleo, o cobre,
o arroz ou o trigo nos mercados
internacionais e fácil pensar que
o traballo que ten o reelixido mi-
nistro de economía, Pedro Sol-
bes, dista moito de ser cómodo.
Con esta batería de datos ma-
croeconómicos, a moitos, se nos
vén á cabeza unha palabra acu-
ñada polo Ministro de finanzas
británico Ian Mcleod que no ano
1965 nun discurso ante o parla-
mento dixo “agora temos o peor
de ambos mundos: non só infla-
ción por un lado, senón tamén o
estancamento polo outro. Te-
mos algo así como unha estan-
flación”. É dicir, a situación eco-

todo o que sabemos sobre o
que non sabemos, e que é moi
aplicábel en economía.
Dende a nosa entrada na mo-
eda única, a marxe de mano-
bra dun ministro de Economía
é moi limitada, non ten potes-
tade sobre os tipos de xuro, e
non pode devaluar a moeda,
co que a súa actuación tense
que limitar a políticas fiscais e
aumento ou diminución do
gasto público.
O ministro acaba de propor un
programa de revitalización da
economía que implica inxec-
tarlle 10.000 millons de euros
ao noso sistema económico.
O  Fondo Monetario Internacio-
nal prevé para España un crece-
mento do 1,8% para este ano, é
decir un 1% por debaixo das pre-
visions do Goberno. Non  em-
bargantes este mesmo orga-
nismo pensa que seremos o país
que antes se recupere da crise.
É Pedro Solbes o merlo branco
da economía española?�

nómica na que se dan de forma
simultanea un alza dos prezos e
o estancamento da economía.
A teoría económica clásica di que
as recesións poden ter causas in-
ternas ou externas e a estanfla-
cióne sempre de orixen interno.
Nun mundo  globalizado estas
teorías xa non están tan claras. 
Alguns analistas andan a dicir
que as continuas inxeccións de
liquidez dos bancos centrais se
utilizan para especular no mer-
cado das materias primas. Isto
provoca o aumento de prezos
sen precedentes, que castiga
ademais os países máis pobres.
Por outra banda, o mercado in-
terbancario, no que os bancos se
prestan diñeiro uns aos outros,
continua seco, provocando ten-
sións alcistas nos tipos de xuro.
(O euribor 12 meses tocou máxi-
mos do ano a semana pasada).
Unha situación completamente
indesexábel para o conxunto
das economías por que é como
apagar un lume con gasolina.
Con esta situación podemos
estar ante un Cisne Negro, é di-
cir un feito estatístico improbá-
bel, impredecíbel e de conse-
cuencias imprevisíbeis. Este
termino estase a utilizar des-
pois do éxito do libro O cisne
negro do profesor Taleb Nas-
sim Nicholas, que foi best seller
no New York Times, e explica

Manuel Cao

D os tres poderes tradicionais do Estado é o xudicial
o que acusa máis deficiencias á hora de adaptarse

ás características dunha sociedade democrática mo-
derna cun certo grao de desenvolvemento económico,
social e tecnolóxico. Talvez, o proceso de transición á
democracia deixou o poder xudicial á marxe na consi-
deración de que os seus funcionarios e empregados irí-
anse acoplando por necesidade ás reformas e aos cam-
bios que a sociedade democrática decidira nas sucesi-
vas eleccións sendo o sistema xudicial mero executor
das normas emanadas do poder lexislativo.
Tanto a construción do Estado das Autonomías como a
integración na Unión Europea foron factores de maior
confusión aínda pois o sistema xudicial español tardaba
en aceptar a nova distribución de competencias e o
ritmo de cambios nos poderes executivo e lexislativo
non podía ser seguido por unha estrutura organizativa
dotada de medios humanos e materiais lastrados polo
peso da tradición e a escaseza de recursos. O goberno
da Xustiza é unha mestura entre un modelo de capta-
ción e promoción do persoal moi tradicional e un sis-
tema de organización case feudal mediatizado pola ten-
dencia dos partidos e dos outros poderes do Estado a
utilizaren a Xustiza en beneficio propio privatizando os
órganos de goberno á marxe dos intereses colectivos.
Recentemente, os grupos de interese máis aguerridos
da sociedade civil induciron ou aguilloaron nos políti-
cos unha dinámica de exacerbación de conflitos e xudi-
cialización da vida social lanzando sobre un sitema xu-
dicial enferruxado e lento un crecente número de casos
derivados das liortas laborais, mercantís, institucionais,
civís, etc. Isto fixo que o número e complexidade dos ca-
sos aumentase rapidamente mentres o orzamento en
medios humanos e materiais, a organización do servizo
xudicial e a formación e reciclaxe do persoal se manti-
ñan estancados.
O resultado desta dinámica maniféstase nos atrasos na
aplicación das normas e na emisión de sentenzas con-
traditorias que tenden a deslexitimar a Xustiza minando
a confianza nas normas formais e incentivando a utili-
zación de mecanismos informais de interlocución e re-
solución dos conflitos políticos, económicos ou sociais.
Os principios de igualdade e tutela efectiva quedan
aparcados deixando inermes os máis febles mentres os
axentes máis poderosos poden impoñer con maior faci-
lidade as súas condicións.
Para o desenvolvemento económico considérase clave
a existencia dun sistema legal que lles ofreza garantías e
seguridade aos axentes. A reforma da Xustiza en Es-
paña devén inaprazábel e conviría introducir no pro-
ceso de reformas mecanismos que axilicen a toma de
decisións e a adecuación ás características sociais (re-
conducir os conflitos co sistema de mediación), econó-
micas (sistema de autorregulación dos propios axen-
tes),  institucionais (programación dos consensos) e
tecnolóxicas (informatización e automatismo na reso-
lución dos casos).�

O goberno da Xustiza é unha
mestura entre un modelo de
captación e promoción do
persoal moi tradicional e un
sistema de organización case
feudal ”

’’

’’
INSTALADOS NA CRISE

O traballo que ten o
reelixido ministro de
economía, Pedro Solbes,
dista moito de ser
cómodo

O ministro de Economía, Pedro Solbes, durante o encontro do FMI e o Banco Mundial en Washington o 13 de abril.

Cisne negro
versus merlo branco

’’Temos algo así como unha
estan-flación, a situación na
que se dan ao tempo un alza
dos prezos e o estancamento
da economía”
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Non teñen por que ser pesi-
mistas. Eu xa estou habituado
a pasar momentos de turbu-
lencias coma estes. Estou se-
guro de que atoparemos a ma-
neira de continuar.
ÉÉ  oo  úúnniiccoo  ddeesseeññaaddoorr--eemmpprreessaa--
rriioo  eessppaaññooll  ccuuxxaa  eemmpprreessaa  ccoottiizzaa
eenn  BBoollssaa..  CCoommoo  lleevvaa  aallggoo  ttaann  eessii--
xxeennttee  ccoommoo  ddiirriixxiirr  uunnhhaa  eemm--
pprreessaa  ssuuxxeeiittaa  ááss  cciirrccuunnssttaanncciiaass
qquuee  eessttee  ffeeiittoo  iimmppóónn??
Vivir nun escaparate non é fácil,
e se non fai a proba, pasa unha
tempada longa nun escaparate...
NNoonn,,  nnoonn,,  ppoorr  ffaavvoorr,,  xxaa  mmee  ffaaggoo
uunnhhaa  iiddeeaa......
Pois eu vivo nun escaparate
desde sempre, é o que me to-
cou. As circunstancias da vida
son as de cada un. Non creas
que fun eu o que elixín saír a
Bolsa. Por outra parte, é incó-
modo pero a vida non ten por
que ser cómoda. Hai que en-
contrar a forma de sobrevivir á
enorme competencia que
existe entre os seres humanos
e as distintas especies. A vida
pode ser bela, pero cómoda
non é xamais. O meu obxec-
tivo na vida non é a comodi-
dade, senón ía apañado.
VViivviiuu  mmoommeennttooss  ddiiffíícciilleess  hhaaii

Xurxo González
Paco Vilabarros [fOTOGRAFÍA]

EEnn  VViiggoo  ooss  cceennttrrooss  ccoo--
mmeerrcciiaaiiss  nnoonn  eessttáánn  nnoo
sseeuu  mmeelllloorr  mmoommeennttoo..
ÉÉ  uunnhhaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee

ssee  ddeetteeccttaa  nnoouuttrraass  ppaarrtteess  ddoo
EEssttaaddoo??
Nunhas si e noutras non, todo
na vida pode saír ou non saír. De
todas formas eu penso que este
centro ten todos os activos para
ser un éxito. Para min o funda-
mental é que está ao lado do mar
e unido á cidade por unha pasa-
rela. O movemento natural das
cidades é abrirse ao mar.
OO  ggrruuppoo  AAddoollffoo  DDoommíínngguueezz
ppeerrtteennccee  áá  AAssoocciiaacciióónn  MMiinnoo--
rriissttaa  ppaarraa  oo  CCoonnttrrooll  ddoo  CCuussttoo
AArrrreennddaattiicciioo  ((AAMMIICCCCAA))  qquuee
pprroommoovvee  aa  ccrreeaacciióónn  ddee  áárreeaass
ccoommeerrcciiaaiiss  aalltteerrnnaattiivvaass  nnoo  áámm--
bbiittoo  uurrbbaannoo  ppaarraa  rraacciioonnaalliizzaarr  oo
pprreezzoo  ddoo  eessppaazzoo  ccoommeerrcciiaall..
PPrreeffiirree  qquuee  aass  ssúúaass  tteennddaass  eess--
tteeaann  nnuunn  cceennttrroo  ccoommeerrcciiaall  oouu
nnaass  rrúúaass  ddaass  cciiddaaddeess??
Non teño unha preferencia
clara. O éxito dos centros co-
merciais radica en que poidan
ofrecer uns prezos razoábeis.
Se non permiten que as em-
presas que están nel sexan ren-
díbeis, acabarán caendo ta-
mén eles. Poden acadar bene-
ficios a curto prazo, pero a me-
dio e longo non terán futuro. Se
ti lle fas mal aos outros, acaba-
rás facéndote mal a ti mesmo.
Penso que o ser humano triun-
fou no que foi solidario. A his-
toria da humanidade conxuga
a competencia e a solidarie-
dade. A capacidade de colabo-
rar e facer equipos é moi im-
portante no éxito do ser hu-
mano como especie. 
AAss  ssúúaass  mmaarrccaass  eessttáánn  pprreesseenntteess
nnoo  cciirrccuuííttoo  oouuttlleett  ddee  AAllllaarriizz..

QQuuee  ooppiinnaa  ddeessttee  ttiippoo  ddee  ccaannllee
ccoommeerrcciiaall??
Trátase dunha iniciativa moi
positiva e que está tendo éxito.
Allariz é unha vila que fai cou-
sas moi interesantes. Nós
aceptamos estar neste outlet
desde o primeiro momento, e
está resultando. 
PPóóddeessee  eesstteennddeerr  eessttaa  ffóórrmmuullaa
ppoorr  GGaalliizzaa??
Trátase dun mercado limitado
forzosamente. A nosa política é
de non abrir máis ou mesmo
de reducir. 
FFáállaassee  mmooiittoo  nnooss  úúllttiimmooss  mmee--
sseess  dduunn  eesscceennaarriioo  ddee  ccrriissee......
Non se fala, xa está aquí. Os da-
tos económicos de España son
adversos. Pero isto é a vida
mesma. Desde a Biblia, cada
sete anos de vacas gordas ha-
bía sete anos de vacas fracas.
Hoxe en día non é tanto, xa que
levamos catorce ou quince
anos de crecemento cons-
tante, e o que se está dando é
un axuste. A xente investiu de-
masiado en ladrillo, en activos
inmobiliarios, e agora o mer-
cado necesita reaxustarse, sen
ningunha dúbida. 
SSoonn  mmooii  ppeessiimmiissttaass  aass  pprreevvii--
ssiióónnss  ppaarraa  aa  ssúúaa  eemmpprreessaa??

aannooss  ccooaa  OOPPAA  qquuee  CCoorrtteeffiieell
llaannzzaarraa  ssoobbrree  aa  ssúúaa  eemmpprreessaa......
Non foron tan difíciles. E hai
que ter en conta que unha em-
presa como Endesa, que é líder
mundial no seu terreo, foi
opada. Oferta Pública de Ad-
quisición, tiven esa, e non creo
que sexa a última. Estes feitos
hai que aceptalos, porque res-
ponden as condicións do mer-
cado. Se triunfa, non pasa
nada, a outra cousa. 
CCoommoo  ccoommppaaxxiinnaa  aa  aaccttiivviiddaaddee
ddee  ddeesseeññaaddoorr  ee  eemmpprreessaarriioo??
IInntteerrffeerriiuu  aallgguunnhhaa  vveezz  uunnhhaa  ffaa--
cceettaa  ccooaa  oouuttrraa??
A miña actividade non se pode
entender fóra dunha activi-
dade empresarial. Eu fago cou-
sas que lles son útiles á xente,
pero que tamén provoca emo-
cións. Por iso en realidade o
deseño non se pode separar da
súa faceta empresarial. Tes que
ter un empresario ao lado que
controle ese punto, ou unha
cabeza dividida, metade racio-
nalidade e orden, metade in-
tuición e sentido artístico, que
son cousas que se poden com-
plementar perfectamente.
VVoosstteeddee  sseeppaarraa  oo  ddeesseeññoo  iinn--
dduussttrriiaall  ddaa  aarrttee..

Téñoo clarísimo. Non é o
mesmo Balenciaga que Mo-
zart. 
NNoonn  oobbssttaannttee  hhaaii  qquueenn  ppeennssaa
qquuee  cceerrttooss  mmoovveemmeennttooss  qquuee
iinnttrroodduucciirroonn  vvaalloorreess  eessttééttiiccooss
nnoo  ddeesseeññoo  iinndduussttrriiaall,,  cciittoo,,  ppoorr
eexxeemmpplloo,,  aa  BBaauuhhaauuss  aalleemmáá,,  ffaa--
ccííaann  aarrttee......
Hai que aclarar conceptos. Eu
penso que a moda é unha acti-
vidade con compoñente artís-
tico importante, pero non coido
que sexa unha das Belas Artes. 
VVoosstteeddee  mmaannttéénn  aa  aaddmmiinniissttrraa--
cciióónn  ee  uunnhhaa  ppaarrttee  ddaa  ffaabbrriiccaa--
cciióónn  eenn  OOuurreennssee..  NNuunnhhaa  eemm--
pprreessaa  ddoo  sseeuu  ttaammaaññoo,,  oo  hhaabbii--
ttuuaall  éé  ttrraassllaaddaallooss  aa  MMaaddrriidd......
E por que? Eu son de Ourense,
e non teño a máis mínima in-
tención de trasladar os servi-
zos centrais. Non creo que se
faga mentres eu viva. Síntome
ben aquí, e nunca atopei o
máis mínimo motivo para to-
mar esta decisión. Non me
gusta vivir nunha gran cidade.
Aínda máis, tampouco nunha
pequena. Eu vivo no monte,
que é onde me sinto ben. Ade-
mais gústame o clima de Ga-
liza. Puiden escoller, e esco-
llín, porque non me adapto a
vivir na cidade. Certo que por
veces é incómodo. Teño que ir
coller os avións a Vigo, e a
forma máis rápida e econó-
mica é o coche, non hai trens.
Espero que as comunicacións
melloren e chegue o AVE al-
gunha vez.
CCoouussaa  ddiissttiinnttaa  éé  aa  ffaabbrriiccaacciióónn......
Fabricamos cousas en Galiza,
pero o mundo cambiou
moito: non hai barreiras aran-
celarias e o transporte, com-
parativamente, reduciu moito
o seu custo. Obviamente eu a
alpaca vouna buscar a Perú e a
caxemira a China, e fabrí-
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Adolfo Domínguez, deseñador e empresario téxtil

‘Mentres eu viva,
a administración da empresa
seguirá en Ourense’

Mantense a taxa de paro entre a mocidade. Segundo datos do INEM, a

porcentaxe de parados cunha idade entre 16 e 29 anos en Galiza foi do 13,1

por cento en 2007, a mesma que no ano anterior. As Comunidades Autóno-

mas con menor taxa de paro neste colectivo son Cantabria (6 por cento),

Navarra (6,5 por cento) e Aragón (8,8 por cento).�

’’A vida pode ser bela,
pero cómoda non é xamais”

’’O movemento natural
das cidades é abrirse ao mar”

’’Tocoume vivir desde sempre
nun escaparate”

Pouca presentación necesita Adolfo Domínguez (Pobra de Trives, 1950)
en Galiza. Aproveitamos o seu paso por Vigo co fin de inaugurar unha tenda
no novo centro comercial da Laxe para coñecer as súas opinións sobre
a conxuntura económica e o devir das empresas na crecente
internacionalización dos negocios. Non nos resistimos a preguntarlle
tamén sobre arte, deseño e polo maio do 68.

>>>
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coas alí. A chaqueta que
levo posta impórtoa de Uru-
guai. Non se poden facer as
cousas como se se estivese
protexido polo 50 por cento de
aranceis. Eu coñecín o mer-
cado español protexido por
un 60 por cento de aranceis.
Hoxe o arancel é cero con toda
Europa e co resto do mundo é
un 10 por cento. 
CCoonnttaann  qquuee  nnaallgguunnhhaass  aallddeeaass
ddee  OOuurreennssee  ssee  rreeffiirreenn  aa  vvoosstteeddee
ssiimmpplleemmeennttee  ccoommoo  ““AAddoollffoo””..
SSeennttee  oo  ccaarriiññoo  ddaa  xxeennttee??
Non me sinto mal querido,
pero tampouco vou bus-
cando o agradecemento en
todo o mundo. Hai quen te
quere e quen non te quere, iso
é a vida mesma. Coido que a
maioría da xente que traba-
llou comigo me quere. Non
meto a man no lume, porque
no papel do empresario tes
que tomar medidas que nin a
un mesmo gustan.
VVoosstteeddee  vvéénn  dduunnhhaa  ffaammiilliiaa  ddee
xxaassttrreess......
Efectivamente, foron meu pai
e miña nai quen empezaron o
negocio. Tamén a miña avoa,
que eu  lémbroa de neno plan-
tando, fiando e tecendo liño.
Eu simplemente collín o seu
relevo, e agardo que outros
continúen.
PPeennssaa  qquuee  eexxiissttee  uunnhhaa  ttrraaddii--
cciióónn  ttééxxttiill  ggaalleeggaa??
É moi recente. Non se pode
comparar co caso catalán, que
ten unha tradición moi supe-
rior. A industrialización neste
sector en Galiza data dos últi-
mos corenta anos. 
AA  vvoosstteeddee  rreellaacciióónnaannoo  ccooaa  ccoo--
rrrreennttee  ddoo  6688  ffrraannccééss,,  xxaa  qquuee  eess--
ttuuddoouu  nneessaass  ddaattaass  eenn  PPaarrííss......
Eu cheguei alí a finais de maio do
68. Estaban todos os lastros le-
vantados. Esa é a miña xeración. 
QQuuee  iinnfflluueenncciiaa  ttiivvoo  eenn  vvoosstteeddee
ppaarrttiicciippaarr  nnaaqquuiilloo??
Tivo influencia nos que esta-
bamos e nos que estaban en
contra. Como toda revolución
ten o seu debe e o seu haber.
Sarkozy non estaría casado
con Carla Bruni se o maio do
68 non tivese existido. Os cos-
tumes cambiaron a partir da-
quela data. Viviamos nun
mundo moi ríxido. Foi un es-
talido de frescura ante unha
sociedade e unhas relacións
moi estritas. Aínda así eu, sen-
tíndome fillo do 68, coido que
tivo tanto de negativo como
de positivo.�

ECONOMÍA.21.
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>>>

A UE aposta pola enerxía nuclear. O comisario europeo de Enerxía, o

letón Andris Piebalgs, recoñeceu o pasado día 15 que “a enerxía nuclear

realiza unha importante contribución á nosa loita contra o cambio cli-

mático e á nosa seguridade de abastecemento enerxético”. Este funcio-

nario indicou que Europa “precisa investimentos substanciais para

substituír as súas plantas a medida que van envellecendo”.  �

Central nuclear de Cofrentes,

na Comunidade Valenciana.
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Miguel Ángel Lotina 

‘Agora síntome máis adestrador’

Deportivo-Celta, final da Copa
Galiza. Haberá outravolta duelo

entre os dous grandes equipos ga-

legos de fútbol. O Deportivo e o

Celta pasaron á final da Copa de

Galiza. Os coruñeses impuxéronse

en Negreira o equipo local por 1-5.

Os celestes bateron por 0-1 o Ou-

rense no Couto. Agora, os clubs fi-

nalistas acordarán a data do par-

tido definitivo.�

Rodri Suárez
O preparador do Dépor reforzou
o seu prestixio levando o equipo
do pozo do descenso ao soño da
volta a Europa. “Cando hai pa-
ciencia e se está a facer un bo tra-
ballo, os resultados acaban che-
gando”, sinala o adestrador
vasco, que gaba a Lendoiro e
percibe que o fútbol e a socie-
dade galega camiña cara ao for-
talecemento do seu orgullo.   
EEssttáá  aa  vviivviirr  uunn  ddooss  mmoommeennttooss
mmááiiss  ddoocceess  ddaa  ssúúaa  ccaarrrreeiirraa??
Quizais alcancei éxitos maiores
noutras ocasións, pero ser ca-
paz de sacar o equipo de tan
abaixo é un orgullo moi forte e
reforza a miña vaidade. Agora
síntome máis adestrador.
CCaall  éé  oo  nniivveell  rreeaall  ddoo  DDééppoorr,,  oo  ddaa
pprriimmeeiirraa  vvoollttaa  eenn  ddeesscceennssoo  oouu  aa
ddaa  sseegguunnddaa  ccoommoo  mmeelllloorr
eeqquuiippoo  ddaa  LLiiggaa??
A realidade nosa é a presente,
pero por dinámica de xogo, por
sensacións ou por imaxe máis
que por resultados, xa que talvez
non sexa normal converternos
nos mellores e que esteamos a
gañar todo sen practicamente
empates. Iso pode ser un pouco
excepcional, pero o nivel que da-
mos agora como equipo é o real. 
AA  ccllaavvee  eessttiivvoo  nnoo  ccaammbbiioo  ddee  ddee--
bbuuxxoo  ppaarraa  xxooggaarr  ccoonn  ttrreess  cceennttrraaiiss
ee  ttaamméénn  nnaa  ccoonnxxuurraa  ccoolleeccttiivvaa  nnoo
ppaarrttiiddoo  aannttee  oo  VVaallllaaddoolliidd??  
Si, ese foi o momento determi-

nante xa que recuperamos os
defensas lesionados. Viñamos
de perder contra o Almería; du-
rante a semana tivemos varias
reunións no vestiario, o apoio da
afección... todo funcionou e a vi-
toria fíxonos recuperar a con-
fianza. 
AAoo  pprriinncciippiioo  oobbsseessiioonnoouussee  ddee--
mmaassiiaaddoo  ccoonn  xxooggaarr  bbeenn  ––qquuee
eerraa  oo  qquuee  mmááiiss  ddeemmaannddaabbaa  aa
bbaannccaaddaa––  ee  ddeeiixxoouu  ddeessggoorrnneeccii--
ddaass  oouuttrraass  nneecceessiiddaaddeess??
Posibelmente. Se cadra insistín
moito en que fixésemos un fút-
bol bonito e esa mensaxe creou
certos malentendidos ao po-
ñerse como prioridade algo que
non era o único. 
TTaannttaa  nneecceessiiddaaddee  nnoottoouu  eennttrree  oo
ddeeppoorrttiivviissmmoo  ppoorr  vveerr  ffúúttbbooll  ddee
ccaalliiddaaddee??
Si, sorprendeume moito a afec-
ción, non só polo apoio senón
tamén polo gusto polo bo xogo.
Noutros sitios válelles con ir ti-
rando e dan igual as formas, aquí
valórase o tipo de fútbol. 
OO  aaccttuuaall  DDééppoorr  ddee  LLoottiinnaa  éé
uunnhhaa  vviittoorriiaa  ddaa  ppaacciieenncciiaa  ppoorr
nnoonn  tteelloo  ddeessttiittuuííddoo  LLeennddooiirroo  nnoo
mmoommeennttoo  bbaaiixxoo??
Eu son partidario da paciencia
para todo, especialmente
cando hai un traballo detrás.
Nós estabamos facendo o noso
labor ben e iso acaba dando
froitos. Cando se conta co aval
do traballo, que non sempre se

valora como debería, o lóxico e
ir cara a arriba. 
LLeennddooiirroo  sseemmpprree  ccoonnffííaa  mmooiittoo
nnooss  aaddeessttrraaddoorreess..
Estoulle moi agradecido. É un
home de fútbol cunha enorme
bagaxe de éxitos que proban a
súa capacidade e o seu mérito.
Hai que lembrar que os meno-
res de 30 anos só lles viron gañar
a liga a cinco equipos e o Dépor
é un deles. En Zaragoza ou en
Bilbao non poden presumir de
algo que A Coruña si. 
PPeerroo  oo  DDééppoorr  aarrrraassttrraa  uunnhhaa  iimm--
ppoorrttaannttee  ddéébbeeddaa,,  rreeppaarraa  nneellaa  áá

hhoorraa  ddee  ppeennssaarr  oo  sseeuu  ffuuttuurroo  nnaa
eennttiiddaaddee??
O 90 por cento dos clubs teñen
problemas económicos, é unha
eiva xeral, non só do Dépor, o
que pasa é que doutros sitios
non se fala tanto. 
CCrree  qquuee  aass  iinnssttiittuucciióónnss  nnoonn  rree--
ccooññeecceenn  oo  ppooddeerr  ddoo  ffúúttbbooll  áá
hhoorraa  ddee  ooffrreecceerrllllee  aaxxuuddaass??
É evidente que non se valora no
seu xusto término, só nalgunhas
ocasións moi determinadas con
títulos ou finais parece que si,
pero non coa continuidade que
merece a importancia social do
fútbol, coa excepción dalgúns si-
tios como por exemplo Bilbao,
onde son máis seus, ou somos, e
o Athletic é un emblema social
que recibe todo o apoio. 
OO  AAtthhlleettiicc  éé  uunn  cclluubb  ddee  ccaanntteeiirraa,,
sseemmeellllaa  qquuee  oo  DDeeppoorrttiivvoo  qquueerree
rreeccuuppeerraarr  aa  ssúúaa..
Hai un cambio de política e tra-
bállase ben coa xente nova, non
só a de casa, tamén á hora de fi-
char. O exemplo é Andrés Guar-
dado, que chega aquí con 20
anos e cando pase un tempo
terá un compromiso sentimen-
tal co club case idéntico ao dun
coruñés. Pero tamén está aí o
Fabril, facendo unha gran tem-
porada e con catro xogadores
como Fabricio, Laure, Chapi e
Adrián López que actuaron co
primeiro equipo e demostraron
unha valía que, en condicións

normais, debería servir para
que nun ou dous anos teñan
moitos minutos no Dépor. 
EEssttiivvoo  vvoosstteeddee  eenn  VViiggoo  ee  aaggoorraa
nnaa  CCoorruuññaa..  QQuuee  ooppiinniióónn  tteenn  ddaa
ccaanntteeiirraa  ggaalleeggaa??
Galiza dá bos xogadores pero
ten un problema nas categorías
de base porque con 14 ou 15
anos chegan o Madrid e o Barça
a por un rapaz e lévano; e moitos
deles queren marchar. Por
exemplo, en Euskadi temos ou-
tra cultura na que a ilusión é o de
casa. Como o Athletic, é algo que
vai máis alá do fútbol, sempre
queremos o propio e pensamos
que é o mellor, pero sexa no fút-
bol ou cos chourizos. Somos de
moito orgullo, así o recibimos
dende pequenos. 
EE  ppeerrcciibbee  qquuee  GGaalliizzaa,,  nnoo  ffúúttbbooll
ppeerroo  ttaamméénn  nnoouuttrrooss  eeiiddooss,,  eessttáá
rreeffoorrzzaannddoo  eessee  oorrgguulllloo  pprrooppiioo??
Este tipo de cousas non se
cambian nun ano, pero si que
vexo que aquí se está empren-
dendo ese camiño. 
PPoorr  cceerrttoo,,  nnoottoouu  mmooiittaass  ddiiffee--
rreennzzaass  eennttrree  VViiggoo  ee  AA  CCoorruuññaa??
Si, son moi distintas, foi algo
que me sorprendeu porque es-
peraba máis semellanzas. Lo-
xicamente, hai de todo nas
dúas, pero así a nivel xeral das
afeccións, teño a sensación de
que A Coruña é máis alegre e
Vigo máis esixente.�

’’Galiza dá bos xogadores pero
ten un problema nas
categorías de base porque
con 14 ou 15 anos chegan o
Madrid e o Barça a por un
rapaz e lévano; e moitos
deles queren marchar”
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R.S.
Hai tres meses, Miguel Ángel
Lotina decidiu afrontar a súa
última oportunidade con tres
centrais. O Dépor gañoulle 3-1
ao Valladolid. Dende entón, é o
mellor conxunto da segunda
volta e nos tres últimos encon-
tros sumou tres vitorias mar-
cando tres goles. 
Segundo o moi discutíbel
mundo da numeroloxía, o tres
equivale ao equilibrio. A Lotina
no se lle coñece ningunha
crenza pseudo-científica, pero
dende logo si que ten no 3 a súa
cifra talismán. Hai tres meses o
seu futuro no Dépor parecía es-
taba sentenciado, seguramente
con xustiza. O Dépor estaba a
cinco puntos da salvación e viña
de caer en Almería tras cumprir
coa ecuación da primeira volta:
boa construción de xogo, falta de
pólvora arriba e febleza en de-
fensa nos instantes decisivos.
Tres defectos que tiveron o
equipo terceiro pola cola boa
parte da tempada. Soaba mú-
sica de destitución, pero Au-
gusto César Lendoiro –que con-
servaba a fe no técnico vasco
como adoita ser a súa norma cos
adestradores, e tampouco tiña a
man un substituto de con-
fianza– decidiu aguantar. O par-
tido contra o Valladolid en Ria-
zor ditaría sentenza. Tres horas
antes do asubío inicial, ducias de
afeccionados congregáronse na
porta do hotel de concentración
para mostrarlle o seu apoio ao
equipo. Aquel acto de entrega
emocionou o equipo, que ade-
mais estreaba novo debuxo. En
vista dos problemas na zaga e no
mediocentro, Lotina apostaba
por tres centrais (Fabrizio Coloc-
cini e os recuperados Albert
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Lopo e Pablo Amo), unha fór-
mula que xa utilizaba Arsenio
Iglesias nos tempos do primeiro
Superdépor. Todo funcionou á
perfección e o Dépor conseguiu
a súa segunda vitoria en casa por
3-1. Comezaba outra era. 
Como dando por bo o azar da
numeroloxía, o equipo bran-

quiazul adquiriu co cambio de
sistema unha desas virtudes que
se lle atribúen ao 3: o equilibrio.
O cráter do pivote pasou a me-
llor vida e o equipo gañou en
confianza. O mesmo pasou coa
bancada, que tras o conclave do
hotel sentiuse importante e ad-
mirábel. O cimento que non pa-
raba de medrar en Riazor empe-
zou a desaparecer. Así até o de
agora, cando o Dépor xa é o me-
llor conxunto da segunda volta
tras vencer na Coruña o Athletic
de Caparrós, no que supuxo o
terceiro triunfo consecutivo
marcando tres goles. 

A CARAMBOLA DA INTERTOTO. Coa
ameaza do descenso ben lonxe,

os branquiazuis xa se permiten
soñar con Europa. Están a dous
puntos do sétimo posto, que dá
o pase á Intertoto. Cando o club
coruñés se inscribiu nesta com-
petición (que actualmente só
consta dunha eliminatoria) os
propios futbolistas amosáronse
escépticos. A dedución xeral foi
que esa decisión da directiva es-
taba máis destinada a reforzar o
plano anímico que o práctico.
Resultou que non. Foi un acerto.
Porque tamén Lendoiro atra-
vesa un bo momento. A destreza
nas decisións deportivas e os re-
sultados positivos devolveron a
un chanzo secundario os graves
problemas económicos do club,
que manteñen o presidente a

cabalo entre A Coruña e Madrid
e cunha tranquilidade que moi-
tos interpretan como presaxio
de boas novas financeiras. El,
como o seu adestrador, tamén
salvou un match-ball. E suxire
que o rexurdimento aínda ten
camiño por diante. 
O máis inmediato chámase In-
tertoto. Non é unha quimera,
malia que pareza incríbel en
vista da dramática situación
que abafaba Riazor en inverno.
Porén, agora o equipo de Lo-
tina volve pensar en Europa,
escenario dalgunhas das súas
xestas máis sonadas e onde
non xoga dende o 2005. Si, hai
tres anos. Este Dépor vai por
triplicado. �

Dez triatletas representan a Galiza na Copa de Europa de triatlón. Aída Va-

liño, Saleta Castro, Alba Cuba, María Martínez, Fani Domínguez –polo equipo fe-

minino–, Xavier Gómez Noia, Xesús Gomar, Alberto Trillo, Óscar Vicente e Borja

Conde formarán a selección galega que competirá na proba da Copa de Eu-

ropa de Triatlón que se vai desputar o 19 de abril en Pontevedra. Esta proba con-

firma a puxanza internacional do triatlón galego. Gómez Noia é líder da Copa

do Mundo e candidato número un a medalla olímpica en Beixing.�

O Deportivo cambiou
o seu rumbo grazas
a xogar con tres centrais
e resolver erros
en defensa e remate

A revolta do número 3

Parte do equipo de Galiza que

desputará a proba da Copa de Europa

de Pontevedra o sábado 19 de abril.

Coloccini é felicitado polos seus compañeiros despois de conseguir un gol contra o Atleti de Bilbao. A.G.N.

O Dépor xa é o mellor
da segunda volta tras vencer
na Coruña o Athletic,
no que supuxo o terceiro
triunfo consecutivo
marcando tres goles”

’’
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tramos no terreo do audiovi-
sual, aínda que lle estou moi
agradecido á televisión, o me-
llor papel para min foi no ci-
nema: en Condenado a vivir
interpretei a Ramón Sampe-
dro [valeulle o Premio Chano
Piñeiro no 2002], e foi todo un
reto. Un personaxe de ficción
podes facelo de varios xeitos,
pero un personaxe real, coñe-
cido, e que amais, eu admira-
ba e respectaba moito... Era
un traballo moi delicado.
TTrraabbaallllaa  eenn  ttooddaass  aass  ffrroonntteess::
tteeaattrroo,,  cciinneemmaa,,  tteelleevviissiióónn......
VVoosstteeddee  mmeessmmoo  pprreecciissaa  ccaamm--
bbiiaarr  ddee  ffoorrmmaattoo,,  vvaaii  ppoorr  cciiccllooss,,
oouu  ooss  ttrraabbaallllooss  ssiimmpplleemmeennttee
vvaann  xxuurrddiinnddoo??
A verdade é que o vou collen-
do como vén. De cara ao pú-
blico, parece que os actores
estamos sempre traballando,
pero non é así. Eu nestes mo-
mentos estou centrado no te-
atro, máis concretamente, na
miña compañía. Non podería
participar nunha montaxe do
CDG. E na televisión non tra-
ballo porque non me chaman,
pero entendo que ten que pa-
sar un tempo de desintoxica-
ción. Iso si, no cinema estou
moi contento: acabo de rema-
tar, con Ángel de la Cruz, Os
mortos van ás présas, que ten
un guión divertidísimo. 
DDee  ffeeiittoo,,  éé  hhaabbiittuuaall  ccoommbbiinnaarr
cciinneemmaa,,  tteelleevviissiióónn,,  tteeaattrroo......  ÉÉ
uunnhhaa  ccuueessttiióónn  ddee  ssuuppeerrvvii--
vveenncciiaa??
Dende logo, supervivencia
pura e dura: do teatro non se
vive, cando non se perden
cartos, directamente. Na tele-
visión podes gañar máis nun
día ou dous ca en todo un mes
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Lara Rozados

Ernesto Chao está no
seu mellor momen-
to: a cuarta montaxe
coa súa compañía,

Lagarta, lagarta,valeulle o Pre-
mio María Casares ao mellor
protagonista, e a Academia Ga-
lega do Audiovisual, no marco
da gala dos Premios Mestre
Mateo, outórgalle este ano o
spremio de honra. É o recoñe-
cemento a toda unha vida de-
dicada á profesión teatral, den-
de a grande e a pequena panta-
lla, e, sobre todo, dende as tá-
boas.
CCoommoo  aaccoolllleeuu  eesstteess  ddoouuss  pprree--
mmiiooss??  OO  rreeccooññeecceemmeennttoo  ddoo
mmuunnddoo  ddoo  tteeaattrroo  ee  ddoo  aauuddiioo--
vviissuuaall??  
Para min foi moi especial. La-
garta, lagarta fixo un esforzo
importante con As últimas lú-
as. Non é un texto ao uso. Ad-
mirabámolo moito, pero tiñá-
moslle medo á reacción do
público. Non é doado falar da
vellez desta maneira tan dra-
mática. A nosa sorpresa foi
que o público respondeu moi
ben, a xente saía emocionadí-
sima do espectáculo e despois
recibiamos chamadas e men-
saxes de agradecemento, e iso
xa nos levantou moito a mo-
ral. E que os Premios María
Casares, que son outorgados
polos teus propios compañei-
ros de profesión, nola recoñe-
cesen tanto, foi moi emocio-
nante. En canto ao Fernando
Rey, é a primeira vez que se lle
dá a un actor, e iso é crucial:
recoñécese dunha vez o traba-
llo de quen dámos a cara. O
audiovisual tiña unha débeda

connosco, e, aínda que poida
parecer falsa modestia, recaeu
en min como podería recaer
noutros compañeiros que le-
van moitos anos traballando. 
LLooggoo  dduunnhhaa  ddééccaaddaa  iiddeennttiiffii--
ccáánnddoooo  ccoommoo  MMiirroo  PPeerreeiirraa,,
pprroottaaggoonniissttaa  ddaa  sseerriiee  PPrraattooss
ccoommbbiinnaaddooss,,  vvoollvveeuu  aaoo  tteeaattrroo
ccooaa  ssúúaa  pprrooppiiaa  ccoommppaaññííaa,,  llaa--
ggaarrttaa,,  llaaggaarrttaa,,  ee  lleevvoouu  áá  eesscceennaa
ééxxiittooss  ccoommoo  CCaarrttaass  ddee  aammoorr,,
FFoobbiiaass,,  CCaarraammbboollaa,,  oouu  AAss  úúllttii--
mmaass  llúúaass..  CCoommoo  vviivviiuu  eessttaa  vvooll--
ttaa  aaooss  eesscceennaarriiooss  llooggoo  ddee  ttaann--
ttooss  aannooss  nnaa  tteelleevviissiióónn,,  ee,,  ssoobbrree
ttooddoo,,  ccuunnhhaa  ccoommppaaññííaa  ddee  sseeuu??
A min sempre me gustou moi-
to a produción. Logo de 40
anos traballando nunha em-
presa, estou aproveitando esa
sabedoría. Ter a túa propia
compañía dáche o privilexio de
facer espectáculos que che
gusten, permíteche elixir: eu,
con lagarta, lagarta, nunca fi-
xen nada que non quixera fa-
cer. Amais, non é que o teu tra-
ballo teña que ser bo: tamén
ten que parecelo, e nese senti-
do traballamos moito a distri-
bución, a venda, a promo-
ción...
PPrreecciissaammeennttee,,  nnuunnhhaa  rreeppoorrttaaxxee
ddee  hhaaii  ddoouuss  nnúúmmeerrooss,,  ffaallaabbaa--
mmooss  ddaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddaass  ccoomm--
ppaaññííaass  pprriivvaaddaass  ppaarraa  ffaaccéérreennssee
vviissííbbeeiiss  nnoo  ssiisstteemmaa  tteeaattrraall..
É moi importante. É certo que
non é o diñeiro o que fai un bo
espectáculo, pero ter os me-
dios e os orzamentos necesa-
rios é básico. 
QQuuee  ssiiggnniiffiiccoouu,,  llooggoo,,  AAss  úúllttii--
mmaass  llúúaass ppaarraa  aa  ccoommppaaññííaa,,  ee
qquuee  ssiiggnniiffiiccoouu  oo  sseeuu  pprroottaaggoo--
nniissttaa  ppaarraa  vvoosstteeddee??
Para lagarta, lagarta, foi un

punto de inflexión, foi a obra
que definiu o noso estilo. E a
nivel persoal, supuxo matar a
Miro Pereira de cara ao públi-
co. Eu téñolle moito cariño, pe-
ro é algo que xa tivo o seu auxe
e o seu final, eran horas de que
o público o enterrase. Que o
lembren como se recorda a un
morto, con cariño. Para todos
nós supuxo subir un chanzo, e
agardamos, co próximo espec-
táculo, adiantar outro.
PPooddee  aaddiiaannttaarrnnooss  aallggoo??
Podo. Estamos, de feito, en
pleno proceso de distribu-
ción. Vai estrearse o 5 de xullo,
no Festival de Cangas. O texto
é Aeroplanos, de Carlos Go-
rostiza. É un autor arxentino
de 87 anos, que no seu país é o
máximo, considérano o me-
llor dramaturgo do século pa-
sado. Deunos permiso para
montar a obra e probabel-
mente incluso veña á estrea. O
texto é para dous actores, e ti-
ñámolo moi claro: había un
dos papeis que, ou o facía Pico
(Xosé Manuel Olveira), ou non
se facía o espectáculo. E afor-
tunadamente, a Pico marabi-
llouno o texto e puxémonos
mans á obra. A dirección vai
correr ao cargo de Rosa Álva-
rez, e estou seguro de que fará
un traballo excelente.
DDee  ttooddaa  aa  ssúúaa  ccaarrrreeiirraa,,  ccaalleess
ffoorroonn  ooss  ppaappeeiiss  qquuee  mmááiiss  iinn--
tteennssaammeennttee  vviivviiuu??
Parece un tópico dos actores
dicir sempre que o traballo
máis querido é o último, pero
neste caso é certo. O vello d’As
últimas lúas significou moito
para min, pero tamén é certo
que non sería posíbel sen Xu-
lio Lago na dirección. E, se en-

facendo teatro. A clave é alter-
nar, facer o que ti queres e ir
gañando cartos con outros
traballos, por exemplo.
VVoosstteeddee  pprreessiiddiiuu  ddúúaass  eennttiiddaaddeess
ccoonn  ttaannttoo  ppeessoo  ccoommoo  oo  CCDDGG
((nnaass  tteemmppaaddaass  8866--8877))  ee  aa  AAccaaddee--
mmiiaa  GGaalleeggaa  ddoo  AAuuddiioovviissuuaall..  CCaa--
lleess  ffoorroonn  ooss  sseeuuss  mmaaiioorreess  rreettooss
eenn  ccaaddaa  uunn  ddooss  áámmbbiittooss??
Da miña etapa no CDG recor-
do cousas boas e malas: na-
quel momento estaba nacen-
do, tiña un bo espectáculo en
cartel (O enfermo imaxinario,
de Molière)... Xurdira do acor-
do entre a Dirección Xeral de
Cultura, e a propia profesión.
Pero, como contrapartida, to-
do o mundo tiña dereito a opi-
nar e a criticar aquel traballo.
Por outra banda, non había
moitos cartos. En canto á pre-
sidencia da Academia, foi algo
que emprendemos con moita
ilusión, aínda que eu sentín,
naquel momento, que tam-
pouco era a persoa máis idó-
nea. Moitas veces acéptanse
este tipo de cometidos, pero
realmente estás agardando a
que veña un relevo. Eu son
máis do teatro, prefería que
estivese unha persoa máis
centrada no audiovisual. E
agora, María Bouzas está a fa-
celo moi ben, leváronse
adiante moi boas iniciativas.
FFooii  ttaamméénn  uunn  ddooss  pprriinncciippaaiiss
pprroommoottoorreess  ddoo  tteeaattrroo  ggaalleeggoo
pprrooffeessiioonnaall,,  ddeennddee  aa  MMoossttrraa  ddee
RRiibbaaddaavviiaa  ((qquuee  oo  rreeccooññeecceeuu  ccoo
pprreemmiioo  ddee  hhoonnrraa  nnoo  22000022))..  QQuuee
ssiiggnniiffiiccoouu,,  nnaaqquueell  mmoommeennttoo,,  oo
ttrraabbaalllloo  ddee  aassoocciiaacciióónnss  ccoommoo
AAbbrreennttee,,  oouu  OO  GGaalloo,,  ppaarraa  ddaarrllllee
ppuulloo  aaoo  qquuee  llooggoo  sseerrííaa  oo  tteeaattrroo
pprrooffeessiioonnaall??

Ernesto Chao

‘Miro Pereira está morto’

>>>

’’O meu próximo traballo
é Aeroplanos. O texto é de
Gorostiza, un autor de 87
anos. En  Arxentina
considérano o seu mellor
dramaturgo”

’’Na televisión podes gañar máis
nun día ou dous ca en todo
un mes facendo teatro”

’’Vivimos certa saturación
de compañías, e moitas
caeremos polo camiño”

’’Se ao CDG lle vai ben,
aos demais iranos ben”

’’No cine, os actores galegos
quedamos para os papeis
secundarios”
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pouco penso que sexa necesa-
ria unha relación moi fonda
entre o teatro institucional e o
independente: a natural, que
as persoas vaian traballando
nas producións dun e doutro.
Se cadra, era interesante que
un espazo como o Salón Tea-
tro servise de plataforma para
outras compañías. 
EE  nnoo  aauuddiioovviissuuaall  ,,eenn  ccaannttoo  aaoo
áámmbbiittoo  pprrooffeessiioonnaall  ddooss  aaccttoorreess??
Penso que aí temos unha ma-
teria pendente, que é o cine-
ma. Para que se chegue a facer

“selección natural” e non to-
das sobrevivirán, pero todos
temos dereito a tentalo.
EE  ccaall  éé  oo  ppaappeell  ddoo  tteeaattrroo  iinnssttii--
ttuucciioonnaall??  CCoommppeettiiddoorr,,  ccooooppee--
rraattiivvoo......??
En canto ao CDG, malia ser o
noso competidor este ano nos
María Casares, alegreime
moito de que retomase o favor
do público con dous espectá-
culos tan bos. Ao cabo, é a ca-
beza visíbel do teatro galego:
se ao CDG lle vai ben, aos de-
mais iranos ben. E logo, tam-

te país. Podes ir a unha escola
de teatro, formarte academi-
camente, pero tes que pasar
necesariamente pola escola
das táboas.
CCoommoo  mmiirraa  oo  ffuuttuurroo  ddoo  tteeaattrroo??
Estanse dando pasos moi im-
portantes: hai unha diversida-
de enorme, xente nova facen-
do cousas moi interesantes,
moitos estilos... Pero, por ou-
tra parte, vivimos certa satura-
ción de compañías, e moitas
caeremos polo camiño. Penso
que se vai dar un proceso de

Foron esenciais para que
exista o que hoxe temos. De
non existir Abrente daquela, o
teatro non sería o que é. Revi-
talizaron a cultura a todos os
niveis, non só o teatral. Da-
quela non se podía falar de
moitas cousas en público, e
abriron esa fenda. 
QQuuee  ffooii  ddoo  tteeaattrroo  aammaaddoorr??
QQuuee  ppaappeell  ddeesseemmppeeññaa  hhooxxee
nnaass  aarrtteess  eessccéénniiccaass??
Esencial. Eu veño do teatro
afeccionado, e coma min, os
grandes actores e actrices des-

CULTURA.25.ANOSATERRA
17-23 DE ABRIL DE 2008

un filme é necesario coprodu-
cir con outras comunidades,
pero sempre nos toca a peor
parte: os actores galegos que-
damos para os papeis secun-
darios. Aí loitouse moi pouco,
non se acaba de confiar no
potencial que existe. Ás veces
penso na sorte que tivemos
cando se empezaron a facer
series de que Rossy de Palma
ou Alfredo Landa non falasen
galego, porque se non, se ca-
dra non tiñamos ese terreo
tampouco.�

Ernesto Chao interpretando As últimas lúas.

>>>
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CULTURA.26. ANOSATERRA
10-16 DE ABRIL DE 2008

X.H. Rivadulla
Corcón
‘Fixen o documental
para que se coñeza a
historia das Marías’

M.B.
VVéénn  ddee  eessttrreeaarrssee  oo  ddooccuummeennttaall
CCoorraalliiaa  ee  MMaarruuxxaa,,  aass  iirrmmáánnss
FFaannddiiññoo,,  qquuee  vvoosstteeddee  ddiirriixxee..  NNoo
iimmaaxxiinnaarriioo  ppooppuullaarr  aass  ddúúaass
MMaarrííaass qquueeddaarroonn  ccoommoo  ddúúaass
mmuulllleerreess  eexxttrraavvaaggaanntteess  ee  ttoollaass,,
ppeerroo,,  ccaall  éé  aa  vveerrddaaddeeiirraa  hhiissttoorriiaa??
Pertenceron a familia dos Fandi-
ño, que vivía na rúa do Espírito
Santo de Santiago. Tres dos once
irmáns eran famosos dirixentes
da CNT. Tras o alzamento mili-
tar foron perseguidos e un deles
asasinado. Os outros dous, An-
tonio e Manuel Fandiño Ricart,
conseguen fuxir. Dende ese mo-
mento a Falanxe comezan a pre-
sionar a familia para descubrir o
seu paradeiro a través de rexis-
tros e intimidacións. Existe un
episodio, non confirmado, que
apunta que foron torturas e vio-
ladas. Enténdese que esa situa-
ción psicolóxica difícil as leva a
loucura e que optaron pola re-
beldía para liberarse. No medio
dunha cidade gris vestíronse de
xeito escandaloso para época e
gustaron dos piropos e de co-
quetear cos estudantes. As Marí-
as foron para moita xente aire de
liberdade no que poder respirar. 
DDee  qquuee  vviivvííaann??
Despois de estoupar a guerra
deixan o seu traballo de costu-
reiras, en parte pola súa loucu-
ra, en parte porque deixaron
de ter pedidos pola militancia
dos seus irmáns. Vivían na pre-
cariedade. Os composteláns
axudáronas de xeito anónimo
e indirecto, deixando cartos no
supermercado Carro, que aín-
da existe, na praza do Toural.
QQuuee  oo  lleevvoouu  aa  eemmpprreennddeerr  eessttee
pprrooxxeeccttoo??
Era necesario facelo porque
moita xente non coñecía a súa
historia. Non é de recibo que es-
tas dúas mulleres, que engrosan
a nómina de heroes anónimos,
se esquezan e menos que sexan
recordadas como dúas tolas.�

Xesús Torres Regueiro
O pasado 6 de marzo morreu en
Lisboa, onde residía dende 1976
no barrio da Alfama, o escritor e
intelectual portugués Joaquim
de Montezuma de Carvalho.
Home dunha grande cultura ci-
mentada na lectura da literatura
e da filosofía, Montezuma era un
iberista no senso máis puro do
termo. Un iberismo transcendi-
do a América (Centroamérica e
Sudámerica) por vía das linguas
peninsulares máis espalladas e
das culturas alí entronizadas.
Unha América que coñeceu por
extenso: México, Arxentina,
Uruguay… quizais o Brasil. Mais
foi no sertón africano que Mon-
tezuma deu renda solta ao seu
iberismo americano planifican-
do e dirixindo unha vasta obra
“que revelasse à Europa a rique-
za literária do Novo Mundo” e
que contou co concurso de moi-
tos especialistas de cadanseu
país. Falamos de Panorama das
literaturas das Américas. De
1900 á actualidade, obra en catro
volumes e nos catro idiomas ofi-
ciais do continente (inglés para
EE UU e Canadá, francés para o
Canadá francófono, portugués
para o Brasil e español para o
resto) e que Montezuma conse-
gueu publicar, en Angola!, entre
os anos 1958 e 1965 co patroci-
nio do Municipio de Nova Lis-
boa, a entón capital angolana
(actual Huambo). Alí publicaría
tamén, co mesmo patrocinio, o
Epistolario Ibéricoentre Teixeira
de Pascoaes (a quen Montezu-
ma promoveu unha homenaxe
nos seus anos estudiantís) e Mi-
guel de Unamuno. Por ese tra-
ballo totalizador das literaturas
americanas Montezuma sería
recompensado en 1970 co pres-
tixioso Premio “José Vasconce-
los” de México. Tamén foi no-
meado membro da Hispanic
Society of América, de New York.
Montezuma de Carvalho teceu
unha enorme rede de amigos e
correspondentes por medio
mundo a través do correo postal.
Unha tea de araña mundial an-
terior á Internet. Entre as súas re-
lacións estaban nada menos
que dous premios Nóbel de Lite-
ratura: o mexicano Octavio Paz e
o galego Cela. Máis tamén Bor-
ges e a súa familia, así como a de
García Lorca e outros escritores e
intelectuais americanos como o
colombiano Germán Arcinie-
gas, o brasileiro Gilberto Freyre,
o venezuelano Ludovico Silva, o

de longos artigos-ensaio, pouco
propicios para a prensa dos no-
sos días, publicados en diversos
xornais e revistas, de dentro e fó-
ra de Portugal,  moi especial-
mente no xornal portuense O
Primeiro de Janeiro, como cola-
borador semanal do seu suple-
mento “das Artes, das Letras”
nos últimos anos. Foi tamén re-
cuperador ou promotor da edi-
ción de moitos libros e traballos,
con fondos estudos introduto-
rios, prólogos e presentacións
súas que en moitas ocasións
eran ben máis extensos que o
propio texto a editar: Crónica de
uma viagem à costa da Mina no
ano de 1480 por Estache de La
Fosse(1992), A lírica de Luís de
Camoes, exhumando un estudo
de António Sérgio publicado na
nosa universidade de Santiago
en 1933, (1995), Um abraço de
Espanha a Garret(1999), Sor Jua-
na Inés de la Cruz e o Padre Antó-
nio Vieira ou a disputa sobre as fi-
nezas de Jesus Cristo(1998), Cer-
vantes em Portugal(2005), À jeito
de homenagem a Eugénio de
Andrade(2005), concentrando
en torno do poema “Improviso”
deste desaparecido poeta máis
de trescentas colaboracións de
todo o mundo, Galiza incluída .
Ou a recente recopilatoria de
diversos artigos e traballos seus
baixo o título Do tempo e dos
homens. Da história literária à
história da cultura (2007), un
primeiro volume publicado
polo Instituto Piaget, que reve-
la moi ben o universo de inte-
reses intelectuais de Montezu-
ma de Carvalho. 
Lembro aínda cando editou con-
xuntamente un texto de seu pai e
outro de Camilo J. Cela (que este
escrebira con motivo dunha ho-
menaxe ao primeiro) baixo o tí-
tulo Da alma portuguesa. Da al-
ma galega(1995) que reseñamos
no seu momento en A Nosa Te-
rra (nº 675). Montezuma quería
que o texto de Cela, orixinal en es-
pañol, saíse en galego, como un-
ha restitución, para que a “alma”
galega falase na súa lingua e non
de prestado. O Joaquim dicía:
“quero fazer surpresa ao Cela”. O
que non sei é se este, xa daquela
Nóbel, foi sabedor e como reac-
cionou. No prólogo deste libro di
Montezuma: “Nunca fui à Gali-
za, nem sei se a verei! A minha
táctil epiderme fica no cérebro.
Basta-me ter Galiza na cabeça.” E
a nós cónstanos que era verdade.
Tíñaa de certo!�

uruguaio Enrique Amorim, en-
tre outros moitos. E, por supos-
to, portugueses. Tamén galegos.
E non só con nomes de relum-
brón senón tamén con outras
persoas máis anónimas. Como
mostra a correspondencia que
mantivo dende 1991 co autor
desta lembranza urxente, con
ducias e ducias de cartas e ano-
tacións no dorso das fotocopias
dos seus textos publicados na
prensa, peculiar forma de “apro-
veitar” o papel. Era típico de Joa-
quim solicitar o envio de libros
ou publicacións para algún dos
seus innúmeros amigos. Por es-
ta vía téñenme chegado libros
que nunca pensei recibir de au-
tores que non coñecía.
A súa relación con Galiza viña
de vello. Relación que se inicia-
ra por vía do seu pai, quen nos
anos trinta impartira un curso
na Universidade de Composte-
la, ao abeiro do Instituto de Es-
tudios Portugueses, e que con-
tinuou a través de Teixeira de
Pascoaes e do coñecemento
dos nosos escritores clásicos e,
especialmente, da figura extra-
ordinaria de Castelao. Relación
mantida logo en Lisboa con
Guerra da Cal, e a través da lei-
tura de A Nosa Terraque recibía
no seu domicilio, e da colabora-
ción nalgunhas publicacións
galegas (FerrolAnálisis, A Xane-
la, Anuario Brigantino...)
Nacera en Coimbra o 21 de no-

vembro de 1928 ao pé da vella
universidade onde exercía seu
pai, o doutor Joaquim de Carval-
ho (1892-1958), republicano li-
beral e un dos grandes intelec-
tuais portugueses do seu tempo.
Criouse na casa da Imprensa da
Universidade, rexida polo pai,
até o seu peche por Oliveira Sala-
zar. Nesta histórica universidade
licenciouse en Dereito, mar-
chando posteriormente a Ango-
la e a Mozambique, onde de-
sempeñou traballos na conser-
vatoria do rexistro civil e na ma-
xistratura. En 1976, coa descolo-
nización, regresa a Portugal, ins-
talándose en Lisboa como avo-
gado, nunha casa do barrio da
Alfama onde o visitamos en 1992
e onde anos despois a auga que
apagaba un incendio no andar
superior destruiu a súa valiosisi-
ma biblioteca e documentación
formada ao longo dunha vida.
Home desiludido coa política
dos nosos días, mais sempre
combativo cos imperialismos
exterminadores e coas dicta-
duras sanguinarias e defensor
dos débiles e expoliados, era
tamén persoa cunha concep-
ción relixiosa ampla e allea a
igrexas e xerarquías.
Revisitador de todos os grandes
da literatura portuguesa, estudo-
so da española e das literaturas
americanas, tentou facer pontes
literarias entre Portugal e o mun-
do. “Ler é comparar”, dicía. Autor

Despedida dun iberista
Morre en Lisboa Montezuma de Carvalho

’’Revisitador de todos os grandes
da literatura portuguesa,
estudoso da española e das
literaturas americanas, tentou
facer pontes literarias entre
Portugal e o mundo.
“Ler é comparar”, dicía”

24-26 cultura apertura.qxd  15/4/08  20:31  Página 4



17-23 de abril de 2008                                                                                                                                                                                      Coordenación e Ilustración: Gonzalo Vilas

No ano 79 despóis de Cristo tivo lugar unha das erupcións volcánicas
máis coñecidas e violentas da historia da humanidade. O volcán Vesubio
destruiu as vilas romanas de Pompeia e Herculano, situadas moi perto da
actual cidade italiana de Nápoles.
Pero a tráxica destrución significou, paradóxicamente, a conservación
casi intacta, moitos séculos despois, dunha cidade romana, preservada
por centos de anos baixo toneladas de lava e cinzas.

Historia

bule bule 1302.qxd  15/4/08  22:03  Página 1



O Vesubio
O Monte Vesubio preside a chaira da Campania
italiana. Aquel ano 79 D.C. había moitísimo
tempo que non tiña unha erupción. Tanto que
nin os habitantes de Pompeia nin os mesmos ro-
manos sabían moi ben qué era un volcán, nin as
consecuencias que a súa actividade podía ter.

Unha vila tranquila
Pompeia era daquela unha vila duns 20.000 ha-
bitantes. Tiña teatros, foro (a praza pública), mer-
cados e todo tipo de construcións para o desen-
rolo da vida cotián. A vila era usada por moitos
patricios ou nobles de Roma para pasar as súas
vacacións cerca do mar, como facemos agora.

Actividade previa
Semanas antes da erupción, houbera varios te-
rremotos. Cando empezou a fumeira do volcán,
os pompeianos quedaron máis sorprendidos
que asustados. Non sabían o que podía pasar.
Por iso foron poucos os que evacuaron a cidade.
Ademais, non era tan doado deixar facendas e ri-
quezas atrás, a mercede dos saqueadores.

ANOSATERRA
17-23 DE ABRIL DE 2008

Pintadas aparecidas
nas paredes de Pompeia.

Unha rúa da vila

O descubrimento

Cara ao ano 1500 parece que xa se tiña
coñecemento do emplazamento des-
tas vilas.
Pero non sería até mediados do século
XVIII que se empezaría a descubrir  a
vila soterrada.
Foi o futuro rei español Carlos III,
grande afeccionado á arqueoloxía, o
primeiro impulsor das excavacións,
xunto con outros compatriotas man-
dados por el.
Ao longo do século XIX sucedéronse
os traballos, con maior rigor científico.
O espazo a excavar é tan amplo que
aínda hoxe se sigue traballando nel,
quedando aínda moito por descubrir e
facéndose achádegos novos de cando
en cando.

A vida cotiá de Pompeia

Ademais dos edificios e rúas, o que nos
deixou Pompeia foi unha “foto” da vida
cotián do tempo dos romanos. 
O desastre foi tan súbito que todo que-
dou suspendido no tempo na cidade.
Mesmo as figuras de moita xente, sor-
prendida polo volcán. Os ocos dos seus
corpos conserváronse baixo a cinza, e fo-
ron reconstruidos con xiz, como nunha
fotocopia triste pero de grande interés
histórico.
Na vila atopáronse utensilios, xoias e
cousas de uso doméstico, os rótulos das
tendas...
Todo ven demostrar que a vida destes
romanos de hai case vinte séculos era
moi semellante á nosa.
Mesmo escribían “graffitis” nas paredes,
con mensaxes graciosas ou satíricas de
todo tipo.Algunhas referíanse aos seus
héroes deportivos, coma nós temos
hoxe.

A segunda parte da historia de Pompeia é o

seu descubrimento moitos séculos despois.

Ningunha ruina romana chegou a nós tan

intacta como a vila destruída polo volcán.

Cidades como Roma e outras moitas foron

construídas unha e outra vez ao longo dos

séculos, pero Pompeia e Herculano queda-

ron resgardadas baixo toneladas de rocas e

cinza.

Plinio o Mozo
Este historiador estaba vendo a erupción
desde unha vila a 30 Km., mentres o seu tío
Plinio o Vello ía mirala máis de perto, pere-
cendo alí. A súa crónica fixo que a este tipo
de erupción, distinta de outras, se lle chame
hoxe erupción pliniana.

O desastre final
Despois de varios días de botar unha co-
lumna de fume inmensa (calcúlase que che-
gou aos 20 Km. cara arriba!), o Vesubiocome-
zou a deitar grava volcánica e cinzas sobre
Pompeia. Era tal esa chuviade pedras que
deixou atrapada a moita xente nas casas,
atrancando portas e fiestras.
Pero o que definitivamente barreu as vidas
dos pompeianos foi a baixada de varias nu-
bes (chamadas piroclásticas) desprendidas
da columna principal por complexos fenó-
menos físicos. As nubes tóxicas e a altísimas
temperaturas barreron Pompeia e a veciña
Herculano, percorrendo varios kilómetros.

1- O volcán

Historia

2- As ruínas
de Pompeia
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Un inmenso museo

Pompeia ten miles de curiosidades e
recunchos que por unha razón artística ou de
curiosidade histórica asombran aos visitantes,
que nun número duns dous millóns ao ano
visitan as ruinas.
A Vila dos Misterios, unha casona chea de
magníficos frescos, tendas de todo tipo,
anfiteatros, foros, templos, casas humildes,
todas encerran algo que observar con
admiración.
Din que a quen visita Pompeia xa non lle dá
mérito a outras ruínas romanas, nen as da
imperial Roma.
Foi a obra do terrible Vesubio, que destrueu a
vila para que poidéramos admirala moitos
séculos despóis.

O Vesubio na actualidade

O antano temible volcán descansa tranquilo
ollando a Nápoles e a unha chaira enorme poboada
por millóns de persoas.
Algún día voltará a ruxir. Pero daquela, é de esperar
que os seus veciños aprenderan da historia, e
poidan velo desde moi lonxe...
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PasatemposPasatempos

A ver se resolves 

estas adiviñas!

1-Anda e non ten pés, come e

non ten boca, canta comida lle

dan toda lle parece pouca.

2-¿Que cousa será para adiviñar,

que anda de burato en burato e

leva as tripas arrastro?

3 Anda e anda sen parar e non

muda de lugar.

4-Altos pazos, lindas ventás,

abren e cerran e ninguén anda

atrás.

5-Alto altaneiro, grande

cabaleiro, gorro de la, capa

dourada, espora de aceiro.

Entre as dúas fotos, hai cinco canicas que cambiaron de sitio.

Seguro que as dás atopado!

Este mapa

de aquí

arriba está

claro que

é o de

Galiza...

Pero a qué comunidades

autónomas españolas per-

tencen estes outros tres?

Adiviñas:

1-O muiño

2- A agulla

3- O muiño

4- Os ollos

5-O galo

Mapas: Nº 1:

Aragón; Nº 2: Valencia

Solucións:

O ladrón de palabras.

Autor(texto e ilustracións):  

Anxo Fariña

Editorial: A Nosa Terra. Contos do Miño

Tanto os adultos coma os nenos son
conscientes da importancia das pala-
bras para falar, ler, escribir, querer,
odiar…O que varía é a propia cocep-
ción que ten cada un do seu signifi-
cado denotativo ou connotativo e o
uso que se faga del. Isto é algo que non
se lles escapa aos tres protagonistas
desta historia: o tío Manuel, Xela e
Brais. A acción narrativa ten un dobre
comezo, mentres os nosos protagonis-

tas están de vacacións en Venecia, na
súa cidade un ser estraño e misterioso
está a facer un dos meirandes roubos
endexamais cometidos contra o xé-
nero humano. Non se trata de cartos
nin de obxectos valiosos, senón de ver
reducida a súa capacidade de comuni-
cación ao ser desprovistos das pala-
bras. A solución a esta preocupante si-
tuación virá da man dos tres, xa que
eles aínda posúen as verbas e a forza
suficiente para deter o ladrón.
Anxo Fariña dá mostras da súa capaci-
dade creativa ao dotar as palabras con
forma física e, xa que logo, co poder de
representar non só mentalmente se-

nón tamén fisicamente o obxecto de-
sexado. Perfecta sintonía entre as ilus-
tracións e o ton do texto, combinando
xogos plásticos con cambios de tipo-
grafía para obter maior expresividade
e axudar, deste xeito, á dobre lectura (
léxica e visual).�

Alba Piñeiro

An Alfaya

CC ada 2 de abril a prima-
vera invítanos a visitar

a Andersen, mais adoita tra-
er na súa saqueta alerxias e
bronquites. Colexios, biblio-
tecas e librerías, editores,
lectores, institucións e de-
mais, fanse eco da data e fes-
texan o evento entre esbi-
rros, tusidos, sufocos e sus-
piros, a carón do autor do
Parrulo feo. Aínda coa resa-
ca libresca, a anfitriona dálle
a benvida ao 23 de abril da
man de dous magos da pa-
labra, resucitados ex profeso
para unha segunda celebra-
ción en prol do libro. Cer-
vantes e Shakespeare, moi
oufanos, érguense dos seus
cadaleitos, traendo como
séquito a personaxes em-
blemáticos da literatura uni-
versal. D. Quixote e Sancho,
Hamlet e Macbeth, amó-
sannos os seus labirintos
traxicómicos e volvemos so-
ñar con eles. Entrementres,
eu, amparada na coartada
da astenia primaveral, revi-
sito revolucións político-so-
ciais relendo un libro her-
deiro da mellor prosa. Falo
da impecable e emocional
novela de Rosa Aneiros, edi-
tada hai un lustro, que narra
unha historia de militancia,
de amor, de morte e de si-
lencio, usando a Resistencia
como arma liberadora. Esta
é unha novela aconsellable
en calquera mes do ano,
mais acáelle ben abril, por-
que nela está presente a Re-
volución dos Caraveis por-
tuguesa. Agardo impaciente
a chegada dun maio litera-
rio, mes das Letras Galegas,
e lembro respectuosa ao ho-
menaxeado Álvarez Bláz-
quez. Mentres me espregui-
zo, cavilo: Será que todos os
meses temos motivos da-
bondo para gozar coa lectu-
ra? A miña resposta como

militante da cultura
é: Resistencia.�

RESISTENCIA 
EN ABRIL

Agardo
impaciente
a chegada
dun maio
literario”

’’

A forza das palabras
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ddoo  nnoossoo  iiddiioommaa  ccoommoo  ““ppoorrttuu--
gguuééss  ddaa  GGaalliizzaa””  vvaaii  sseerr  uunn  ccaa--
mmiiññoo  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn??
Pódese ver como exótica pero
é a única que ten sentido na
tradición galeguista. A situa-
ción non ten saída se non nos
aproveitamos de sermos unha
lingua internacional. Os gale-
gos, con todas as nosas dife-
renciacións, podemos entrar
perfectamente na ortografía
común e podemos contem-
plar o mundo desde o portu-
gués. Pero se aceptamos que o
galego é só o dicionario da RAG
non hai nada que facer.  Hai un
proceso estatístico que leva a
lingua a un beco sen saída.
DDaaqquueellaa,,  ssee  ccoonnssttaattaann  uunnhhaa  ffuu--
ttuurraa  ddeessaappaarriicciióónn  eessttaattííssttiiccaa  ee
nnoonn  aattooppaann  aappooiioo  ppoollííttiiccoo,,  qquuee
sseennttiiddoo  ddee  uuttiilliiddaaddee  tteenn  aaddhhee--
rriirrssee  aa  uunn  aaccoorrddoo  ppaarraa  uunnhhaa  lliinn--
gguuaa  qquuee  ssee  eexxttiinngguuee??
Non nos adherimos, senón que
amosamos a nosa satisfacción
porque haxa un acordo, que in-
clúa tamén as variedades gale-
gas, aínda que xa están incorpo-
radas nun 95%. A nosa posición
trata de que mude o rumbo da
política lingüística. Nós non nos
imos converter en lisboetas.
CCrreeee  qquuee  sseerrííaa  aacceeppttaaddaa  ssoocciiaall--
mmeennttee  aa  ddeennoommiinnaacciióónn  ppaarraa  oo
ggaalleeggoo  ddee  ““ppoorrttuugguuééss  ddaa  GGaalliizzaa””??
A maioría non faría diso un pro-
blema, porque o galego seguiría
sendo galego e só se usaría esa
denominación a efectos de de-
senvolvernos na lusofonía. O
asunto enténdese ben cando fa-
lamos das variantes do caste-
llano en Latinoamérica: non se
fala de arxentino ou colombiano
como linguas distintas por moi-
tas diferenzas que manteñan.
PPeerroo  éé  rreeaalliissttaa  ppeennssaarr  qquuee  oo  ggaa--
lleeggoo  ee  aa  ssúúaa  aaccttuuaall  ffoorrmmaa  ggrráá--
ffiiccaa,,  iinnttrroodduucciiddaa  ccoommoo  eessttáá  nnaa
ssoocciieeddaaddee,,  nnooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoo--
mmuunniiccaacciióónn  ee  nnoo  ssiisstteemmaa  eedduu--
ccaattiivvoo,,  ppooddee  mmuuddaarr??
Pode mudar e é realista. Non se
trata de facelo da noite para a
mañá, pero podemos comezar
pola universidade e por intro-
ducir os estudos de lingua e li-
teratura portuguesa. A deci-
sión de facelo en todo caso é
política e ninguén debe deses-
timar a forza social do reinte-
gracionismo que está presente
en todo tipo de actividades.�

? UERE SABER MÁIS?
www.agal-gz.org

entra en vigor ábrese un perí-
odo de seis anos de transición
para adaptar os materiais.
VVoosstteeddee  ee  ÁÁnnggeelloo  CCrriissttoovvããoo  lleevvaa--
bbaann  uunnhhaa  ppoossiicciióónn  ccoommúúnn  ddoo
rreeiinntteeggrraacciioonniissmmoo  aa  eessee  ddeebbaattee..
AGAL non quería levar unha po-
sición privativa, porque ten máis
forza saber que todo o reintegra-
cionismo comparte puntos en
común, e aproveitamos para or-
ganizar un manifesto de todos.
Alí explicamos a situación histó-
rica, amosando que galegos e
portugueses compartimos un
idioma común con todas as no-
sas diferenzaa. Que sempre que
houbo  intentos de chegar a
acordos estiveron presentes
xentes como Rodrígues Lapa ou
Guerra da Cal, e que cando Por-
tugal se opuña a unha presenza
galega directa había figuras do
Brasil que nos respaldaban,
como António Huaiss, autor do
maior dicionario da lingua por-
tuguesa. Huaiss que se pregun-
taba como non ían estar os gale-
gos,  ‘se son os pais da nosa lin-
gua’. Mesmo nas reunións que
se fixeron en Brasil, que eran bi-
laterais Portugal/Brasil, foron
galegos os que suxeriron  a pre-
senza dos países africanos e foi
aceptada. No informe tamén fa-
lamos da mala situación da lin-
gua na Galiza e do proceso de
substitución pola vía da dialec-
talización do galego, aceptada
mesmo por organizacións gale-
guistas que renuncian a unha
posición histórica xa formulada
en 1891 por Manuel Murguía.
¿¿NNoonn  rreessuullttaa  eexxóóttiiccoo  ddiicciirr  qquuee
oo  ggaalleeggoo  eessttáá  eenn  ffaassee  ffiinnaall  ddee
ssuubbssttiittuucciióónn  ppoolloo  ccaasstteellllaannoo  ee
pprrooppoorr  qquuee  oo  rreeccooññeecceemmeennttoo
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pero esa decisión ten que san-
cionala o Parlamento. Como en
Portugal o asunto é controver-
tido decidiron usar,  antes de vo-
tar, a figura da audiencia pública
e aí foi que nos invitaron. Por que
vai xente da Galiza? En 1986 Er-
nesto Guerra da Cal foi convi-
dado a asistir aos debates e dele-
gou a participación como galego
na AGAL (Associaçom Galega da
Língua). Ese precedente histó-
rico serviu para sermos convida-
dos a Lisboa e facernos ouvir. Esa
semana o termo reintegracio-
nismo circulou como nunca an-
tes nos medios de información
portugueses. Para nós é a pri-
meira declaración dunha insti-
tución portuguesa de recoñecer
o galego como unha variante
máis do portugués.
DDiimmee  qquuee  oo  aaccoorrddoo  ccaauussaa  ccoonn--
ttrroovveerrssiiaa  eennttrree  ooss  ppoollííttiiccooss  ppoorr--
ttuugguueesseess..  PPoorr  eexxeemmpplloo,,  oo  mmiinniiss--
ttrroo  ddee  ccuullttuurraa,,  JJoosséé  AAnnttóónniioo
PPiinnttoo  RRiibbeeiirroo,,  qquuee  oo  ddeeffeennddee,,
ddiissccrreeppaa  ddaa  ssúúaa  aanntteecceessoorraa,,  IIssaa--
bbeell  PPiirreess  ddee  LLiimmaa,,  qquuee  oo  rreexxeeiittaa..
A lingua é un grande debate na-
cional. Os portugueses conside-
ran que a lingua portuguesa é
un patrimonio seu, e o Acordo
di que é de todos os que a usan,
dos 250 millóns de falantes polo
mundo adiante. O portugués é
das poucas linguas internacio-
nais que tiña dous modelos de
escrita que aínda non  sendo
distantes son unha barreira
para a circulación cultural, basi-
camente dos libros. Con moitas
excepcións porque os libros do
Premio Nobel, José Saramago,
circulan coa súa grafía orixinal,
sen adaptación e viceversa con
autores brasileiros. En Portugal
hai reticencias no mundo edito-
rial, de tipo empresarial, porque
se teme a potencia da industria
editorial do Brasil ou de pre-
senza no libro de texto nos paí-
ses africanos. En todo caso, se se
aprobar finalmente o tratado e

Alexandre Banhos, presidente da AGAL
‘O acordo ortográfico do portugués é un
acontecemento no que Galiza estivo presente’

’’Non se trata de cambiar 
da noite para a mañá, pero
podemos comezar pola
universidade e por introducir
os estudos de lingua e
literatura portuguesa”

Xan Carballa
Portugal discute se se adhire a
un acordo ortográfico común
con Brasil e outros países lusó-
fonos. O parlamento portu-
gués convidou ao presidente
da AGAL, Alexandre Banhos (A
Coruña, 1954), para informar,
o pasado 7 de abril, da posición
do movemento reintegracio-
nista galego
DDee  qquuee  ssee  ddiissccuuttiiuu  eenn  LLiissbbooaa??
En Portugal as normas ortográfi-
cas, en contraposición co mo-
delo hispánico, non o deciden as
Academias, senón que é compe-
tencia gobernamental. Brasil no
século XX modificou a ortografía
do portugués, basicamente su-

primindo consoantes mudas, e
o modelo de Portugal, que se im-
plantou tamén nas ex colonias
da África ou Asia. Desde os anos
40 víñase debatendo como su-
perar as diferenzas pero só en
1986 comezaron os debates para
un Acordo Ortográfico que só se
logrou no ano 90 e publicou no
Diario Oficial en 1991. Como era
un Tratado Internacional, tiña
que ser ratificado por cada es-
tado. Xa o fixeron Brasil, Cabo
Verde e São Tomé e Príncipe.
Agora o Consello de Ministros
portugués aprobou ratificalo
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(1991); se nesa novela se procu-
raban respostas á pregunta que
facer coa vida, nos Obxectos an-
tigos de orixe ignoradaa respos-
ta xa se deu e en clave narrativa
convídasenos a establecer lin-
des (pódese?) entre a nosa vida e
a dos demais.
Nun tren (que tamén é unha
metáfora) o revisor atopa un
home de mediana idade asasi-
nado. Non é un asasinado
máis, porque a vítima ben po-
demos ser todos. Antón Risco
quere reflexionar sobre isto
mentres narra. Aparecendo
tres homes asasinados en tres

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.

Eis outro dos inéditos do fina-
do Antón Risco (1926-1998)
que a posteridade rescata e co
que actualiza unha das perso-
nalidades literarias máis com-
plexas e atraentes do século pa-
sado, que non
perde vixencia
neste XXI se-
nón todo o
contrario. No
actual panora-
ma novelístico
galego, o lector
premiará con
agrado o novo discurso dun
autor que sempre se sentiu
atraído pola problemática na-
rrativa, que concebiu cada un
dos títulos que hoxe coñece-
mos del como un desafío, co-
mo unha oportunidade máis
de mergullar nas fondas e re-
voltas augas da praxe narrativa,
a fin de explorar as correntes
que transitan as superficies
menos epidérmicas da aventu-
ra de contar.
Ningunha novela de Antón Ris-
co se parece a outra, aínda que
todas teñan que ver entre si, e xa
non só como pólas dun corpus
narrativo que esperta o interese
do lector pola valentía coa que
Antón Risco enfrontaba os pro-
xectos narrativos. Da ducia lon-
ga de textos inéditos que deixou,
fican aínda por ver a luz unha
cantidade suficientemente xe-
nerosa como para soñar co día
en que poidamos integrar todos
os desafíos narrativos que en-
frontou, os desafíos e as solu-
cións. Polo de pronto, esta Ob-
xectos antigos de orixe ignorada
garda algunhas concomitancias
con Tres situacións elementais

exceso repetir. Digamos, iso si,
que as disquisicións metalite-
rarias non pexan o ritmo lec-
tor, cando menos non para o
lector activo que esixe toda a
obra de Antón Risco.
A historia relatada, que semella
descender a un vórtice común,
como unha espiral violenta
que nos sacode, non deixa de
ser un simulacro porque toda
historia contada é un simula-
cro. Velaí, máis outra vez, a ne-
cesidade de implicación do
lector: pechar un libro de An-
tón Risco e deixar de cavilar no
que contou e como o contou; o
lector decimonónico sentirase
frustrado, entendémolo, mais
Antón Ris-
co non é un
n a r r a d o r
do XIX se-
nón un na-
rrador moi
a c t u a l .  O
efecto bol-
b o r e t a ,
lembran?,
t o d o  n o s
atinxe a to-
dos, aínda
que poida
s e m e l l a r
q u e  n a d a
ten que ver con nós. Que imos
ter que ver nós con esta sorpre-
siva historia de espionaxe e te-
rrorismo? Cada quen atopará a
súa resposta, porque o que
non fai Antón Risco é identifi-
car todas as historias; por moi-
to simulacro que sexan, aínda
que estean conectadas, cada
unha é cada unha.
Loxicamente, un narrador tan
ambicioso, que concibe o acto
narrativo de xeito tan pouco
plano, desde o punto de vista
do lector tradicional ha de asu-
mir certas renuncias, por exem-
plo na configuración das perso-
naxes ou na ambientación da
que só bota man cando decide
explotala en todas as súas di-
mensións. Tendo en conta as
enormes dificultades que en-
frontaba, nesta novela de espías
tan pouco convencional, e a
brillantez da resolución, dunha
resolución que nunca se perci-
be como forzada.�

Xosé M. Eyré

Xabier López López

Caneiro volve. Cando me-
nos, iso é o que podemos

ler no caderno dixital dun dos
seus, en tempos, máis aceirados
e contumaces detractores. A
noticia é obxectivamente boa e
vira papel mollado a determi-
nación do de Verín de deixar a
narrativa, unha decisión anun-
ciada haberá tres ou catro anos,
e na que, particularmente, qui-
xen ver –antes que calquera ou-
tra andrómena derrotista– a
inefable posición deses Bar-
tlebys cos que tanto teimou En-
rique Vila-Matas. Explícome:
para o autor de Suicidios ejem-
plares,o singular personaxe de
Melville –“Preferiría non facelo–
dálle carta de naturalidade a to-
da unha serie de escritores que
determinaron pórlle punto e fi-
nal á súa carreira literaria para
facer, de aí en adiante, gala do
seu silencio e, ata me atrevería a
dicir, literatura do folio en bran-
co. Rimbaud, Rulfo, Salinger,
Pynchon... Xentes que, polos
máis diversos motivos, decidí-
ronse a coller e dicir “non escri-
bo máis”, as mais das veces por
seren conscientes de que a súa
obra xa tocara o ceo. Non sei
que pensa Xosé Carlos Caneiro
sobre a súa propia obra, mais,
nalgún petit comité de sobre-
mesa, tiven a ousadía de soster
que Caneiro era a un tempo o
Minotauro e o seu propio labi-
rinto. Porque se algo logrou, e
ben cedo, foi dotarse dunha sin-
gularísima voz –poida que a
máis persoal e recoñecible do
noso sistema literario– que o
obriga, so pena de aniquilarse, a
non poder ofrecer outra cousa
que non sexa Caneiro. E iso, á
marxe dunha salvación, non
deixa de ser tamén unha conde-
na. Porén, volve, xa o dixemos. E
talvez sabedor de que o mellor
silencio que pode ofrecer un es-
critor é o espazo en branco en-
tre cada unha das súas palabras
impresas.�

A VOLTA
DE CANEIRO 

’’

NARRATIVA.

Unha ambiciosa
novela de espías
de Antón Risco

Obxectos antigos
de orixe ignorada
AAuuttoorr::Antón Risco.

EEddiittaa:: Galaxia

’’Nalgún petitcomité de
sobremesa tiven a ousadía
de soster que Caneiro
era a un tempo
o Minotauro e
o seu propio
labirinto.”

lugares distantes e tres mo-
mentos non coincidentes, co-
mo demostrar que se trata de
tres historias que son a mesma
porque en cada asasinado mo-
rremos un pouco nós? Lógrao,
malabarmente; as tres histo-
rias conflúen con naturalida-
de. Non só iso senón que mes-
mo incardina no discurso dife-
rentes implicacións de teoría
narrativa que van xurdindo na
camiñada da historia que está
contando. Na internet, na bitá-
cora Ferradura en tránsito, dei-
xei unha xenerosa mostra de
citas, que agora sería prolixo en

’’Nun tren
(que tamén
é unha
metáfora)
o revisor atopa
un home
de mediana
idade
asasinado”

Antón Risco. XAN CARBALLA
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por un retorno ás fontes líricas
da poesía, ao carácter rapsódico
dun verso pensado máis para ser
recitado que para ser lido. Unha
poética que descansa sobre a
convicción de que o poema é,
ante todo, un torrente de sonori-
dade engaiolante. E para dar ca-
bida á súa desenfreada enxurra-
da verbal, o autor acóllese ao
caudaloso verso libre da estirpe
de Walt Whitman. Elude as for-
mas métricas clásicas confiando
na estrutura musical latente nos
longos períodos que conforman
o poema, nos frenéticos
ritmos resultantes da
xustaposición de ele-
mentos, considerando
valores irrenunciábeis a
improvisación –enten-
dida no sentido jazzísti-
co, como unha capaci-
dade desenvolvida a
partir da experiencia– e
a espontaneidade.
Mais non nos confun-
damos: a busca da es-
pontaneidade non sig-
nificaba para Ginsberg
a caída na escritura au-
tomática, na falsa natu-
ralidade da inspiración
súpeta. Hoxe sabemos
que isto era precisamente o que
lle reprochou a Kerouac en va-
rias ocasións, igual que temos
noticia –por Ferlinghetti– de que
construía e corrixía os seus poe-
mas procurando a sinxeleza do

CULTURA.33.

De todos os poetas estadouni-
denses posteriores á Segunda
Guerra Mundial, Allen Ginsberg
foi, durante décadas, o máis in-
fluínte. Os versos iniciais do libro
que agora traduce Positivas
–Ouveo e outros poemas– cón-
tanse entre os máis coñecidos de
toda a poesía americana e teñen
sido estudados,
citados, antolo-
xizados e escru-
tinizados até a
saciedade. Por
suposto, a mito-
loxía minucio-
samente culti-
vada arredor do
grupo de escri-
tores beatten moito a ver co im-
pacto causado por este poema-
rio, así como a lendaria peripecia
que envolve a súa propia xénese.
A historia é ben coñecida: o 13 de
outubro de 1955 tiña lugar unha
lectura de poemas na Six Gallery
de San Francisco na que exercía
de mestre de cerimonias Ken-
neth Rexroth. Interviñan o pro-
pio Rexroth, Michael McLure,
Philip Lamantia, Gary Snider,
Philip Whalen e Allen Ginsberg.
Cando Ginsberg recitou Ouveo
o enlouquecido ambiente era
semellante ao dun concerto de
jazz –do jazz daquela época, cla-
ro–, coa xente berrando “Sigue,
sigue!”, bebendo o viño xenero-
samente escanciado por Jack
Kerouac e dando brados de
aprobación. O propio Kerouac

ANOSATERRA
17-23 DE ABRIL DE 2008

CONTADELIBROS.
Álvarez Blázquez I

Henrique Rabuñal é o autor de
Xosé María Álvarez Blázquez na
súa canle secreta,unha biogra-

fía do autor
tudense
que
persegue as
claves vitais
que o leva-
ron a culti-
var a súa li-
teratura. A
represión

franquista e o amor polo galego
forman parte do seu quefacer li-
terario. Entre as facetas destaca-
das do autor, estivo a de editor,
a través da editorial Castrelos.
Edita Laiovento.

Álvarez Blázquez II

Considerado por autor e edito-
rial como
“un retrato
global”,
Xosé María
Álvarez
Blázquez.
Vida e obra,
de Darío
Xohán

Cabana repara tanto na dimen-
sión vital como artista do escri-
tor. Publicado na colección
‘Letras galegas’ de Edicións
Xerais, inclúe fotos do contorno
do literato.

Álvarez Blázquez III

Carlos López Bernárdez publica
Vida e obra de Xosé María Álva-
rez Blázquez,unha biografíá do

autor ao
que se lle
dedica o
Día das Le-
tras 2008. O
libro
complétase
cunha
escolma de

textos poéticos e en prosa. Álva-
rez Blázquez foi autor de libros
tales como Os ruíns (1936),
Cancioneiro de Monfero (1953)
e Canle secreta(1976)
(entre outros). �

relata, en Os vagabundos do
Dharma, aquela sesión que ini-
ciaría o que se chamou o Rena-
cemento de San Francisco, unha
referencia imprescindíbel para
toda a contracultura vindeira.
Logo, o poema sería editado por
Lawrence Ferlinghetti, levado a
xuízo por obscenidade e, final-
mente, absolvido, nunha sen-
tenza que non só exonerou de
culpa a Ginsberg, senón que per-
mitiu a publicación nos EE UU
de libros como O amante de
Lady Chatterleyde D. H. Law-
rence ou os Trópicosde Henry
Miller. Ginsberg –que durante a
vista xudicial permanecera de
viaxe por Tánxer e París, axudan-
do a William Burroughs a meca-
nografar as notas deste último
para o que sería The Naked
Lunch– regresou declarando que
volvía “para salvar América”. 
Todo isto configura unha parte
importantísima da mítica litera-
ria dos Estados Unidos do século
XX, mais… que queda da poesía
en todo isto? Talvez agora que xa
pasaron máis de cincuenta anos
dende a publicación de Ouveo
sexa o momento de ler este libro
pioneiro sen os prexuízos que –a
favor ou en contra– adoitan con-
taminar a discusión sobre os
seus méritos artísticos. 
O que atoparemos daquela é un
excelente exemplo de perfor-
manceliteraria. Ginsberg elabo-
rou unha poética que apostaba

iluminado, non reproducíndoa. 
Os inacabábeis encadeamentos
de substantivos e adxectivos, as
imaxes delirantes, o emprego
dunha linguaxe que mestura o
culto coa fala da rúa, dos marxi-
nados, dos delincuentes… con-
forman, xa que logo, un discurso
alucinado e visionario que cons-
trúe un universo insólito, case li-
sérxico, mais apegado á realida-
de contraa que escribe. Porque
Ginsberg non se conformou con
liderar unha revolución formal,
senón que buscou a mantenta a
ofensa, a provocación fronte a
unha América reaccionaria e pa-
ranoica –a da Guerra Fría e o ma-
carthismo– que non respondía
xa ás expectativas das novas xe-
racións. Xustamente as que se
sentiron identificadas con este
novo espírito contestatario e re-
belde. Neste terreo –seguindo a
tradición cívica e liberal de
Emerson, de Whitman, de Tho-
mas Wolfe– é onde hai que bus-
car a persuasiva manifestación
dunha aventura interior, dun
mundo propio, convincente e
auténtico que outorga verdade
literaria a este volume. 
Certo que o estilo de Ouveopro-
vocou verdadeiros aludes de po-
esía mediocre e aburrida, asina-
dos por poetas sen talento e sen
imaxinación. Mais Ginsberg po-
suía ambas calidades e diso dan

fe non só o poema que
dá título ao libro –xa ca-
se un himno– senón
outras pequenas xoias
como “América” ou o
“Sutra do xirasol”.
Porén, hai que lamen-
tar nesta tradución va-
rias eleccións dubido-
sas –ou directamente
erróneas– de diversa
natureza. Ouveoé un li-
bro verdadeiramente
difícil pola súa inconti-
nencia, pola linguaxe
atropelada e próxima
ao desvarío, pola au-
sencia de puntua-
ción… Mais seguro que

con algo máis de tempo e de re-
visión pode lograrse unha ver-
sión máis acaída que permita lu-
cir mellor os achádegos, que ta-
mén existen. �

Manuel Xestoso

’’Ginsberg non
se conformou
con liderar
unha
revolución
formal, senón
que buscou
a mantenta
a provocación
fronte
a América da
Guerra Fría”

AS-PG, bos e xenerosos. A Asocia-

ción de Escritores en Lingua Galega

entregou o pasado 12 de abril o pre-

mio Os bos e xenerosos, posto en

marcha en 2004, a Asociación Socio-

Pedagóxica Galega pola súa traxecto-

ria como movemento de renovación

pedagóxica pioneiro en Galiza, con

trinta anos de actividade ininterrom-

pida. O acto tivo lugar no auditorio do

centro Galego de Arte contemporá-

nea de Santiago de Compostela.�

POESÍA.

O berro da
América rebelde

Positivas traduce o
poemario que inaugurou
o movemento
contracultural
estadounidense

Ouveo e outros poemas
AAuuttoorr::Allen Ginsberg.

TTrraadduucciióónn:: Daniel Salgado.

EEddiittaa::Positivas.

Allen Ginsbergcando novo.

Cesáreo Sánchez.
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Letras novas recolle 51 voces da
creación literaria.Francisco Castro,

Rosa Aneiros, Inma López Silva, Mari-

ca Campo, Diego Ameixeiras, Samuel

Solleiro, Xiana Arias ou Séchu Sende

son algúns dos 51 autores e autoras

reunidos neste libro-cd. As súas crea-

cións, publicadas no boletín Infoxove,

que edita a Dirección Xeral de Xuven-

tude e Solidariedade, poden ser agora

lidas e escoitadas.�

exemplo nos falase da participa-
ción de Carl Einstein, que cita
dúas veces, Benjamin Péret, Ge-
orge Orwell, Juan Brea ou Mary
Low, entre outros, nas brigadas
anarquistas ou poumistas nas
diversos frontes e que nunca
participaron en congresos du-
rante a guerra civil. Participaban
en batallas de fogo real. 
Do libro, do que di Ferran Aínsa,
do que relaciona e non historiza,

pódese, non obstante,
tirar algún ensino. Vera-
se, por exemplo, que os
grandes actos, as gran-
des obras teatrais repre-
sentadas, as grandes ex-
posicións realizadas,
con participación de
nomes como Dali, Re-
né Crevel, André Bre-
ton, Paul Éluard, García
Lorca ou Albert Einstein
–por non mencionar os
cataláns– e un longo
etc.,  son iniciativas pri-
vadas, de grupos máis
ou menos libres ou in-
dependentes, de parti-
dos políticos e de sindi-
catos obreiros: nunca
existiu unha subven-
ción estatal. É dicir, os
movimentos políticos e
culturais producían a

súa propia dinámica... fronte o
Estado, fronte ao poder consti-
tuído. Quizais a única maneira
de facer unha cultura «viva e ope-
rante», como se dicía noutrora.�

X.G.G.

incluír como «vangardistas» a
unha serie de nomes que, como
moito, son pura «retagarda», ou
considerar que toda «vangarda»
artística é «revolucionaria» politi-
camente, cando non é así, nin de
lonxe), a Dada e ao surrealismo,
talvez, para desfacelos, sería ne-
cesario un groso volume.
O libro, dicíamos, promete máis
do que dá. O que dá, porén, pode
interesar por diversas cuestións.
O que dá é unha relación de pin-
tores, escritores, poetas, músi-
cos, dramaturgos, etc., conside-
rados polo autor como «vangar-
distas» e que desenvolveron a ac-
tividade (até 1939) na cidade
Condal –«turística e postal»–
mais daquela «cidade dos prodi-
xios». De Joan Salvat Papasseit
–de quen non logra ver que nos
seus últimos anos de vida decan-
tábase cara a un nacionalismo
de raíz futurista moi semellante
ao do seu admirado Marinetti–,
até os «lóxicofobistas», de quen
fala pouco, esquecéndose do no-
me máis importante (con Reme-
dios Varo): Esteban Francés, pa-
sando por Foix (introdutor do
fascismo, teórico, en Cataluña
–tema sobre o que non di pala-
bra) e unha serie de nomes
maiores e menores que deron vi-
da cultural e social á cidade que
naqueles primeiros 40 anos do
século pasado miraba moito ca-
ra a París. Non obstante, o máis
interesante do libro talvez sexan
os capítulos dedicados ás rela-
cións das «vangardas» políticas

Autor de diversos libros a maio-
ría centrados en feitos e figuras
do movemento obreiro catalán
(anarquista e comunista «disi-
dente») de antes de 1936, bió-
grafo (con Mei Vidal) de Joan
Salvat-Papas-
seit, poeta, Fe-
rran Aisa acaba
de dar ao prelo
un libro, outro
máis, sobre as
vangardas: Les
avantguardes.
Surrealisme i revolució. Un libro
cuxo título promete moito máis
do que dá.
O libro quere ser un estudo “da
versión catalá das grandes co-
rrentes culturais europeas”, des-
de o romanticismo ao surrealis-
mo. Sendo así, polo de pronto, a
que vén o subtítulo? O lector non
acabará de entendelo, a non ser
que sexa un puro réclame, pois
se ben dedica varios capítulos ao
surrealismo, sobretodo á figura
de Dalí pola que o autor séntese
fascinado, só é unha parte do li-
bro. Por outra banda, se ben
acerta cando di que o surrealis-
mo non quere ser vangarda de
nada, «en todo caso aspira a un
universo completo» (?), os erros
factuais e teóricos que comete
cando fala deste e doutros ismos,
sobretodo Dada, dan a impre-
sión que o autor leu por riba al-
gúns manuais ou textos de catá-
logos e se limitou a transcribir. Os
erros factuais son tantos, que un-
ha transcrición do 10% dos co-
metidos cobriría toda a reseña e
algo máis, desde considerar a Vi-
cente Huidobro poeta surrealista
a nacionalizar (galegos) a Julio J.
Casal e Celso Lagar. Os teóricos,
sobre a súa achega ao termo van-
garda (tan amplo, que permite

(Bloc Obrer i Camperol-POUM
e anarquistas) coas «vangardas»
artísticas –e no medio, o nacio-
nalismo catalán. En síntese, pó-
dese afirmar que as vangardas
políticas reaccionan en Catalu-
ña fronte ás vangardas artísticas
como aconteceu sempre en to-
das partes: unha primeira apro-
ximación simpática e unha volta
atrás para defender unha cultura
«proletaria» e unha arte que sexa
«entendida» por todos e
que cante as loubanzas
do proletariado revolu-
cionario, etc.
Mais o autor, non sei se
para que o libro fora
máis groso, fai excursos
a lugares fóra de Catalu-
ña, e entón dedícase a
transcribir relacións in-
terminábeis de nomes,
de títulos de revistas e
obras, anacos de dis-
cursos ou de poemas,
que acaban por aborre-
cer. Mera transcrición,
porque sobre o que está
a dicir non hai nin teori-
zación nin selección: é
unha reportaxe xorna-
lística para afecciona-
dos ao xénero. E do
tempo de Guerra, ao
que dedica poucas pá-
xinas, era de esperar que un au-
tor interesado polo anarquismo
e os comunistas «disidentes»
non se limitase a transcribir os
nomes dos participantes nos
congresos de Cultura, senón, por

crítica

CONTADELIBROS.
Dramaturgo sen fama

Daniel Varela Buxán foi un
dramaturgo de ampla obra
que non tivo demasiada sona
en vida malia os seus moitos

méritos na
normaliza-
ción do te-
atro en ga-
lego.  Ago-
ra Xerais
publica
dúas obras
súás, Se o

sei... non volvo á casa e Taber-
na sen dono, nunha edición
anotada de Xosé Luna.

Para cativos

Laiovento e o Igaem publica
por xunto dúas obras pensadas
para nenos da autora Paula
Carballeira. Boas noites

lévanos á
vida dun
pequeno
soñador
que ben
preferiría
ser pirata
a ter que
aturar día
a día

clases e actividades fóra da es-
cola. A cabana de Babaiagáé
unha adaptación dun conto
tradicional eslavo, que se
presenta con ilustracións de
Paulo Otero.

O novo de Lourenzo

Eléctricas é o último volume
de Manuel Lourenzo. Inclúe
tres obras teatrais: Forzas

eléctricas,
O maratón
sentimen-
tal de Elisa
Fortes e A
comisión.
Cada peza
insírese
nun aspec-

to cotián da vida galega
contemporánea: a política e
os negocios, nos dous primei-
ros títulos; o teatro, no tercei-
ro. Edita Laiovento.�

’’Os grandes
actos, as
grandes obras
teatrais
representadas,
as grandes
exposicións,
antes do 36,
son iniciativas
privadas,
de partidos
políticos e
de sindicatos
obreiros:
nunca
existiu unha
subvención
estatal”

ENSAIO.

Vangardas
en Cataluña

Les avantguardes.
Surrealisme i revolució
AAuuttoorr::Ferran Aisa.

EEddiittaa:: Editorial Base.

Ferran Aisa[esquerda] e Ferran Gallego.

Sechu Sende.
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que é unha “película de xénero
negro” e o que é o resto de fil-
mes de polícias e ladróns en
todas as súas variedades: de
drogas, de hampa anos 20, de

mafias de barrio, de italianos,
de contrabandeo de armas,
etécera). 
Esta noite que é deles (non se
sabe ben de quén) vén ser a ve-

lla historia dos dous hirmáns,
o bo (o da pasmareta) e o malo
(aquí un chulo de discoteca
anos 80) e todo o que sae de aí
xa se sabe: o bo vai ser ferido, o
malo, que no fondo é un tipo
estupendo, vaise enfrontar á
banda que contrabandea far-
lopa, que non se sabe de onde
vén, pero que introducen en
Nova York por un sistema que
din que é revolucionario, pero
que resulta ser o vello sistema,
xa visto noutros filmes (inclui-
das series de TV) de enchou-
par abrigos de pel coa fariña en
líquido. E até polo de agora a
cousa podería funcionar se
non fose porque o espectador,
por moito que estea sempre a
favor da película (o meu caso)
adiviña cada paso que van dar,
quen vai traizoar, quen vai
morrer, que coche vai perse-
guir e como vai acabar todo.
Ben, todo non, porque cara ao
final a historia precipítase e
acaba por sen un canto á poli-
cía (¡hei!) que nin nos vellos
tempos do cine pro FBI patro-
cinado por
Edgar Hoo-
ver; hai me-
dallas para
todos, dis-
cursos rim-
bombantes
e choromi-
queiros e o
ben trunfa e
o mal pere-
ce, mentres
un hirmán
lle dí ao ou-
tro “¡Quéro-
te!” (xa non
cabe máis cursilería). Como
debe ser. 
Hai poucas novidades das que
se poida botar man para falar
algo bo desta noite americana;
por suposto que Eva Mendes é
a principal, ela soa xa vale por
todos os rostros serios que
arrastran pola película os dous
protagonistas; poderíamos
poñer na parte das novidades
a utilización case exclusiva do
primeiro plano e o plano me-
dio para toda a fita, se non fose
porque o corpo do espectador
pide, de cando en vez unha
panorámica ou contem-

Hai películas que parece que
foron feitas para ser pasadas
pola televisión (o verbo é o que
mellor acadra ao medio; as pe-
lículas “pasan” pola televisión,
moitas veces sen rompela nin
manchala). Está pode ser unha
desas, feita para deuvedé. Co-
mezando polo título, que non
se sabe a que vén, e seguindo
por unha máis que previsíbel
historia xa vista mil e unha ve-
ces con mellor fortuna nuns

casos e con menos preten-
sións en outros. Esta “peli de
policías” (conviría facer un
cursiño para identificar con
máis acerto que é un “thriller”,

’’O espectador,
por moito
que estea
sempre
a favor
da película
adiviña
cada paso
que van dar”

Premios Irmandade do Libro. A

Federación de Libreiros recoñeceu

O señor Lugrís e a negra sombra, de

Luís Rei Núñez, como Libro do ano

2007. Tamén foron premidos os su-

plementos culturais do Faro de Vigo

como medios de comunicación, o

IES de Sanxenxo como centro de

ensino, a libraría Trama de Lugo, e,

como autor do ano, Xosé María Ál-

varez Cáccamo.� PA
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CINEMA.

Modelos
de policía
para recortar

A noite é nosa.
DDiirreecccciióónn  ee  GGuuiióónn::James Gray.

EElleennccoo:: Joaquin Phoenix, Alex Vea-

dov, Mark Wahlberg, Robert Duvall,

Eva Mendes, Tony Musante.

Joaquin Phoenix e Eva Mendes en A noite é nosa. ANNE JOYCE

>>>

Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
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crítica

Pasaron xa dous anos e semella
que foi moito máis porque a
continua presenza do Musac  no
escenario artístico e mediático
foi constante e reiterada, maior-
mente –cómpre dicilo– por un-
ha agresiva adquisición de espa-
zos publicitarios na prensa cul-
tural española e internacional,
aínda que tamén polo efecto
“arquitectura reclamo” do edifi-
cio de Tuñón e Mansilla e, en fin,
tamén por mor dunha progra-
mación que tenta ser “o máis
moderna” posíbel, o cal significa
moitas cousas, boas e malas, de-
terminadas e indeterminadas.
Daquela a imaxe de marca que
proxecta o Musac pivota entre
unha evidencia: “O museo do
século XXI” –a meirande parte
dos centros contemporáneos o
son– e un reclamo que vende
ese mesmo feito como algo sin-
gular e único –aínda sen selo–.  O
resultado de todo iso está a vista:
velaí o Musac unha fin de sema-
na calquera coas salas cheas de
visitantes.
Son un consumidor ávido de
danza contemporánea, segura-
mente por canto hai nela de
maridaxe íntima dos corpos en
movemento cos presupostos
da arte máis contemporánea.
Veño de ver a última achega do
Centro Coreográfico Galego co
seu “Kiosko das almas perdi-
das”, bailaríns danzantes e en
revolta mergullados na fas-

músicos galegos de formación
clásica: Ignacio Fernández Ro-
dríguez ao bombardino e Alejo
Amoedo ao piano. Eles
dous válense para aco-
meter nesta gravación
un variado repertorio
adaptado ás caracterís-
ticas desde dúo, orixi-
nal como acaso nin-
gún outro no noso pa-
norama musical. Nun-
has ocasións o teclado
e noutras o vento van
alternándose no prota-
gonismo da interpretación,
complementado coas percepti-
bles matizacións de acompaña-
mento nunha estrutura hori-
zontal en todo momento nive-
lada. Se a variedade no reperto-
rio escollido evidencia o eclecti-

Dous instrumentistas e todo un
universo musical por desenvol-
ver. Máis unha vez se confirma
o vello axioma, segundo o cal a
superación das limitacións na
interpretación non están no ins-
trumento senón en quen o sai-
ba desafiar na súa técnica. Ca-
racterística común a estes dous

plar a algún actor (mellor
a Eva Mendes) de corpo entei-
ro. A nostalxia móstranos o
que noutro tempo fora asasino
e actor de Dario Argento, Tony
Musante, convertido en vello
policía de Nova York. E pouco
máis; de novo as forzas da lei
gáñanlle (na pantalla) aos ru-
sos. En tempos os rusos eran
intrinsecamente perversos
porque eran comunistas e me-
recían perder; agora son intrin-
secamente perversos porque
son a mafia rusa, e tamén me-
recen perder. Por certo, ¿el non
haberá contrabandistas de
drogas en Nova York que non
sexan mafiosos rusos, italia-
nos, latinos ou negros? ¿Un,
poñamos por caso, rubio-an-
glo-saxón-protestante, de ofi-
cio dominical e barrio con xar-
díns? A división entre os bos
(aquí representados por unha
familia de policías, ainda que
de apelido polaco, que xa se sa-
be que non son nin mafiosos
nin nada) e os malos é perfec-
ta, nin sequera hai un clásico
policía corrompido nin unha
investigación interna. Un país
incríbel.�

J.A. Xesteira

PROPOSTA: Para ver cine de
policías de verdade, rebuscar
ou baixar dos ceos dúas obras
en honor ao falecido Richard
Widmark: “Pánico nas rúas” e
“O bico da morte”. 

cismo dos músicos, en canto a
instrumentistas mostran a ca-
pacidade que ambos posúen

para ver de personali-
zar tan diversas com-
posicións.
O disco comeza cun te-
ma, “Pequeña czarda”,
asociada ao ámbito do
jazz dada a súa autoría
–Pedro Iturralde–, pero
nesta versión os distin-
tos movementos lento-
rítmico deveñen nunha
estrutura clásica. Na

“Historia del tango” –Astor Piaz-
zolla–, o bombardino recrea as
notas do pentagrama nunha in-
terpretación distendida, máis
propia de sala de concerto que
de pista de baile. Para contrastes,
os dos “Aires Gitanos”  –Pablo
Sarasate–, peza animada de seu.
As adaptacións do dúo deixan
de selo ao acometer unha com-
posición concebida para a súa
formación instrumental, “Sona-
ta”  –Eduardo Nogueroles. O fi-
nal de acougo lírico vén da “Ca-
balaría rusticana”  –Pietro Mas-
cagni–, breve translación operís-
tica acometida con dixerible sin-
xeleza. En resumo, confirmando
outra máxima da interpretación,
o dúo evidencia no que a medios
se refire que “canto menos,
máis” –Amancio Prada dixit–,
pois os dous instrumentos
abondan para multiplicar un
efecto sonoro, amplo a miúdo
na súa concepción, mais reduci-
do neste caso á mínima expre-
sión interpretativa.�

Xoán M. Estévez

Marcos Teira presenta Alí. O gui-

tarrista presenta Alí, o seu novo dis-

co en solitario. Cunha formación e

unha traxectoria vinculada durante

anos ao rock e a Psicofónica  de Con-

xo, Teira explora neste traballo ou-

tros estilos máis próximos á música

instrumental. Na actualidade forma

parte forma parte de Marful e Narf e

participa no novo proxecto U-lo

Trío, aflamencando repertorio de

rock, jazz e música latina.�

’’A variedade
no repertorio
escollido
evidencia
o eclecticismo
dos músicos”

>>>

MÚSICA.

Dúo ecléctico

Café 1930
IInnttéérrpprreetteess:: Ignacio Fernández &

Alejo Amoedo.

EEddiittaann:: Paidea / Consellaría de

Educación e Ordenación Universitaria.

ARTE.

O MUSAC como
sala de baile

Vouche ensinar a bailar
AAuuttoorraa::Blanca Li.

Visible e invisible
AAuuttoorraa::Cerith Wyn Evans.

I Like Your Music
I Love Your Music
AAuuttoorr::Dave Muller.

LLuuggaarr:: MUSAC, León.

DDaattaass::Até o 4 de maio.

>>>
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aos movementos, ás bricandei-
ras  dos espíritos en relación co-
as anatomías e destas cos ob-
xectos e o entorno, nun diálogo
primixenio entre nós e as cou-
sas. Sí, de certo que se trata co-
mo di o título dunha mostra
ben pedagóxica, do coñece-
mento de nós que eu non ato-
pei nin frívola nin vacua. O bai-
le, a ximnasia, o movemento, o
ritmo corporal resultan extraor-
dinariamente cultos e a grana-

dina Blanca Li, algo bufona,
tende a enchelo de humor pro-
teico e saudábel, de beleza purí-
sima por momentos.
Hai dúas exposición máis: o bri-
tánico Ceryth Wyn Evans e o
norteamericano Dave Muller. E
decátome de que o espazo do
Musac converteuse desta volta
nun grande sala para a danza e a
música. A dirección do Musac
vén flirteando dende os inicios
co mundo e coa cultura musical
contemporánea (sexa cun con-
certo pop, cunha festa nunha
discoteca, a producción de dis-
cos e videoclips, etc.) e fano co-
mo unha achega segura ao
mundo da mocidade (e velaí a
última colaboración que veñen
de facer co festival de Benicàs-
sim, “retratado” por diversos ar-
tistas). Así que agora as salas te-
ñen tamén algo de gran salón de
baile vienés grazas a esas magní-
ficas e barroquísimas lámpadas
de cristais de todos os estilos que
Ceryth Wyn Evans pendura do
teito e que
animan o vi-
sitante case
que a danzar
baixo elas
rodeado de
plantas de
interior (e así
compensar
as claves ob-
tusas e críp-
ticas dunhas
pantalliñas
con textos
disque en
código mor-
se, tamén da
autoría do Ceryth). Logo está o
laboratorio-arquivo-documen-
tación sonora dese musicólogo
artista Dave Muller. Debuxos e
pinturas dun fanático da músi-
ca, dun coleccionador compul-
sivo que pinta a súa biografía e a
do mundo a través das músicas.
O mundo certamente estase a
escribir coas músicas que nos
constitúen e nos construíron,
mais eu fuxo de aí axiña, desa en-
fermiza e compulsiva musicolo-
xía. E daquela fico exercitándo-
me co corpo de baile da Li e bai-
xo ese ambiente solemne de
lámpadas do Ceryth.�

Xosé M. Buxán Bran

cinante voz de Mercedes
Peón e, por outra banda, sego
sempre con admiración a ca-
rreira de grupos como Pisando
ovos. Ben, cóntolles isto porque
o Musac constrúe, unhas variá-
beis extensións dese entorno
creativo que me resultaron ben
suxestivas. Con todo, era escép-
tico sobre esa mostra do Musac
a Blanca Li. Preguntábame:
Que fai unha bailarina e coreó-
grafa no Musac? Penso que o re-

sultado é moi cativador, e o
mesmo pareceume que lle oco-
rría ao público. “Vouche ensi-
nar a bailar” é unha mostra so-
bre as creacións audiovisuais da
bailarina, onde a música, a dan-
za e a performance fúndense co
corpo e co humor. A exposición
tivo en min certo embelezo xe-
ral (mirei de principio a fin to-
dos o vídeos e iso xa é unha rare-
za nunha visita), cunhas pezas
que invitan á acción dos corpos,

Rexina Vega

Loitar polo que abrangues
coa ollada dende a túa fies-

tra, pola herba que tripas cos
teus pés, aspirándolle o recendo.
Loitar por iso, polo que se pode
abranguer, apalpar e sentir. Se
cadra ese é un dos poucos cami-
ños honestos que nos quedan. 
Recentemente, tiven a oportu-
nidade de participar na entrega
do Premio Nano Cambeiro de
Xornalismo a un colectivo sin-
gular: a Plataforma ‘Salvemos
Monteferro’. Esta plataforma
pretendía loitar con paixón e ata
o final por unha xesta minúscu-
la: preservar unha pequena pe-
nísula da banda sur da ría de Vi-
go, unha paraxe fermosa, aínda
non ferida polo engrudo do as-
falto e o cemento.
E, contra todo prognóstico,
conseguírono. Entre as razóns
do seu éxito estivo a capacidade
de mobilizarnos a todos os que
sentimos a beleza desa paisaxe
como parte do escenario da no-
sa vida. O que fixeron, e conti-
núan facendo, é simple e é im-
portante. Desvendar a nosa
ollada, facernos sensibles ante
as coiteladas que, case imper-
ceptiblemente, e día a día, o
mercado infrixe na beleza. Tan
resignados estamos, tan cínicos
somos a respecto da posibilida-
de de actuar, de mudar o rum-
bo das cousas, que unha vitoria
así, do sentido común, á marxe
de liñas de partido ou criterios
económicos, quenta o corazón
e abre, quizáis, liñas de futuro.
Porque detras desta loita e deste
colectivo está, tamén, un novo
xeito de concibir a participación
cidadá, unha importancia do lo-
cal, do hiperlocal, como semen-
te de cambio verdadeiro, un uso
das novas tecnoloxías que fai po-
sible un traballo en rede e que
ensarillándose como un xogo de
caixas chinesas está xa conse-
guindo que transitemos do par-
ticular ao universal partindo dun
berro coral ao pé da casa.�

HIPERLOCAL’’

’’A dirección
do Musac
vén flirteando
dende
os inicios
co mundo e
coa cultura
musical
contempo-
ránea”

Detrás desta loita está, tamén,
un novo xeito de concibir a
participación cidadá, unha

importancia
do hiperlocal
como
semente
de cambio ”

’’

Ceryth Win Evansno Musa.  Fitness at home (2007), de Blanca Li [abaixo].                                                                   GRAHAM WARRELLOW

>>>

A banda deseñada galega de-
sembarca en Barcelona.Ao redor

de 30 autores conforman a nutrida

embaixada que representará o có-

mic galego no Saló de Barcelona,

que se celebrará do 17 ao 20 de

abril. Mesas redondas, presenta-

cións de libros, mostras monográfi-

cas e sinaturas promocionais con-

forman o programa de actividades

do encontro que volverá contar cun

posto propio.�

Miguelanxo Prado.
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poesía de Estevo Creus. E, xa a
partir das 19.00, na capela do
centro cultural Torrente Balles-
ter terá lugar unha jam session
onde participarán todos os ar-
tistas. Contará coa presenza de
Manolo Cortés como mestre de
cerimonias, e a gravación a car-
go de Rubén Coca e Pablo Por-
tero. A Poesía Salvaxe racha ta-
mén coas fronteiras disciplina-
res, e amais de mesturar a per-
formática das artes escénicas e
musicais, o efémero da oralida-
de, coa poesía, entran en xogo
as novas tecnoloxías, e a posibi-
lidade dun produto audiovi-
sual, dun documento.
Todos os artistas manexan va-
rias disciplinas, e neste espazo
poderán compartir experien-
cias. Ese foi outro dos princi-
pios: a confluencia e coñece-
mento mutuo, “para propiciar
que se cree masa crítica entre
xente que comparte o mesmo
espírito”. Marcos Lorenzo con-
clúe: “Interésanos que a xente
que pase pola rúa teña a sensa-
ción de que pasan cousas es-
trañas... Que haxa un pouco de
excitación colectiva”.�

Lara Rozados
A poesía toma as rúas de Ferrol
entre o 16 e o 19 de abril. Será
no quiosco do Cantón, o pub
Cazadores, a rúa Real, as pra-
zas de Amboaxe e de España, a
biblioteca central ou o institu-
to Torrente Ballester, seguindo
unha proposta da Concellaría
de Cultura.
Marcos Lorenzo, técnico muni-
cipal, escritor el mesmo e pro-
motor da iniciativa, explica que a
Semana “recolle o espírito con-
tracultural de levar a arte aos es-
pazos cotiáns. Nas últimas déca-
das, o enfoque social da arte rele-
gouse en favor da cultura-espec-
táculo. Cando cheguei a Ferrol,
fixen un diagnóstico da situa-
ción cultural da cidade, e deime
conta de que eran necesarios
electro-shocks para que recupe-
re o ton vital”. A poesía, fóra da
concepción “romántico-tísica”,
ou amábel, colle o megáfono pa-
ra pórse no espazo público. “É
salvaxe no sentido que lle daba
ao termo Levi Strauss: o ouveo, a
busca do berro primixenio”.
Non se trata dunha concepción
canónica nin académica, senón
“da poesía que todos temos; só
queda adquirirmos a destreza
para que flúa”.
A Palabra Encarnada, I Sema-
na de Poesía Salvaxe de Ferrol,
bota a andar este mércores 16
co ferrolán Guillermo Fernán-
dez e Carlos González ‘Kar-
lotty’ no quiosco do Cantón, ás
18.30. Xa entrada a noite, o dúo
integrado por María Lado e Lu-
cía Aldao afirma con contun-
dencia ‘Onde estea un cubata
que se quite un soneto’, no me-
llor contexto posíbel: o pub Ca-
zadores. Na sesión do xoves, o
leonés Víctor Díez recitará pola
mañá na Praza de Amboaxe e
na rúa Real. A noite, de novo, é
para a “canfurnada”, como lle
chaman pola zona á troula.
Neste caso, o escritor Camilo
Franco e o músico Magín Blan-
co presentan o seu espectáculo
poético musical, Palabras con-
tadas, no centro cultural To-
rrente Ballester, ás 22.00. Unha
hora antes recitará tamén Da-
vid González, “un Albert Pla as-
turiano”, afirma Lorenzo.
Quen coincidiu co propio Pla
nos escenarios foi O Leo (i Arre-
mecághona), que desta volta le-
va os seus Hai cu. Pintadas no
báter, os poemas nacidos do
blog haicu.blogspot.com edita-

dos por Xerais, ao mercado da
Praza de España, en torno ás
12.30 do venres. Ás 21.00, Carlos
Oroza e o pintor Carlos Vilas, o
seu “arquitecto escénico” toman
a biblioteca central para estrea-
ren na cidade o espectáculo
‘Donde la noche da la mano al
día’. “É o prato forte”, afirma Lo-
renzo. “Oroza, cos seus 77 anos,
segue a ser o gran poeta oral, e
pasados seis anos dende o seu
último espectáculo, vén estrear
este a Ferrol”. O que fora cofun-
dador da revista Tropose mem-
bro do movemento beat amosa
como a súa arte para interpretar
a poesía segue en plena forma.
Por último, o sábado, será de
novo un mercado, desta volta o
da Magdalena, o que acolla a

A poesía ‘salvaxe’
toma as rúas de Ferrol

Xosé Lois García

ODesafio do Escombro, da autoría da profesora brasi-
leira residente na Alemaña, Moema Parente Augel, é

un minucioso estudo proxectado sobre a nación, identi-
dades do pos colonialismo na literatura de Guiné-Bissau.
Pouco saberemos das referencias e emerxencias da litera-
tura guineense sen este pormenorizado ensaio que vén
concretar os diversos espazos polos que percorre a crea-
ción literaria deste país.
Coñecín a Moema en Bissau, nun congreso de literatura ce-
lebrado en 1993, detectei o seu enorme labor, xunto co seu
esposo, o alemán Johannes Augel, que estaba orientada en
varias direccións, no terreo literario e antropolóxico. Eles
dous foron o pulmón do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa. No Museu de Antropologia coñecín outro dos
pioneiros de diversos estudos de pesquisa como é Carlos
Lopes. Moema e Johannes residiron na Guiné-Bissau de
1992 a 1998. Neste último ano a guerra civil obrigounos a fu-
xir con proxectos baixo do brazo e coa mágoa de ver o Mu-
seu de Antropologia en desfeita e convertido en cortello in-
mundo dos militares. Gardo de Moema unha carta-crónica
de desespero relatando como o labor de anos foi depredado
pola bota militar. 
Nesas circunstancias, esta doutora das literaturas africa-
nas non sucumbiu ao desastre. Alén desta desfeita ela per-
sistiu en continuar codificando os diversos espazos cultu-
rais e literarios que se experimentan na Guiné-Bissau ac-
tual. Por tanto, O Desafio do Escombro é un ensaio ex-
haustivo e puntual no que se orienta a literatura deste país
africano e no que se estudan varios procesos da etapa co-

lonial e da reali-
dade despois da
proclamación
da independen-
cia en 1973. 
Moema cháma-
nos a dialogar
con varios desa-
fíos e coa reali-
dade dun país
en construción,
onde a literatura
postula varias
realidades da
súa identidade.
Falamos dunha

literatura que comeza nos albores da década dos cincuen-
ta do século pasado, e que tomou corpo a partir da súa in-
dependencia. Falamos da colonia portuguesa en África
máis desculturalizada das cinco. Por iso é que o desafío
preciso e contundente que Noema Parente impón, neste
libro de referencia, constitúe un dos mellores relatorios
dunha realidade que vai esquecendo as súas demoras e
adestrándose para maiores cometidos no que toca a pre-
servar a súa identidade nacional. A profesora Moema Pa-
rente Augel concreta diversos rexistros nun libro clave pa-
ra estudosos e profanos sobre Guiné-Bissau e para enten-
der puntualmente a lusofonía. Con razón a profesora Lau-
ra Cavalcante Padilla, dixo: Com certeza a Guiné-Bissau
lhe agradecerá por seu gesto amoroso e solidário e o leitor
atento tambem a ela agradecerá por lhe propiciar o recon-
hecimento de seu próprio jogo especular identitário.�

O DESAFIO
DO ESCOMBRO DE
MOEMA PARENTE AUGEL

’’ ECOS LUSÓFONOS

’’O dúo integrado por María Lado
e Lucía Aldao afirma
con contundencia
‘Onde estea un cubata
que se quite un soneto’”

Carlos Oroza. PACO VILABARROS
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L.R.L.
Pontevedrés de nacemento (na
Baíña, no 55) e ourensán de
adopción, Oro Claro vive na ac-
tualidade en Allariz. Comezou a
expoñer mostras individuais no
80, en Ourense, e a súa obra per-
correu  Alemaña ou Londres,
amais de estar presente en mu-
seos dende Ferrol e o Carlos Ma-
side de Sada até Guinea Ecuato-
rial. As súas facetas artísticas son
diversas: gravador, debuxante
de liña concisa e firme, pintor
próximo ao expresionismo...  De
formación autodidacta, no 79
marchou vivir a Palma de Ma-
llorca, e aló comezou o seu tra-
ballo con madeira e plástico. A
viaxe a Londres, no 83, achegou-
no á pintura americana dos 50 e
interesouno polo expresionismo
abstracto. Pero daquela primeira
pintura matérica e o gusto pola
colaxe, polo barroquismo e po-
los símbolos crípticos, pasou á
abstracción e despois á escultura
con pedra, ferro, madeira, aceiro
inoxidábel ou mesmo elemen-
tos industriais. Máis ca esculpir,
xoga con obxectos atopados e,
como Duchamp, resignifícaos a
partir da composición.
Desta volta opta precisamente
pola composicións de esculturas
onde a materia (aceiro inoxidá-
bel cromado, resina de poliéster
ou fita de embalar) significa car-
ne, pel, humanidade. Técnicas
xa recorrentes, como a contrapo-
sición da frialdade do metal e a
calor das mantas, o emprego de
símbolos cargados de agresivida-
de (a fouce, os garfos, cadeas e
cordas), únense a preocupacións
xa habituais tamén: a violencia
contra os máis desprotexidos, ou
como as estruturas de dominio
descargan a ira do poder sobre a
infancia, sobre as mulleres, sobre
os que nacen na parte do mundo
que foi espoliada pola outra par-
te. A través de próteses e mane-
quíns, como obxectos semihu-
manos, pero cousificados á fin,
configura o testemuño da nosa
época, e reflexiona sobre a vio-
lencia perigosamente normali-
zada no noso devir cotián, na Eu-
ropa da abundancia. 

CRÓNICA DUNHA CIVILIZACIÓN UNSUSTEN-

TÁBEL.Maldita Europaestá inte-
grada por dúas instalacións pen-
sadas especificamente para o
Pazo de Bendaña, unha delas
apoiada cunha videoinstalación,

propia desigualdade económica
asasina e espalla pola area os
mesmos corpos. Pero na sala es-
casamente iluminada onde Oro
os presenta pendurados, mesmo
abaneando, parece imposíbel
non tomar conciencia.�

e tres series fotográficas. Os reco-
rrentes simbolismos da cadea, o
metal, os garfos, o sangue e o
corpo sitúan o espectador fronte
á violencia   inherente ao neoli-
beralismo. As sociedades nadas
das democracias europeas tar-
docapitalistas amósansenos co-
ma corpos doentes, fragmenta-
dos e feridos. Manequíns con
garfos por pés ou mans, ocultos
por mantas, ou mesmo empa-
quetados nelas, coma mercado-
rías despersonalizadas, ás veces
numerados, poboan até media-
dos de maio o primeiro andar da
Fundación Granell.

Convértese o ser humano en
cousa para sacudir a conciencia.
Os corpos que chegan á terra so-
ñada tristemente inertes despois
do naufraxio son representados,
na primeira sala, por unha das
instalacións, que recorre á imaxe
real en movemento e ao son para
situar ao espectador á beira do
mar e obrigarlle a mirar para os
corpos espallados pola area. Iro-
nías cruentas, como anzois
chantados nos membros ou un-
ha cadea feita con flotadores,
axudan a completar o cadro
dunha traxedia que de tan cotiá
temos asumida. Pero esa ceguei-

ra da Europa privilexiada non é
posíbel no Pazo de Bendaña,
porque despois de abandonar-
mos o “Estreito” vén unha visión
da barbarie en todas as suas di-
mensións: os corpos da mesma
resina negra, envoltos como pa-

quetes que penduran do teito,
lembran aquel “estraño froito”
ao que lle cantaba Billie Holiday,
que penduraba das árbores dun-
ha Norteamérica inzada de racis-
mo; na Maldita Europade Oro
non é necesario Ku Klux Klan: a

A barbarie da Europa  por Xurxo Oro Claro
A Fundación Granell acolle, até o 14 de maio,
a mostra Maldita Europa, onde o artista expón con
crueza a violencia das sociedades tardocapitalistas

Lili(ana) fai unha reflexión se-
mellante á de Xurxo Oro, pero
moito máis centralizada nunha
problemática: a hipocrisía da
xerarquía eclesiástica con res-
pecto á SIDA e o exterminio que
carrexa a doutrina católica. A ar-
tista norteamericana concibiu
A propósito de...como un site
especific, unha instalación es-
pecialmente pensada para o es-
pazo da Granell. Así é como xo-
ga coas idas e vindas do ascen-
sor, ou converte a sala de confe-
rencias nunha irreverente es-
tampa do Concilio de Trento.
Deconstrúe obxectos simbóli-

cos, asimilados na cultura occi-
dental como iconas da tradi-
ción cristiá, para dotalos do seu
significado verdadeiro: a cruz
non deixa de ser un instrumen-
to máis do exterminio, da exe-
cución. E cunha paradoxal ca-
ma convertida en cruz latina, a
peza “¿Asegurando el cielo?”
evidencia a intención que existe
detrás do puritanismo: o col-
chón cruciforme está arrodea-
do pola lenda (en inglés e caste-
lán) “unha muller católica en
Uganda escolleu “durmir” sen
protección co seu esposo sero-
positivo. “Non iremos ao ceo de

usarmos condóns”, explica”.
A sala de conferencias da
Fundación Granell, xa na se-
gunda planta, acolle a outra
parte da instalación: “Protec-
ting since 1564”, remarcando
“sin” (pecado). Alí, nove dimi-
nutas cadeiras (a papal e catro
a cada lado) representan o
Concilio de Trento contem-
plando o Xuízo final de Mi-
guel Ángel. Pero se o artista de
Caprese tivo que ver como
cubrían aos seus pecadores
con teas, porque a Igrexa con-
sideraba aqueles espidos in-
dignos da Capela Sixtina, Li-

li(ana) xoga a deixarlle ao es-
pectador imaxinar que pasa-
ría se a tea que os cobre caese
ao chan... A protección que
lles pon aos protagonistas do
fresco é ben diferente. Como
nexo entre unha e outra insta-
lación, os mesmos condena-
dos do fresco de Miguel Angel
soben e baixan polo ascensor,
ascendendo ou descendendo
aos infernos ou ceos, co su-
xestivo título “No da, si da, no
da, si da...” Unha proposta
que poderemos coñecer até o
26 de maio, na mencionada
Fundación Granell.�

Ceo e Inferno deconstruídos: a Igrexa e a SIDA

’’Maldita Europaestá integrada
por dúas instalacións
pensadas especificamente
para o Pazo de Bendaña”
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Xerardo Dasairas

A
celebración da II
Feira da Sidra en
Chantada que
tén lugar nestes
días (sábado 19

de abril) non é algo que se pro-
duza por espontaneidade ou
ocurrencia senón que tén os
seus alicerces na ubicación nes-
ta localidade da empresa Sidre-
ría Galega. Até o de agora, é esta a
única factoría que se adica á pro-
dución de sidra natural e ecoló-
xica, vinagre, augardente e lico-
res de mazá desde o ano 1999 e
baixo o control do Consello Re-
gulador de Agricultura Ecolóxica
de Galicia. Produtores, expertos
catadores e escanciadores de As-
turias, Cantabria e País Vasco,
concorren ao redor dos mais de
quince postos de outras tantas
marcas destas zonas. As degus-
tacións gratuítas, o concurso de
escanciado, a animación de rúa
e as actuación musicais preten-
den convocar outra vez a un im-
portante número de concorren-
tes ao tempo que se promociona
o produto e a comarca.
Na actualidade, son os EEUU
quen abandeiran a produción
de mazá (a froita máis consumi-
da no mundo con trinta e cinco
millóns de toneladas), introdu-
cindo mesmo en Europa e ta-
mén en Galiza, algunhas das sú-
as variedades de probado ren-
demento como froita de mesa. A
Normandía e a Bretaña france-
sas para onde no século XVIII sa-
ían cargamentos de mazás des-
de A Coruña e Sada, séguenlle en
volume de produción mundial,
sendo moitos países con forte
presión das ligas anti-alcólicas
os que actualmente optan ta-
mén polo cultivo de mazás e a
elaboración de sidra.

PRODUCIÓN.Xa vai para dez anos
que aseverábamos que a sidra
tamén era galega (A Nosa Terra
nº 857) e para demostrar iso ar-
gumentabamos en base a que a
maioría da produción de mazás
de Galiza, sobretodo as luguesas,
da Ulla ou do Eume (a sidra de
San Xián de Vea era famosa) ían
parar a lagares da cornixa cantá-
brica. En termos de produción
xeral, Galiza contribúe cuns

60.000 quilos de mazá, mentres
que Asturias e o País Vasco con
35 e 8 millóns de quilos, respecti-
vamente, sempre precisaron
das mazás galegas polo número
de industrias elaboradoras de si-
dra e polo maior consumo (50 li-
tros por persoa) deste produto
nesas zonas que incluíndo Can-
tabria, elévase a 75 millóns de li-
tros por ano.
Porén, é a provincia de Lugo a
que mais achega, sendo 15.000
toneladas de mazá as que se re-
collen na provincia luguesa (Ba-
ralla, Sarria, Chantada, Láncara e
A Mariña) das que unhas 10.000
Tns. marchan para os lagares as-
turianos, cántabros e vascos. Da
importancia deste produto en
Galiza dá bo sinal o traballo de
estudo das especies que se fixo
hai anos no Centro de Capacita-
ción de Guísamo onde se selec-
cionaron como patróns, as co-
renta mellores especies de mazá
dos tipos dóce, mixta e de sidra.

A PRESENZA DA MAZÁ E DA SIDRA EN GALI-

ZA.É a documentación a que me-
llor nos coloca en situación de
defendermos a potencia ma-
zanceira que foi e ainda é Galiza.

A verba sidra procede do hebreo
sizrae os romanos denomináro-
na sicera. Os antigos xeógrafos
apuntaron tamén que na Galae-
cia castrexa non se bebía viño se-
nón unha bebida fermentada
chamada zythos que algúns re-
lacionaron coa cervexa pero que
coidamos fose mellor unha es-
pecie de sidra, pois as mazás, por
principio, danse ben na media
montaña. As mazás xa eran froi-
ta tamén moi apreciada polos
romanos e tamén coñecían a si-
dra á que Plinio define como vi-
num factumpiris malorumque
omnibus generibus.A mala Ma-
tianaou simplesmenteMattia-
naera considerada unha das es-
pecies máis finas de mazá e se-
gundo algúns pescudadores de-
ben este nome a Caio Matius,
contemporáneo de Augusto.
Parece ser que a sidra ten as súas
raíces en antigas tradicións xer-
mánicas ao igual que a cervexa e
na Alta Idade Media a palabra si-
ceratamén designou a calquera
bebida fermentada que non fose
nin viño nin cervexa sendo moi
apreciada tamén a procedente
de peras. A mazá recollíase moi
cedo, en setembro, antes de que
madurecese de máis e caese pa-
ra ser pasto dos porcos ceibos. O
produto obtido, moi consumido
polos campesiños, era un líqui-
do áspero ao que se lle engadía
auga para suavizalo. Moitos san-
tos para reafirmar a súa austeri-
dade aseveraban que só consu-
mían auga con zume de mazás
silvestres. Durante a época sue-
vo-visigótica a sidra que se ela-
boraba era pura, de calidade e
con variedades de mazás esco-
lleitas. Galiza, Asturias e o Pais
Vasco foron os territorios onde
máis se cultivaron as mazás e
onde se elaboraba máis sidra,
bebida que recibía o nome de
pomacium. 

Se recorremos aos documentos
medievais referentes a Galiza
(incluído o norte portugués)
podemos constatar neles a exis-
tencia de numerosas planta-
cións de mazairas nas cortiñas
“illa cortina integra cum suas
mazanarias...”ao pé dos casais
dos colonos. Ante a abundancia
de referencias documentais,
cabe pensar que a mazaira era a
máis considerada das árbores
froiteiras pois é a que se cita con

máis profusión. Nos anos que
seguiron a expulsión dos árabes
alén da liña do Douro, semella
que a sidra alcanzou en Galiza
unha produción a grande esca-
da. Por varios documentos (o
máis antigo do ano 965) coñe-
cemos como certos bens com-
putaban o seu prezo en XXXX et
V quinales de sicera et uno qui-
nal de uino, demostrando a
predominancia que a sidra aín-
da tiña sobre o viño ao estar
máis vulgarizado o cultivo das
mazanariasepomares.
Durante o século XI tamén se
acredita unha grande produ-
ción desta bebida en Lugo e en
diversas zonas da Coruña. Na al-
tura do ano 1138 e coincidindo
co nacemento de Portugal, a si-
dra aínda era de uso común,
mais as viñas e o viño alcanza-
ban xa grande predominancia e
comezaban a desprazar no con-
sumo a aquela. A inexistencia do
vocábulo sidra en portugués
(chamábanllevinho de mazás)
demostra que desde a data an-
tes sinalada este producto dei-
xaría de ser de uso vulgar. Na
Galiza, o seu consumo tamén se
vería desprazado polo do viño
(en mans dos mosteiros e seño-
res preferentemente) e así, ta-
mén no ano 1138 (a coinciden-
cia coa independencia portu-
guesa semella paradoxal), en
época de Xelmírez e a fin de pro-
texer a venda de viño, emítense
decretos en Santiago para que
ninguén puidese abrir tabernas
ou baiucas para vender sidra.A
xustificación desta prohibición
quizáis podía esta recollida no
Códice Calixtino (comezos do s.
XII) onde non só acredita o con-
sumo da sicera: “Pane triticeo et
uino stricta, pani siliginensi et si-
cera larga”; “de hoc Iacobo scri-
bitur quod uinum et sicera non
bibit”, senón que incluso nos fa-
la das fraudes que os hospedei-
ros santiagueses lle facian con
ela  aos seus clientes: “Allii sicera
pro uino...uendunt”. 
Desde estas datas, a produción
de sidra ficaría reducida ao ám-
bito familiar e en zonas de escasa
colleita de viño, adicando unha
gran porcentaxe da produción
das mazairas para o alimento
dos porcos, alcanzando esta froi-
ta unha escasa consideración.�

MA A INE.40.ZG

>>>

Feiras e festas da sidra galega

Como consideración argu-
mental e xustificativa, aludia-
mos á abondosa toponimia
existente (Pomiferis, Pomar,
Pumar, Pomarega, Pumarín,
Pumariño, Pumaratán, Pu-
medo, Pumadiño, Mazaeda,

Manzaneda, Macieira, Macei-
ra, Mazaira ou Mazairo…),
aos nomes das mazás relacio-
nadas mesmo coa tempada
(agostiñas, xoaneiras…), ao
sabor (melapia, peraza, espre-
go…) á pel (sapo, cunqueira,

de rato, de espiño, branca de
frade…) e mesmo á forma (bi-
cuda, bonda…) e á sua orixe,
nunha sinfonía de nomes que
ennobrecen a nosa lingua: re-
pinalda, santiloria, fadiña, ba-
ronesa, camoesa…�

A presenza en topónimos e apelidos

’’A maioría da produción
de mazás de Galiza,
sobretodo as luguesas,
da Ulla ou do Eume,
ían parar a lagares
da cornixa cantábrica”

’’En época de Xelmírez
e a fin de protexer a venda de
viño, emítense decretos en
Santiago para que ninguén
puidese abrir tabernas ou
baiucas para vender sidra?
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Festas
da sidra
no surleste
de Galiza

Aínda que o cultivo des-
ta froita se espalla por
todo o país é na zona
surleste da provincia de
Pontevedra onde detec-
tamos unha maior acti-
vidade de produción si-
dreira artesanal que tén
a sua degustación desde
mediados de setembro a
finais de agosto. Nestas
festas, algunhas de tra-
dición como as de Can-
deán (festa da Virxe das
Dores ou dos pexegos) e
Bueu (12 postos na San-
ta Ifixenia) ou máis no-
vas como a marinense
de San Tomé de Piñeiro,
onde se consumen 3.000
litros de sidra, a redon-
delá de San Estevo de
Negros (1.800 litros de
sidra, bacallau, xamón e
costela asada con ma-
zás) ou a tamén  viguesa
Bembribe (a da adega da
Tía Inocencia está moi
boa), tamén se promo-
ciona anualmente este
produto (dóce e acedo)
ou se ensalzan as virtu-
des gastronómicas das
mazás das que procede.
Mostras e concursos,
pretenden tamén pro-
mocionar a mazá galega
cuxo cultivo se está fa-
cendo xa importante en
moitas partes. A diversi-
ficación dos produtos é
cada vez maior e xa se
elaboran, ademáis das
coñecidas tartas de ma-
zá e compotas, vinagres
de sidra, zumes, mar-
meladas e mesmo au-
gardentes están a seguir
o ronsel destes produtos
de tanta sona na Bretaña
e en Normandía.�
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AAsemade este dina-
mismo empresarial
arrastrou o ámbito
da formación, xa

que as canteiras precisan de
man de obra cualificada e pre-
parada nas últimas tecnoloxí-
as. Galicia foi dende sempre
terra de canteiros, que ao lon-
go dos tempos foron adaptán-
dose os novos avances, pero
sen esquecer a herdanza dun
dos gremios máis poderosos
do Antigo Reino. Hogano, a
Escola de Canteiros de Ponte-
vedra tomou a testemuña dos
obradoiros tradicionais: “Non
existe outro lugar en toda Eu-
ropa coas características de
ensino semellantes aos desta
Escola”, afirma Enrique Velas-
co, adxunto da Dirección da
Escola de Canteiros: “Hai ou-
tros centros que imparten a
docencia sobre a pedra ou o
mármore, pero case todos es-
tán baseados na formación
ocupacional con ciclos de en-
sino menores”. 
A conservación da arquitectu-
ra patrimonial e da escultura
popular de Galicia está nas
mans destes canteiros do sé-
culo XXI; a súa formación par-
te da tradición para introdu-
cirse no coñecemento da tec-
noloxía moderna, chegando
ao manexo das máquinas de
control numérico: “O obxecto
dun canteiro é a plasmación
en pedra. Cando un alumno
coñece o oficio manualmen-
te, en pouco tempo utiliza as
máquinas, pero non acontece

tencentes a Deputación, que a
escala 1/1 representan as ima-
xes tradicionais do país, tanto
en escenas de campo, de mar
ou en imaxes relativas a mi-
gración. Pero, a natureza dis-
tintiva do canteiro é que son
creadores, un toque artístico
que o fai singular fronte ao
resto dos traballadores da pe-
dra: “Ademais da recupera-

ción patrimonial dos estudan-
tes da Escola, tamén é impor-
tante as súas obras en escultu-
ra contemporánea”, lembran
dende a Dirección do Centro. 
En funcionamento dende
1979, a Escola de Canteiros
inaugura as súas novas insta-
lacións en outubro do 2000
en A Caeira (Poio). Actual-
mente ensina a trinta alum-
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nos oficiais e outros vinte da
categoría de nocturno e da
Escola Superior de Restaura-
ción. Após de tres anos ob-
tense o título de Canteiro, e
con cinco, o de Mestre Can-
teiro. “O noso sistema de es-
tudos ten un inconvinte in-
comprensíbel: a titulación
carece dun recoñecemento a
nivel oficial, agás un certifica-
do de cualificación profesio-
nal que non se adapta á for-
mación do centro (4.300 ho-
ras de prácticas, ademais das
clases teóricas). Non enten-
demos esta discriminación,
semella que a formación im-
porta pouco e que o que inte-
resa é man de obra manexá-
bel”, sostén Velasco, para
quen de “non ser polo apoio
da Deputación de Ponteve-
dra, os profesionais con do-
minio das técnicas de cantei-
ría estarían extinguidos, pois
resulta paradoxal que en cen-
tros de Formación Profesio-
nal, ao alumnado que lles
aprenden a debuxar os ele-
mentos da pedra, pero sen
saber executalos, acaden un-
ha categoría superior á de
canteiro”. 
As saídas profesionais dos
canteiros son numerosas,
pois é un campo laboral cun-
ha gran demanda; de feito, se-
gundo o Servizo de Coloca-
ción, hai máis ofertas de tra-
ballo que persoal para cubri-
las: xa sexa en obradoiros de
canteiría, en empresas de res-
tauración nacionais e foráne-
as, ou en diferentes áreas das
artes plásticas.�

o mesmo en caso contrario”,
con esta declaración, Velasco
ven a concretar a filosofía de
formación dos novos traballa-
dores do granito. 
A Escola de Canteiros ten in-
tervido en programas de res-
tauración dirixidos por Patri-
monio; asemade, é responsá-
bel dos parques temáticos, si-
tuados en Pontevedra e per-

O sector do granito é un dos máis senlleiros da economía galega. A
explotación das canteiras remóntase a épocas romanas, e para os máis
románticos, os antecedentes da industria da transformación da pedra
atópanse na época megalítica coas grandes construcións funerarias. O certo
é que na actualidade, tan só na provincia de Pontevedra, os graniteiros
ocupan a máis de 3.000 traballadores, segundo os datos achegados pola CIG.

Artistas da pedra
de onte e hoxe

’’A conservación da
arquitectura patrimonial e da
escultura popular de Galicia
está nas mans destes
canteiros do século XXI”

’’A natureza distintiva
do canteiro é que son
creadores, un toque artístico
que o fai singular fronte
ao resto dos traballadores
da pedra”

’’As saídas profesionais
son numerosas,
pois é un campo laboral
cunha gran demanda”
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Profesionais que saiban mani-
pular e tratar a pedra son cada
día máis precisos nun sector
que non deixa de medrar. Pro-
ba da importancia das empre-
sas deste ámbito está nas súas
cifras: o granito galego supón o
63% do valor total das exporta-
cións españolas, e presenta
unha tendencia positiva, xa
que mentres as vendas do pro-
duto galego aumentaron un
8% perante os primeiros me-
ses de 2007, no resto de Espa-
ña, tan só alcanzan o 2,7 por
cento: “Tentamos que o co-
mercio exterior poida com-
pensar, en parte, o retardo da
construción en España e en
Galicia”, afirmou recentemen-
te nun comunicado de prensa,
Gumersindo Alonso, presi-
dente da Asociación Galega de

Graniteiros (AGC), agrupación
que aglutina as 26 empresas
máis importantes do sector.
Nestes momentos, a industria
de Galicia encabeza a produ-
ción só por detrás de Italia en
Europa, e colocándose na sex-
ta posición no mundo. Esta si-
tuación privilexiada débese á
revolución que aconteceu nas
canteiras na década dos se-
tenta; até daquela, a activida-
de era basicamente extractiva.
Co tempo, o proceso de trans-
formación gañou peso. Así, o
70% das exportacións galegas
pertencen a produto elabora-
do (lousas, encimeras, facha-
das...), que nos oito primeiros
meses do ano pasado supuxo
68,2 millóns de euros, dos 73,7
millóns obtidos, segundo as
cifras manexadas pola AGC.�

O granito galego supón o 63%
do valor total das exportacións españolas

’’A industria de Galicia encabeza
a produción só por detrás de
Italia en Europa, e
colocándose na sexta
posición no mundo”

’’O 70% das exportacións
galegas pertencen
a produto elaborado”
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UUnha das maiores
sorpresas que le-
vou o fotógrafo An-
dré Díaz cando pu-

xo en marcha o proceso de de
edición do libroCedeira. Imaxes
para a memoriatiña nome de ac-
triz de cine mudo. A súa afección
pola fotografía levouno a empe-
zar a recompilar na década dos
80 imaxes que tiveran algunha
relación co pasado de Cedeira, a
súa vila natal. Fíxose con fotogra-
fías que documentaban os nau-
fraxios acontecidos na primeira
metade do século pasado, as ins-
tantáneas de bandas de música,
os retratos colectivos das traba-
lladoras das fábrica de conservas
da vila e mesmo a foto na que un
fachendoso Pepe Sierra posaba
no seu coche, un dos primeiros
que chegaron a Cedeira.
A pesar de todo, entre toda a
cantidade de imaxes que foi
quen de reunir mergullándose
en arquivos familiares de veci-
ños, amigos e mesmo a través da
compra por internet, asegura
que o que máis o impresionou
foi topar os retratos de Dina
Montero. 
Natural de Sisalde (Esteiro), Dina
Montero triunfou como actriz de
cine mudo nos anos 20 do pasa-
do século. Entre a súa filmografía
figuran película como Flores sil-

vestres, do director José Díaz Mi-
rón, Gloriae Colorínde Adolfo
Aznar ou Los claveles de la
virgen, dirixida por Florián Rey. 
Foi toda unha sorpresa para o
fotógrafo e libreiro de Cedeira
porque, como el asegura, existía
moi pouca documentación so-
bre a vida e a traxectoria profe-
sional desta actriz, disputada no
Madrid dos anos 20 polos gran-
des directores do momento. 
A pesar de todo, o libro, que vén

de saír do prelo da man de Edi-
cións Embora, contempla moi-
tos máis aspectos da historia do
concello que permiten abrirlle
unha porta ao pasado, dende
acontecementos diarios que
marcaron o devir de Cedeira até
outros máis anecdóticos. Neste
último apartado, a man de An-
dré López detívose no retrato do
mariñeiro Xosé Antonio Novo
Díaz, no que posa radiante des-
pois de recibir o Premio Gordo.
A fotografía ten data posterior ao
23 de decembro de 1915, que foi
o día no que a sorte sorriu a Fe-
rrol. A dotación do buque Alfon-
so XIII, que mercara o número
48.685 foi agraciada con seis mi-
llóns de pesetas. Agás cinco tri-
pulantes, todos os demais mer-
caran participacións. Un dos
que quedou sen premio foi o co-
mandante José Yusty Ponte.

André López tamén documen-
ta a través das fotografías a che-
gada dos primeiros automóbi-
les a Cedeira. Un dos propieta-
rios destas novidosas máquinas
que atravesaban a unha veloci-
dade endiañada os camiños
empedrados  chamábase Pepe
Sierra. A foto que se inclúe no li-
bro está realizada en 1915.
Un dos apartados que abren o
volume está dedicado os equi-

pos de fútbol da zona. Ángel
Arriví, como se recolle no libro,
comenta que “naqueles anos
nos que non se rompían menis-
cos, nin ligamentos, nin cousas
de pouca monta, descoñecidas
polos esforzados xogadores,
que tiñan unhas botas de dous
quilos de peso e daban patadas
a un balón pesadísimo, pecha-
do cunha dura correaxe. e can-
do remataban de cabeza... non

Retratos da actriz de cine mudo Dina Montero, instantáneas
do cedeirense que recibiu o Premio Gordo ou os testemuños
gráficos de naufraxios. André López Díaz abre unha fiestra á historia
cedeirense no libro de fotografías Cedeira. Imaxes para a memoria

Balandros franceses na baía de Cedeira adicados á pesca da langosta (c. 1906).
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Cedeira,
imaxes para a memoria

Dina Montero, de Sisalde (Esteiro) triunfou como actriz de cine mudo nos anos 20

do pasado século.

’’Dina Montero foi unha
das actrices disputadas
polos directores no Madrid
dos anos 20”

Un dos primeiros automóbiles particulares: o de D. Pepe Sierra, coadxutor de Ce-

deira (1915).
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xelio de Leonardo fundou o
grupo Armonía. Pronto xorde
unha renovación de músicos
que se mostran no libro como
Sección Banda Vella nos anos
30. Xa na década dos 50 apare-
cen tres orquestras, tamén re-
collidas na publicación, Orota-
va, Armonía e Os Galaicos.
Pero o libro tamén recorda as
visitas anuais que facían ao por-
to cedeirense os barcos france-

ses que viñan coller langosta, ou
os terríbeis naufraxios que en-
chían de loito e dor a vila, como
o do Villa, no que morreron to-
dos os seus ocupantes.

HOMENAXE ÁS MULLERES.Un aparta-
do destacado do libro réndelle
homenaxe aos centos de mulle-
res que traballaron nas fábricas
da zona. Os fotógrafos inmorta-
lizaron as empregadas da fábri-

ca La Benigna, propiedade de
Andrés López, ás traballadoras
de La Tripolitani, de conservas e
salga que tiña unha capacidade
de produción anual de 700.000
quilos, ou as empregadas de La
Fama,en imaxes nas que se evi-
dencia a precaria situación que
moitas delas atravesaban.
As imaxes que compoñen o li-
bro son froito do labor diario de
fotógrafos ambulantes que de-
dicaron parte do seus esforzos a
captar os rostros anónimos de
homes e mulleres nos seus
aconteceres diarios ou nas oca-
sións máis importantes das sú-
as vidas. Entre elas tópanse
obras do fotógrafo francés L.
Roisin, realizadas ao seu paso
pola vila. Tamén se recollen
imaxes de Sellier, amigo dos Lu-
mier, e autor das fotografías da
primeira voda entre dúas per-
soas do mesmo sexo en 1899. �
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rompían as cabezas: eran elas
as que rompían o balón”.
Polo libro discorren así as ima-
xes do Club Area, do Cedeira
F.C., do Balompié Cedeira e do
Club Arena- As Pontes.
André Lopez recorda ademais
o Teatro Cine Arriví, propieda-
de dos irmáns Arriví López,
inaugurado en novembro de
1928 coa proxección da pelícu-
la Los húsares de la princesa. O

edificio tivo un custe de 58.000
pesetas. O incendio do 18 de
agosto de 1957 acabaría por re-
ducir o fastuoso cine a cinzas. 
Dentro do divertimento da vila
tiveron especial interese as ban-
das de música. A primeira delas
foi fundada a finais de XIX polo
boticario Xerardo Villabrille.
Chamouse Unión Musical aín-
da que despois sería coñecida
como a Banda Vella, cando Ro-

Teatro cine Arriví ( 1928). Un inesperado incendio na tarde-noite do 18 de agosto de 1957 privounos deste magnífico edificio. Grupo de traballadoras no patio da fábrica La Fama [á dereita]. O edificio utilizouse

como campo de concentración durante a guerra do 36.

O Malecón [arriba]; Praia da Magdalena [á dereita], con Cedeira ao fondo (1939); [abaixo] Ponte Medieval (1899) xa desaparecida; e  [abaixo á dereita] ocupando o seu lugar, a Ponte Vella (1920).

’’O libro recolle o traballo
de fotógrafos ambulantes
que captaron os rostros
anónimos de homes e
mulleres nos aconteceres
diarios e nos momentos máis
importantes das súas vidas”
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postura perséguese que tanto
particulares como provedores
vexan a importancia do con-
sumo responsábel e as alter-
nativas que ofrece a compra
sostíbel.�

E. Estévez

ESCAPADA.

Albergue
na rota do
contrabando
O concello de Verea, situado a
32 quilómetros de Ourense,
ofrece unha gran riqueza na-

MERCAR.

As institucións
apúntanse ao
Comercio Xusto
As administracións públicas
tamén poden contribuír ao fo-
mento do consumo responsá-
bel e de servizos procedentes
do Comercio Xusto a través do
que se coñece como Compra
Pública Responsábel. Esta mo-
dalidade integra aspectos so-
ciais, ambientais e éticos nas
súas decisións de adquisición
e contratación de certo tipo de
servizos como poden ser os
das máquinas expendedoras e
os de catering nas súas instala-
cións. Un exemplo deste tipo
de transaccións comerciais
xustas é o da cafetería de San
Caetano, sede administrativa
da Xunta en Santiago, onde as
máquinas de vending serven
café, azucre e chocolate proce-
dente do Comercio Xusto. 
O obxectivo destas contrata-
cións é dobre: dálle cobertura
a unha necesidade e, ao mes-
mo tempo, integrar preocu-
pacións sociais, ambientais e
éticas nas decisións de contra-
tación pública, imprimindo
un valor engadido nas súas
adquisicións, servizos e sub-
ministracións. 
A Compra Pública Responsá-
bel presenta tres modalidades:
a Compra Pública Verde (que
ten por obxectivo a redución
do consumo nos casos nos
que non sexa necesario, e a

compra de produtos e enerxía
renovábeis); a Compra Pública
Ética (que ten por compromi-
so cumprir coas convencións
internacionais de condicións
laborais dignas, respecto dos
dereitos dos traballadores e sa-
larios mínimos); e a Compra
Pública Social (que se aplica a
contratos de obra e servizo a
prol de políticas de emprego
ou formación que favorecen a
certos grupos sociais). 
A Dirección Xeral de Coopera-
ción Exterior traballa neste ei-
do para que as contratacións
de todas as consellerías da
Xunta implanten criterios éti-
cos na política de adquisicións
do Goberno galego. Con esta

A VIÑOTECA.

Dominio
do Bibei 
Houbo un tempo, transitan-
do entre os estertores finais
do outono do 2004 e os pri-
mordios da primavera do
2005, no que polo menos un-
ha vez por semana e caendo
entre o martes e o xoves collía
o carro ben cedo e puña o pi-
loto automático cara ao espa-
zo que delimitan as máximos
alturas deste país, viñas-terri-
ñas no contorno de O Bolo,
Trives, Manzaneda ou Larou-
co. Dependendo do día ben
entraba por Monforte-Quiro-
ga ou senón pola Gudiña
atravesando Viana, pero a
volta sempre era por Trives e
Castro Caldelas. Coincidira
nesas datas a construción da
adega do Dominio do Bibei,
de facto fun apreciando a
evolución do seu levanta-
mento como espectador
transitario en coche que bai-
xando do alto da Hermida,
atravesando as últimas viñas
laroucás e cruzando a mítica
Ponte do Bibei, que foi levan-
tada e rematada o ano 80 d.C.
para o paso da vía XVIII de
Antonino ou Via Nova que
unía Astorga con Braga. Xa
enfiando a ziguezagueante
subida a Trives, miraba no al-
to do esporón que, cuberto de
viñas baixa dende Langullo
até o mesmo Bibei, unha to-
rreta dominando todo o con-
torno como artificial apósito
implantado neste pequeno
paraíso. Co tempo, os imple-
mentos da obra desaparece-
ron e no seu lugar ficou unha
adega integrada nas formas
que define esta proa viñatei-
ra, proa que camiña en direc-
ción noroeste deixando a xi-
gante onda de Manzaneda ás
costas no sudoeste co sol en-
trando como aire que empu-
rra a nave desde o leste e o
sur. Espazo fronteirizo ou rei-
no perdido e illado por
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tural e paisaxística. A Serra do
Leboreiro, fronteira natural
con Portugal, é unha das zo-
nas máis coñecidas desta vila
situada no val do río Deva, un
destino apto para os afeccio-
nados ás escapadas en con-
tacto co medio natural. 
No lugar de Bangueses de
Arriba está situado o albergue
de montaña Bangueses. Trá-
tase dun antigo cuartel da
Garda Civil de planta baixa re-
convertido que conta con 10
dormitorios dobres con baño
e servizo de restaurante e cafe-
tería. A pesares de que os tem-
pos do estraperlo de todo tipo
de produtos e bens con Portu-
gal xa pasou á historia, dende
este albergue pódense revivir
aqueles momentos seguindo
o roteiro do contrabando que
une Bangueses de Arriba coa
localidade portuguesa de Ma-
dalena. Ademais desta rota
dende o albergue pódense fa-
cer outros percorridos a pé ou
en bicicleta  así como excur-
sións varias para coñecer o
Monte Penagache con seu fa-
moso canón.
Aberto todo o ano, este esta-
belecemento presume de
ofrecer unha carta de pratos
caseiros de tempada con pro-
dutos procedentes da caza e
pesca da zona e un trato fami-
liar e personalizado.�

E. E.

>>>

Produtos de comercio xusto.

O albergue de Bangueses foi antes cuartel da Guardia Civil.

INFORMACIÓN E RESERVAS :
Telf. 988 457 478 / 628 780 243.
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iniciativa que esta actuación
forma parte da intención da
multinacional de “adaptar os
seus produtos a todos os idio-
mas, aceptando o galego co-
mo lingua cooficial”.
Cada usuario que decida ins-
talar os programas en galego
obterá un código de identifica-
ción único que lle poderá pres-
tar a cantos amigos queira sen
maiores problemas. O único
contratempo é a duración da

mática. Trátase de facilitarlle
aos usuarios que o desexen a
descarga gratuíta, segura e
sinxela dos sistemas operati-
vos de Microsoft Windows
(XP e Vista), así como as ver-
sións 2003 ou 2007 do Office
en galego. Os sistemas tradu-
cidos poden instalarse en
http://www.microsoft.es/gal 
A presidenta de Microsoft
Ibérica, Rosa María García,
asegurou na presentación da

MAGAZINE.47.ANOSATERRA
17-23 DE ABRIL DE 2008

campaña, que comezou o 9 de
abril e remata o 9 de maio. 
A maiores, os que se benefi-
cien desta acción poderán
participar nun sorteo de or-
denadores de última xeración
inscribíndose no momento
de facer a descarga en
http://wwww.microsoft.es/g
al . Os gañadores notificaran-
se o 17 de maio na web
www.microsoft.es/gal.�

E. E.

TECNOLOXÍA.

Windows
en galego

O departamento de Presiden-
cia da Xunta de Galicia vén de
activar a campaña ̀ Faille un
clic ao galego´ en colabora-
ción coa multinacional infor-

este contorno natural,
entre a periferia de Valdeorras
e os comezos da Ribeira Sa-
cra. O de reino perdido vén
porque así imaxino a chegada
desde Katmandú a Lhasa, ca-
pital dos sherpas, ou cecais a
Bután. No centro deste pe-
querrechiño microcosmos
esta adega semella unha pa-
goda vixiante e pendente da
vida espiritual e material dos
seus fieis-vides aos seus pés. 
Os viños que elabora o Domi-
nio do Bibei baixo a supervi-
sión de Sara Perez (Venus La
Universal, Montsant, Irreduc-
tibles, Clos Martinet, etc), son
o branco Lapena e os tintos
Refugallo, Lalama e Lacima,
procedentes de viñas en solos
xistosos situadas entre os 300
e os 600 metros, algunhas de
máis de 50 anos con varieda-
des tradicionais na zona e con
clara presenza do carballo na
sua elaboración.
Lacima 2002. Recordos fru-
tais de baias silvestres e do
bosque que está ás suas bei-
ras con algunha nota mineral
que tenta saír desde o fondo
da floresta, os que si saen son
os torrados da madeira. A bo-
ca é equilibrada por unha es-
trutura medida, pola fina aci-
dez e o leve amargor final co-
as sensacions da madeira.
Despois duns minutos e máis
claramente o día seguinte foi
aparecendo a compota de
ameixas e algo máis timida-
mente, pese ao seu forte ca-
rácter, o figo. �

Antonio Portela

Urbano Lugrís
Unha biografía divulgativa
de ANTÓN PATIÑO

CC OO LL EE CC CC II ÓÓ NN   EE SS EE NN CC II AA SS

C E N T E N A R I O  D E  U R B A N O  L U G R Í S

Aquí vén o Maio

de URBANO LUGRÍS

RR EE LL AA TT OO SS   HH II SS TT ÓÓ RR II CC OO SS

Rosa María García, presidenta de Microsoft Ibérica, na súa entrevista con Emiliio Pérez Touriño. OTTO / A.G.N..

EDICIÓNS
A NOSA TERRA

>>>
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GUIEIRO
1.306 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS
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Organizada pola Asociación Me-

moria Histórica Democrática e

pola Concellaría de cultura ferro-

lana,  (ademais de pola Funda-

ción Francisco Giner de los Ríos , a

Residencia de Estudiantes e o Mi-

nisterio de Cultura), esta mostra

recolle a labor do Padroado das

Misións Pedagóxicas, creado o

29 de maio de 1931. O seu princi-

pal obxectivo foi levar ás xentes,

con preferenza ás de localidades

rurais, o alento do progreso e os

medios de participar nel, nos

seus estímulos morais e nos

exemplos do avance universal,

de xeito que a poboación, aínda a

afastada, poidese participar “das

vantaxes e goces nobres reserva-

dos so aos centros urbáns".

As actividades do Padroado

centrábanse en tres aspectos: o

fomento da cultura xeral, a

orientación pedagóxica das es-

colas e a educación cidadá dos

núcleos rurais. 

A mostra percorre desde os ante-

cedentes desta experiencia –Ins-

titución Libre de Enseñanza de

1881– ata os servizos que ofre-

cían as Misións Pedagóxicas (bi-

bliotecas, Museo do Pobo, Ser-

vizo de Cine, Coro e Teatro do

Pobo, música e as marionetas do

Retablo de Fantoches.

Lugar: 

Centro Cultural 

Carvalho Calero (Ferrol).

Luns a venres de 10.30 a 13.30 

e de 17.00 a 21.00 horas

Aberta até o 9 de maio

Coordenado por Gonzalo Vilas

126 .́ Subtítulos en galego.
Martes 22
Contos de Marineda. 20.30 h. Diver-
sos filmes sobre A Coruña.
Mércores 23
Extraterritorial
20.30 h. Eco y Narciso. (Adolfo
Arrieta, 2003). Les intrigues de Sylvia
Cousky (Adolfo Arrieta, 1974). 90´.
Vídeo. Subtítulos en galego.
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 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, Bra-
que, Andy Warhol, Serge Poliakoff
ou Roy Lichtenstein, entre outros,
compartirán espazo con 47 deseños

CARBALLO
¬MÚSICA. Circus + Moebio. O
venres 18, ás 23:00, entrada 6/8 eu-
ros, na Sala A Reserva (R/Desiderio
Varela, 7) .
¬MÚSICA. Carvin Jones. Actúan
este sábado 19, ás 23:00, entrada 8
euros, na Sala A Reserva .
¬MÚSICA. Streettyman Reg-
gae Band. Actúan este domingo
20, ás 23:00, entrada 5 euros, na
Sala A Reserva.
¬TEATRO. 30.000. Espectáculo a
cargo do grupo  Pisando Ovos, o
sábado 19, ás 21:00, noPazo da Cul-
tura.
¬TEATRO. Four Walls (encon-
trando a Cage). Espectáculo
de danza do grupo  Musik-walk,
o venres 18, ás 21:00, no Pazo da
Cultura.

CEE
¬EXPO. Olladas nostálxicas.
Mostra fotográfica até outubro de
2008. Museo da Fundación Fer-
nando Blanco.
¬TEATRO. E ti, quén ves sendo?.
Unha obra do grupo Talía Teatro.
O sábado 19, ás 20:45,no Salón de
Actos do Concello.

A CORUÑA
¬CINE. Getting Any?. Dentro do

ciclo adicado ao director nipón Ta-
keshi Kitano ,esta disparatadacome-
dia de 1995 sobre unadicto á televi-
sión. O martes 22, ás 20:00 en V.O.S.E.
no MACUF.
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 17
Tendencias do Cine Italiano
20.30 h. L´Imbalsamatore.Mateo Ga-
rrone, 2002.101´. Subtítulos en caste-
lán.
Venres 18
Tendencias do Cine Italiano
20.30 h. Radio Freccia. Luciano Liga-
bue, 1998. 112´. Subtítulos en caste-
lán.
After Hours
23.00 h. Da man da raíña
vermella.(Omar Rabuñal e Miguel Co-
rujo, 2007). Perversa Lola (Sonia Mén-
dez, 2008). 39´. Vídeo. Presentación a
cargo dos seus autores. Entrada gra-
tuíta.
Sábado 19 
Raoul Walsh. 
18.00 h. Regeneration (1915). 65´.
Muda con rótulos en galego. 
Tendencias do Cine Italiano
20.30 h. Il Piú Bel Giorno della mia vita.
Cristina Comencini, 2001. 102 .́ Subtí-
tulos en castelán.
Luns 21
Raoul Walsh
20.30 h. A grande xornada (1930).

ALLARIZ
¬MÚSICA. Aguardiente Swing
Quartet. Cuarteto alacantino for-
mado en 2000 que rende tributo ao
jazz e ao swing dos anos trinta e co-
renta. O sábado 19, ás 00:00, no Café
Cultural Roi Xordo.

O BARCO
¬MÚSICA. We are Balboa . Os
madrileño-londinenses acaban de
poñer á venda o que será o seu
disco debut internacional "Space
Between Bodies". Doce éxitos que
mesturan o son potente e elegante
das guitarras, unha ensambladí-
sima base de baixo e batería e unha
voz feminina. O venres 18, ás 00:00,
entrada a 3 euros, no Pub Baranda.
¬TEATRO. Valdemuller. Espectá-
culo do Centro Dramático Galego,
o martes 22 e mércores 23, no Tea-
tro Municipal Lauro Olmo.

BUEU
¬MÚSICA. The Turre’s Band.
Este grupo de vento e percusión
con dez compoñentes  traen o seu
particular e ecléctico son de mes-
tura de estilos. Unha experiencia so-
nora de dificil comparación. A en-
trada custa 4 euros.O sábado 19, ás
21:30, entradas a 4  euros, no Café
Aturuxo. E o domingo 20, no
mesmo local e ás 21:30, entradas a 5
euros, o grupo de metaldo Morrazo,
Unreal Overflows. 

BURELA
¬TEATRO. Menú vexetal. Repre-
sentación dirixida aos nenos pola
compañía Disque Danza. Este sá-
bado 19, ás 18:00, na Casa 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. Little Albert Boo-
gie Band. Un power trío de
rhythm & blues formado en
marzo de 2007 por tres músicos
veteranos da cidade da Coruña,
cuxo interese pola música
queda patente na faceta que
máis lles gusta explorar, os direc-
tos.Actúan este venres 18 , ás
23:00, no Zona Zero.

CANGAS DO MORRAZO
¬TEATRO. A bombilla máxica.
Representación polo  grupo Teatro
do Atlántico. O sábado 19, ás 22:30,
no Auditorio Municipal.

As Misións 
Pedagóxicas
1931-1936

¬ ARTE

Aguardiente Swing
Quartet. Grupo de Jazz

alacantino que toca o sá-

bado en Allariz.

Dalí e a Divina Comedia

A Vicerreitoría de Cultura da USC
e Caixanova inauguraron en Com-
postela a exposición  “Dalí, A Di-
vina Comedia”.
A mostra inclúe un conxunto de
cen xilografías do pintor surrea-
lista catalán realizadas entre 1960
e 1964 para ilustrar a obra de
Dante.
A serie de obras que conforman a
mostra, que se poderá visitar até o
11 de maio no Colexio de Fonseca,
hai que situala no contexto da
evolución do pintor, que dende os
anos corenta xa estaba afastado
do grupo surrealista.
Nos 60, o gran desenvolvemento
da arte anima a Dalí a tratar nume-
rosos temas, dende a historia á li-
teratura, creando obras de edición
limitada, ilustradas con gravados
ou litografías, para ampliar a súa
produción.
A influencia da pintura italiana, o
impacto da bomba atómica e o
misticismo relixioso teñen a súa
concreción en obras de carácter
sacro como as cen xilografías da
Divina Comedia. As ilustracións de
Dalí mostran aspectos de Dante

no seu percorrido polo inferno,
onde é detido pola luxuria, a so-
berbia e a avaricia. Beatriz, o seu
gran amor, envía na súa axuda o
poeta Virxilio que o guía por onde
moran os seres atormentados,
embarcando despois cara ao pur-
gatorio para chegar, ao final, á
contemplación celestial. 
O artista capta con precisión de ci-
neasta a viaxe de Dante como
unha ascensión mística, a través

de xilografías a cor nas que con-
trasta o estudo das representa-
cións humanas, como se observa
nos pregues clásicos das súas figu-
ras. Segue a descrición dos moti-
vos narrativos do poema de
Dante e recréaos na súa linguaxe
realista que lle dá forma corporal ó
espiritual. 
A exposición pódese ver no Cole-
xio Maior Fonseca, en Santiago,
até o 11 de maio.

Un dos Cantos de Dante ilustrados por Dalí.

Documental que completa a mostra.
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de Saint Laurent, formando unha
perfecta combinación na que po-
deremos 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  Photograp-
her of the Year 2008. Foto-
gráfos da Natureza. Fotos
deste extendido concurso interna-
cional, até o 30 de xuño. No Aqua-
rium 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. Carlos Albert. Escultu-
ras deste artista, até  finais de mes,
na sala de exposicións Atlántica.
¬MÚSICA. Raphael. O eterno e in-
combustible divo da canción espa-
ñola preséntase coa xira “Cerca de
ti”. Estará o xoves 17, ás 20:30, no Te-
atro Colón.
¬MÚSICA. Moondogs Blues
Party. Actuación do grupo ga-
lego este venres 18, ás 22:30,  na
Sala  Garufa.
¬MUSICA. Swingpool.  Grupo
nado en Santiago no 2007,  froito
do contacto entre tres músicos  que
xa coincidiran con anterioridade
noutras formacións. Este venres 18,
ás 23:00, no Jazz Vides.

¬MÚSICA. The Gift. O grupo portu-
gués, cunha importante traxectoria
internacional, está presentar o seu
cuarto disco cunha xira. As entradas
custan 15 euros(Caixa Galicia). O ven-
res 18, ás 21:00, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Vale Tudo + Above the
Tree. Actuación o venres 18, ás
22:00, entrada a 4 euros, no
Rock'n'Roll Bar. E o sábado 19, ás
22:00, entradas a 5 euros, Frango +
Miguel Prado & Rafael Mallo.
¬TEATRO.  A señorita Xulia.Obra
baseada no texto de Johan August
Strindberg. María Adánez, Israel Ele-
jalde e Chusa Barbeiro protagonizan
a obra baixo a dirección do veterano
Miguel Narros. O venres 18 e sábado
19, ás 20:30, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. Titiricircus. Espectá-
culo de monicreques para o público
infantil do grupo Tanxarina Teatro.
O domingo 20 ás 19:00,no Teatro del
Andamio.

CULLEREDO
¬TEATRO. A nosa maxia. Es-
pectáculo de maxia a cargo de
Cyrille Sinclair de Magia a la
Carta. O venres 18 ás 19:00,no
Edificio de Servizos Múltiples.

A ESTRADA
¬TEATRO. Kamikaze. Espectá-
culo da compañía Pistacatro pro-
ductora de soños, o venres 18, ás
21:30, no Teatro Principal.

FERROL
¬ CINE. O derradeiro tren
(Corazón de lume) . Filme
de  Diego Arsuaga , donde o
espazo uruguaio achega verosi-
militude e vai acompañado de
diversos estados de ánimo, que
mudan segundo a paisaxe: da
emoción á euforia ou do medo
á reflexión. No ciclo Trens de
Cine. O luns 21, ás 18:00 (do-
brada) e 20:30 (V.O.S.) na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Pradolongo . Pre-
sentación da longametraxe di-
rixida por Ignacio Vilar , coa
asistencia do autor e tres pro-
tagonistas. A presentación
consistirá na proxección do
trailer da película (4 min) e un
coloquio posterior. O venres
18, ás 18:00, no Salón de Actos
do Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. As Misións Pedagó-
xicas 1931-1936. Mostra so-
bre o Padroado creado en 1931
para levar a cultura ás xentes
máis necesitadas, en especial ás
das poboacións rurais. Aberta
até o 9 de maio no Centro Cultu-
ral Carvalho Calero.

Pan: 
Catro propostas arredor da
malla
Volta e Dálle Teatro

Autor: Nazaret López, Carlos San-
tiago, Lucho Penabade, X. H. Riva-
dulla Corcón
Dirección: Nazaret López, Carlos
Santiago, Lucho Penabade, X. H.
Rivadulla Corcón
Escenografía: Pepe Penabade,
Pepe Guitián
Son: Xavier Olite, Xurxo Pinheiro
Iluminación: Octavio Mas
Vestiario: María Chenut, Schere-
zade Bardají
Elenco artístico :
Comba Campoy María Lado Pepe
Penabade Alfonso Romeo Pepe
Soto Mini e Mero

0 pan xa non se amasa na artesa,
senón en factorías deshumani-

zadas, nin vén do trigo mallado
na eira, senón de fariñas indus-
triais. Estes cambios supoñen a
transformación da nosa socie-
dade tradicionalmente agraria
nunha globalizada. A desapari-
ción do labor da malla simboliza
eses cambios e inspira as catro
historias que conforman Pan.
Igual que as mallas xuntaban
toda a aldea, Pan é o resultado
dun longo e complexo proceso
de creación colectiva

Tanghop
Colectivo Danzón

Danza / Contemporánea
Autor: Colectivo Danzón
Dirección: José Andrés Barros No-
gueira
Adaptación: José Costa González
Escenografía: Xosé Candal Gonzá-
lez
Son: Colectivo Danzón
Iluminación: Colectivo Danzón

Vestiario: Victoria Blanco
Elenco artístico:
Jose Costa González, Xosé Candal
González, Victoria Blanco Fernán-
dez, Eva Blanco Álvarez, Inma Al-
varellos, Dolores Rico Martínez,
Andrés Barros Nogueira

Mestizaxe de ritmo de tango e hip-
hop, xunto cunha orixinal combi-
nación de baile de tangos e break
dance, e outros elementos da vida
cotiá.  

¬ EN ESCENA

Apartado 1.371 - 36200. Vigo986 222 405     986 223 101                                  guieiro@anosaterra.com

Laxeiro. No centenario do nace-
mento do lalinense, continúa a ser
lembrado en Vigo e A Coruña,
nunha exposición paralela.

Tanghop

Ballet de San Petersburgo

O Ballet de San Petersburgo, en
xira por terras galegas, onde ac-
túa en Pontevedra  e Vilagarcía,  é
unha das compañías de danza
máis prestixiosas internacional-
mente. A súa fama débese á per-
fecta interpretación dun reperto-
rio que inclúe música clásica e
moderna, destacando por unha
excelente formación clásica e
por unha representación dramá-
tica e profunda, propia da escola
de danza clásica de San Peters-
burgo, herdeiro do Ballet Ruso.
Todos os directores e mestres da
Compañía teñense graduado na
Academia de Ballet Vaganova.
Esta escola, aclamada internacio-
nalmente, preocúpase de que os
seus estudantes, coidadosa-
mente seleccionados, teñan
unha oportunidade para traer
éxito ao seu país e desenvolver a
súa profesionalidade nos esce-
narios mundiais.
O director artístico da compañía,
Alexandre Bruskin, foi bailarín
do Teatro Mariinsky, polo que o
seu estilo, caracterizado pola her-
danza e as tradicións da forma-
ción artística desta escola, reflíc-
tese no seu traballo.
Nesta xira o ballet interpreta
unha versión do coñecido conto
homónimo de Charles Perrault,
“A bela durminte do bosque”. 
O ballet representouse por pri-
meira vez no Teatro Mariinksy de
San Petersburgo en 1890, che-
gando ata os nosos días man-
tendo case intacta a súa coreo-
grafía orixinal. É considerado, tras
máis dun século de representa-
cións, como un dos ballets máis
espectaculares e  representati-
vos do estilo nobre da linguaxe
clásica, acompañado por unha
música que moitos cualificaron
como a máis grande e perfecta
creación do compositor ruso P.I.
Tchaikovsky

Skárnio

O grupo musical galego orixina-
rio de Vigo saca á luz o seu ter-
ceiro traballo discográfico, O
Nosso Caminho, que presentan
esta semana en Vigo.
O disco está autoproducido
baixo o nome de "Arredista pro-
duçons" e ven de editarse con li-
cencia copyleft.
Coerencia nas letras e eficacia nas
formas, festa, loita e compro-
miso,son as palabras coas que se
define este colectivo político-
musical galego, nacido no barrio
vigués do Calvario, convertidos
once anos despois nun colectivo
cos seus integrantes radicados
en Vigo, A Coruña e Ourense.
Despois de editar dous traballos,
"A filosofia da acçom da guerrilha
urbana" e "Arredista", agora sae á
luz " O nosso caminho", disco no
que mostran e melloran toda a
sua bagaxe musical.
Catorce temas compoñen este
novo traballo de Skárnio, nos que
a base musical do grupo conti-
núa a ser o ska, pero que en cada
tema se mestura con estilos mu-
sicais ben distintos.
Skárnio mostra ao longo das
distintas pezas o seu ideario:
compromiso coa independen-
cia da Galiza, liberdade dos e
das presas independentistas
galegas, a defensa da Terra, a
loita dos traballadores/as, a lin-
gua, ou o internacionalismo,
com a sua "música de com-
bate", como así a definen. 
Manifestan que este traballo "é
mais umha ferramenta a utilizar,
ferramenta de autodefesa para o
sector social que nom se  resigna
ante a morte doce do nosso povo
cozinhada polos poderes fácticos
do imperialismo".
Nesa liña, presentan este disco
en autoedición e con copyleft,
que permite a súa copia citando
a autoría.

O Ballet de San Petersburgo

¬ MÚSICAS

Presentación do filme Pradolongo, en Ferrol.
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Jirí Menzel baseado na novela ho-
mónima de Bohumil Hrabal,e que
acadou o Óscar á mellor película es-
tranxeira en 1967.No ciclo Trens de
Cine, proxéctase o martes 22 de
abril, 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
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.Kogito + Guruma-
mut + El Komité del Ze-
menterio Vecinal. Actuación
dentro do II Festival Jam da Chi-
charra, o venres 18, ás 22:30, no
Pazo de Exposicións.
¬MÚSICA.Faltriqueira. Actua-
ción do grupo folk galego, o venres
18, ás 20:30, entrada a 5 euros, no Te-
atro Principal.
¬TEATRO. Ballet de San Peters-
burgo. Xira da compañía clásica
de Ballet de San Petersburgo que,
dirixida por Alexandre Bruskin, in-
terpretará "A bela durminte”. O mar-
tes 22, no Centro Cultural Caixanova.

O PORRIÑO
¬EXPO. 100 anos de A Nosa Te-
rra. Exposición con grandes paneis
que reproducen a historia centena-

MELIDE
¬MÚSICA. Mitocondrias. Rock
enerxético e vitamínico, cantado
en galego, castelán e inglés, inter-
pretado co poder do trío e as melo-
días da harmónica de blues de Mr.
Gary Kupa. O venres 18, á 01:00, no
Pub Gatos. E o sábado 19, ás 01:00,
Leite de Nai.

MONFORTE
¬TEATRO. Quero ser grande.
Unha obra do grupo Talía Teatro,
arredor dunha nena que quer me-
drar. Este xoves 17, ás 220:15, no Edi-
ficio Multiusos.

MUROS
¬TEATRO. O clube da calceta.
Unha obra do grupo Teatro do
Morcego, arredor dunhas mulleres
que se reunen para calcetar. Este
venres 18, ás 22:00, no Centro Cultu-
ral e Xuvenil.
¬TEATRO. A doncela guerreira.
Función infantil polos Monicreques
de Kukas, o luns 21, ás 11:00, no
Centro Cultural e Xuvenil.

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. Grasa . A orixinalidade
da proposta musical de Grasa queda
plasmada no disco pero, sobre todo,
nos seus directos, que están a ser
moi eloxiados. Cunha base de rock
contundente, a súa música viaxa por
un amplo lenzo sonoro. Pinceladas
de funk, blues, bossa nova afloran
nos seus concertos. Este venres 18,
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. 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 22 de abril, ás
20:00, no Centro Sociocultural Caixa
Galicia.
¬EXPO. Xosé Luis de Dios.Expo-
sición retrospectiva deste artista ou-
rensán, grande debuxante e carte-
lista, no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Tachenko . Actua-
ción desta banda zaragozana, o
sábado 19, no V aniversario do
Café&Pop Torgal.
¬TEATRO. Hendaya, mon
amour. Espectáculo de comedia
musical entre uns supostos
Franco e Hitler, polo grupo Ba-
cana Teatro, o sábado 19 ás
20:00, no Teatro Principal.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Gustavo Almeida &
Brasilian Night. Fillo da consa-
grada cantante brasileira Ellen de
Lima, este cantante e compositor
percorre Europa desde hai seis anos
coa súa guitarra acústica. O sábado
19, ás 23:30, no Pub Leblón.

PONTEVEDRA
¬CINE. Trens rigorosamente
vixiados. Ostre sledované vlaky,
(Trens rigorosamente vixiados), é
unha das mellores obras do cinema
checo dos sesenta. O maior éxito de

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. Alba Noctúa. Por un
lado, Paloma Suanzes,buscando a
música dende as súas raíces; pola
outra banda Miguel Mosquera, os
dous, músicos con grande queren-
cia pola música da nosa terra. A par-
tires do ano 2001 comezan Alba
Nóctua a traballar xuntos, tendo
como proxecto musical “Os elemen-
tos”, no que tratan de expresar pe-
rante a música o que as forzas da na-
tureza lles inspiran. O xoves 17,ás
23:00, no Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. U-lo Trío. Formación
composta por Marcos Teira, Xa-
cobe Martínez e Pepe Sendón, tres
competentes intérpretes que levan
o flamenco moderno a outro tipo de
músicas non asociadas con  este es-
tilo, e desde a súa condición de mú-
sicos galegos. O venres 18, ás 23:00.
No Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Ataque Escampe. O
funcionamento como grupo sen
destacar autorías no seu interior, o
emprego do galego como única lin-
gua ou a reciclaxe de músicas maldi-
tas conforman a filosofía da banda
compostelán. O sábado 19, no Club
Clavicémbalo.

¬EXPO. Exposición 75º aniver-
sario. 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 do
Ateneo Ferrolán (1ª planta). A mos-
tra está formada por un conxunto
de 23 paneis con contidos docu-
mentais e pedagóxicos.
¬TEATRO. A señorita Xulia.Obra
baseada no texto de Johan August
Strindberg. María Adánez, Israel
Elejalde e Chusa Barbeiro protago-
nizan a obra baixo a dirección do ve-
terano Miguel Narros. O domingo
20, ás 20:30, no Teatro Jofre.

FOZ
¬TEATRO. Comida chinesa. Obra
da compañía Teatro do Adro, o
venres 18,  ás 21:00, na Sala Bahía.

LARACHA
¬MÚSICA. The Blows. O grupo vi-
gués presenta en concerto o seu pri-
meiro traballo discográfico "Ups-
kirts" (Pupilo Records) gravado en
Barcelona. Un son post punk desca-
rado e fresco, sen complexos e de
calidade. A entrada custa 4 euros. O
venres 18 no Pub D’Antón.

LAXE
¬MÚSICA. Son do Galpom. O
grupo de Ames actúa este venres
18, ás 23:00. No pub A Ventana.
LUGO
¬CINE. Vías Cruzadas. Dentro do
ciclo da fundación Caixa Galicia,
Trens de Cine, The station agent,
(Vías cruzadas), é a ópera prima, e
única até o momento, do actor de
televisión e teatro Tom McCarthy,
quen rodaba en 16 mm ao longo de
vinte días esta historia de soida-
des.O martes 22 de abril, no ciclo
Trens de Cine, ás 20:00, no Centro So-
ciocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99

¬ MÚSICA

ANOSATERRA
17-23 DE ABRIL DE 2008

Concertos en Portugal

Venres 18 abril
Coimbra 
Samesugas + D3Ö, Ar'd Rato.

Porto 
Nightwish, Coliseo do Porto.
21:00h. 22 a 25 euros.

Sabado 19 de abril
Vila  do Conde 
Samesugas + The Jills, Azenha D.
Zameiro.

Lisboa
Nightwish, Coliseo de Lisboa. 22 a
26 euros.

Porto
Moondogs Blues Party, Maus Há-
bitos. 23:30h.

Luns 21 de abril
Lisboa
Nick Cave & The Bad Seeds, Coli-
seo.

Martes 22 de abril
Porto
Nick Cave & The Bad Seeds, Coli-
seo.

Desexos Humanos, no ciclo Trens de Cine .

Faltriqueira. O grupo de folk galego actúa esta semana en Pontevedra.

O grupo compostelán Samesugas.

Ataque Escampe. Este grupo

compostelán de comprometidas

letras  actúa esta semana no Clavi-

cémbalo, en Lugo
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SADA
¬DANZA. Tanghop.  Mestizaxe de
ritmo de tango e hip-hop, xunto
cunha orixinal combinación de baile
de tangos e break dance, e outros
elementos da vida cotiá, polo Colec-
tivo Danzón. O sábado 19, ás 20:00,
na Casa da Cultura.
¬TEATRO. Pan. Catro propos-
tas arredor da malla.Espectá-
culo teatral, poético e musical  de
Volta e Dálle Teatro, o domingo
20, ás 20:00, naCasa da Cultura Pin-
tor Lloréns.

SANTIAGO
¬CINE. Desexos Humanos.
Dentro do  ciclo da fundación Caixa
Galicia, Trens de Cine, Human Desire,
filme de Fritz Langadaptando a no-
vela de Zola ao cine negro. O martes
22  de abril, ás 18:00 e ás 20:00,en
versión orixinal, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Fármacos da memo-
ria. A exposición, subtitulada “O
documento escrito a través do
tempo”, é unha invitación a perco-
rrer o uso da escritura ao longo da
historia, os seus múltiples sistemas
en lugares e épocas diferentes, os ti-
pos de documentos, a súa función
en diversas sociedades.  Do 17 ao 26
de abril, na Facultade de Filoloxía
(Campus norte). Ciclo de conferen-
cias os días 17 e 21 de abril, no Salón
de Graos da Facultade de Filoloxía.
¬EXPO.O álbum galego: 25 mi-
radas para unha década. A ex-
posición, que acolle obras de Xan Ló-
pez Domínguez,   Óscar Villán, Fina
Casalderrey, Marilar Aleixandre, Kiko
Dasilva  ou Xabier P. Docampo, per-
manecerá aberta ao público até o
vindeiro 11 de maio, na Biblioteca Án-
xel Casal.
¬EXPO. Dalí, a Divina Come-
dia.  Exposición formada por un to-

tal de 100 xilografías pertencentes á
Colección Caixanova, realizadas polo
artista entre 1960-1964. A mostra po-
derá visitarse  até o 11 de maio no Co-
lexio  Fonseca.
¬EXPO. Os ecolatas Trátase de 20
paneis realizados en cartón pluma
con debuxos e textos explicativos so-
bre a ecoloxía, ademais dunha pe-
quena guía didáctica que se lle entre-
gará a cada un dos nenos que asis-
tan. 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 actual. Tamén
haberá, en paralelo á exposición,
unha serie de clases maxistrais e acti-
vidades 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 auto-
res galegos como Xavier Villa-
verde ou Antón Reixa. Até o 27 de
abril, no Centro Galego de Arte Con-
temporánea (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. Fundación Granell. Ex-
posicións 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: Li-
li(ana)_protegiendo desde 1964. Até
o 19 de maio. 
Espazo INSITU: Lili(ana)_¿Asegu-
rando el cielo?. Até o 19 de maio. 
¬MÚSICA. Micah P. Hinson.
Actuación do cantante texano, en
xira por Galiza, o sábado 19 na
Sala Capitol.
¬MÚSICA. Leo Giannetto's Jazz

GUIEIRO.51.

ria deste xornal que está vostede
lendo. No Centro Social.
¬EXPO. Saharauis, 33 anos de
espera . Organizada pola asocia-
ción Solidariedade Galega co Pobo
Saharaui, en colaboración co Con-
cello do Porriño, esta exposición re-
colle unha serie de instantáneas so-
bre a vida nos campamentos de re-
fuxiados de Tinduf, intentando
achegar ao espectador/a á com-
plexa e dura realidade do pobo sa-
haraui. No Centro Cultural Municipal
até o día 8 de maio.
¬MÚSICA. Tango Bar. O novo
proxecto musical de Marcos Me-
léndrez e Gastón Rodríguez para
2008, despois de compartir escena-
rios e gravacións con Los Doré du-
rante os anos 90 e máis tarde co Trío
Tango, xunto a Roberto Rodríguez.
Tango, milonga e valses teñen ca-
bida no seu repertorio que pronto
se presentará no seu primeiro disco
"Volumen 1" (Wonderland). Sera o
venres 18, ás 23:00, no Café  Liceum.

REDONDELA
¬MÚSICA.U-lo Trío. Formación
composta por Marcos Teira, Xa-
cobe Martínez e Pepe Sendón,
tres competentes intérpretes que
levan o flamenco moderno a outro
tipo de músicas non asociadas con
este estilo, e desde a súa condición
de músicos galegos. O sábado 19, ás
00:00, en A  Fragua.

RIBADEO
¬TEATRO. Unha de Amor. Actua-
ción do grupo Artello Teatro alla
Scala 1:5, o mércores 23, ás 11:00,
no Auditorio Hernán Naval.

Project. O cantante e guitarrista
uruaguaio revisa a música de bandas
como The Beatles ou The Police en
clave de jazz, o venres 18, ás 21:00 no
Teatro Principal.
¬TEATRO. Valdemuller. Última
produción do Centro Dramático
Galego, combinando actuación
humana e  de monicreques. Estará
en cartel até o 20 deste mes de
abril. As funcións son:  para público
familiar, sábados e domingos ás
18.00. Funcións para institutos:
mércores, xoves e venres ás 11.00.
Os prezos son de 10 euros, cos des-
contos habituais para mocidade,
xubilados, etc..., e o domingo o
prezo é de 5 euros. Os sábados e
domingos, ás 16:45, hai o xogo “O
misterio de Valdemuller”, dirixido a
infantes a partir dos oito anos. No
Salón Teatro.
¬TEATRO.Swing Guitars. Espectá-
culo teatral e musical do grupo Pis-
tacatro Productora de Soños. O

mércores 23, ás 22:00, naSala Nasa. 
¬TEATRO.Compostela Máxica
2008. Remata a semana de maxia
no Teatro Principal , con espéctácu-
los  para todos os públicos. O xoves
17, Javier Muro e Xacobe Sanz. O
venres 18, o Mago Teto e o ilusio-
nista Pedro Volta. O sábado 19,
Román Garcíacon Laberinto de Ilu-
sións.E o domingo 20, Mago Ben-
xamíne Javier Martín.

SOBER
¬MÚSICA. Trío Artemis. Fun-
dado na Haia (Holanda) no 2003,
este trío composto por profesoras
superiores en música de cámara,
realiza unha labor encomiable na
difusión do repertorio tanto ba-
rroco como clásico, escrito para
esta atípica formación. Dentro do
ciclo Primavera Musical de So-
ber, organizada polas Xuventudes
Musicais de Sober. Este sábado 19,
ás 20:00, na Casa da Cultura.

Xornadas no Carballiño
sobre  a globalización 

Do día 16 ao 19 celébranse estas
xornadas, especialmente dirixidas
á xente máis nova, co seguinte pro-
grama:

Xoves, 17 : 
Conferencia de Carlos Taibo:
Unha mirada crítica á globalización
dirixida aos alumnos dos I.E.S  Nº1 e
Chamoso Lamas.  I.E.S. nº1, 12,30 h.
A mesma conferencia repetirase
na Casa da Cultura ás 20,30 h.

Venres, 18 : 
Conferencia de Yolanda Román,
representante de Amnistía Interna-
cional: A perda de dereitos nun
mundo global. Casa da Cultura,
20,30 h.
Recital poético-musical. Presenta-
ción do proxecto do Foro Social
Local. Café-Bar Plaza, 23,00 h.

Sábado, 19 :
Charla- presentación da Asocia-
ción de Interese Solidario O Peto.
Casa da Cultura, 20,00 h.

Exposicións:
Exposición sobre a globalización.
O.N.G. Amarante. Lugares: I.E.S.
Chamoso Lamas do 1 ao 9 de abril
e Auditorio Municipal de O Carba-
lliño do 9 ao 19 de Abril.

Os sen terra. Fotografías de Sebas-
tião Salgado. C.P.I. de Maside, do 1

ao 9 de abril e  I.E.S. Chamoso La-
mas do 9 ao 19 de Abril.

Talleres:
Construcción dunha exposición a
partires dun comic sobre a globali-
zación, O mundo facendo puentin.
C.I.P. Calvo Sotelo, C.P.I. Maside, I.E.S
Chamoso Lamas, I.E.S. Nº 1. 14-18
de Abril. 

Actividades paralelas:
Tenda con productos de comercio
xusto. O.N.G. Solidaridade Interna-
cional. Sábado, 19 de Abril, de 12 a
14 horas.
Organizan: I.E.S. Nº 1 e Chamoso
Lamas, C.P.I. Maside, Asociación
Cultural Avantar.
Colabora: Concello de O Carba-
lliño, Caixa Nova, Colexio Vila do
Arenteiro, C.E.I.P. Calvo Sotelo, A.I.S.
O Peto, Amnistía Internacional,
Amarante, Solidaridade Interna-
cional.

¬ CINE

Quere saber máis”                                        anosaterra.com

Tango Bar. Foron coñecidos moi-

tos anos como Los Doré. Baixo o

seu novo nome e proxecto, ac-

túan no Porriño.

ANOSATERRA
17-23 DE ABRIL DE 2008

A señorita Xulia, con María Adánez.

O Mago Teto, en “Compostela Máxica”.

Carlos Taibo .
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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.Do, Re, Mi, Mozart
xoga aquí.Espectáculo de títeres
da compañía Títeres Cachirulo,
este xoves18, ás 20:00, no Teatro Mu-
nicipal Área Panorámica.

VIGO
¬CINE. Alarma no Expreso.
Filme de Alfred Hitchcock, The
Lady Vanishes (Alarma no expreso)
proxéctase o martes 8 de abril, .O
martes 22 de abril, ás 18:00 (versión
dobrada) e ás 20:30 (V.O.S), no Cen-
tro Sociocultural Caixa Galicia .
¬EXPO. Paraisos indómitos.  A
mostra parte da idea de fascinación
que nos producen os últimos luga-

¬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
horario de mañán de 11.00 a 14.00
horas os sábados, domingos e festi-
vos. Na Sala de Exposicións III do
Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Luces Atlánticas. Ceci-
lio Chaves. Unha exhibición na
que o artista, cunha linguaxe visual
moi persoal, presenta as cidades de
Vigo e Cádiz a través dun xogo de li-
ñas, planos e luces que envolven
todas a obras. Até o 11 de maio no
Centro Social Caixanova  .
¬EXPO. Próspera. Intervención
da artista Carme Nogueira, en
torno a interacción coa cultura chi-
nesa tras dunha viaxe a Pekín. Até o
11 de maio, no Marco, Museo de

Arte Contemporánea, Espazo Anexo.
¬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
maiores anovadores da plástica
galega do s. XX. Até o 1 de xuño
na Fundación  Barrié de la Maza.
¬MÚSICA.We are Balboa . Os ma-
drileño-londinenses acaban de po-
ñer á venda o que será o seu disco
debut internacional "Space Bet-
ween Bodies". Doce éxitos que mes-
turan o son potente e elegante das
guitarras, unha ensambladísima
base crocante de baixo e batería e
unha voz feminina. O xoves 17, ás
22:30, actúan en La Fábrica de Cho-
colate Club .

res fronteirizos, espazos que cremos
aínda por explorar -e explotar- e que
se sitúan fóra do control humano,
onde a natureza ten as súas propias
regras. Até o 18 de maio,no 1º andar
do Museo de Arte Contemporánea ,
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 desen-
volven diversas actividades didácti-
cas sobre o Rexurdimento, a través
das obras de tres exponenciais po-
etas galegos: Rosalía de Castro,
Eduardo Pondal e  Curros Enríquez.
No Verbum- Casa das palabras.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Premios IGAEM 2008

O Igaem convoca os seguintes premios (bases
completas no DOG nº 63, do 2 de abril de
2008) :
XVII Premio Álvaro Cunqueiro para textos
teatrais. 
III Premio Manuel Maríade literatura dramá-
tica infantil. 
VI Premio Barriga Verde de textos para tea-
tro de monicreques.
Dotación e imputación orzamentaria
Existirá un único galardoado por premio (e
modalidade, no caso do premio Barriga
Verde), coa seguinte dotación económica:
Álvaro Cunqueiro:  6.000 €
Manuel María:  6.000 €
Barriga Verde (modalidade infantil): 6.000 €
Barriga Verde (modalidade para adultos):
6.000 €
Coa finalidade de difusión cultural que lle
compete ao organismo, o IGAEM poderá edi-
tar os textos premiados nas súas coleccións,
reservando para si os dereitos de edición ou
coedición durante un período de dous anos
desde a comunicación do ditame.
3ª Participantes, incompatibilidades e motivos
de exclusión:
Poderán optar aos premios persoas físicas que
presenten textos teatrais inéditos escritos en
galego conforme a normativa vixente, non re-
presentados nin premiados anteriormente
noutros concursos ou convocatorias.
Os textos serán de tema e extensión libres,
tendo en conta o principio de duración nor-
mal dun espectáculo completo para cada un
dos premios, quedando excluídas, xa que
logo, as obras de teatro breve. Quedan excluí-
dos, así mesmo, os textos para teatro de moni-
creques nos premios Álvaro Cunqueiro e Ma-
nuel María.
Quedarán excluídos os orixinais que resulta-
sen ser obra de autores premiados nas dúas

convocatorias inmediatamente anteriores.
Nesta mesma liña, os autores que resulten ga-
lardoados na edición 2008 non se poderán
volver presentar nas dúas convocatorias pos-
teriores.
Os textos deberán ser presentados por sextu-
plicado, en exemplares separados, en tamaño
DIN A-4, mecanografados a dobre espazo por
unha soa cara, paxinados e grampados ou en-
cadernados. Na portada de cada unha das co-
pias indicarase unicamente o título e/ou lema
e o premio a que optan (no caso do Barriga
Verde, especificando, ademais, a modalidade:
rapaces ou adultos). Non poderá figurar nin-
gún dato que poida identificar o participante e
romper o anonimato.
O período de admisión remata o 12 de xuño
de 2008.
O envío debe ser realizado ao seguinte ende-
rezo, con indicación do premio (e no caso do
Barriga Verde, da modalidade) a que se pre-
sentan:
Instituto Galego das Artes Escénicas
e Musicais (IGAEM)
Rúa da Vesada s/n - San Lázaro
15703 Santiago de Compostela
Así mesmo, poderase presentar no rexistro xe-
ral do IGAEM, nos rexistros das delegacións

provinciais da Consellería de Cultura e De-
porte, nos servizos ou rexistros corresponden-
tes das comunidades autónomas.
Bases completas en:
Tel.: 981 577 126/28 - Fax: 981 577 127
www.igaem.xunta.es

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.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
17-23 DE ABRIL DE 2008

Skárnio. O grupo galego de Ska saca
o seu terceiro disco, con presentación
nunha sala de Vigo.

O jazzista Kin García.

Cartel anunciador dos premios do IGAEM.
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terpretará "A bela durminte” Este do-
mingo 20, no Auditorio Municipal.
¬TEATRO. A señorita Xulia.Obra
baseada no texto de Johan August
Strindberg. María Adánez, Israel
Elejalde e Chusa Barbeiro protagoni-
zan a obra baixo a dirección do vete-
rano Miguel Narros. O xoves 17, ás
21:00, no Auditorio Municipal.

VILALBA
¬TEATRO. A habitacion da ma-
xia.Espectáculo de maxia e humor
polo grupo  La Imagina Machina.
Este  sábado 19, ás 20:30, noAudito-
rio Municipal.

¬TEATRO. Ballet de San Peters-
burgo. Xira da compañía clásica
de Ballet de San Petersburgo que,
dirixida por Alexandre Bruskin, in-
terpretará "A bela durminte”. O mér-
cores 23, no Teatro-Sala de Concer-
tos do  Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. Fernando Esclusa .
Actuación deste cantautor-rockeiro
galego, o vindeiro xoves 24, ás
22:30, en La Fábrica de Chocolate.
¬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 polo
grupo pioneiro nestas lides, Os mo-
nicreques de Kukas O sábado 12,
ás 18:00, noAuditorio Municipal. 
¬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. Ballet de San Peters-
burgo. Xira da compañía clásica
de Ballet de San Petersburgo que,
dirixida por Alexandre Bruskin, in-

O venres 18 , na mesma sala, actuará
Tachenko, ás 22:30, entrada a 6
euros.
O sábado 19, ás 22:30 La Tuna
Rastafari, con entrada a 5 euros.
Despóis, Boy Elliott & The Plas-
tic Bags + Luis Stuche Dj.
O domingo 20, ás 22:30, entradas a
15/20 euros, Micah P. Hinson.
O  mércores 23, The Black Lips + Ar-
tista Invitado. E finalmente,  Fer-
nando Esclusa, actuación deste
cantautor-rockeiro galego, o vin-
deiro xoves 24, ás 22:30.
¬MÚSICA.Phobia + Imsomnia
+ Sr. Huevormigo .Nu-Metal e
Metal con tres grupos da cidade. A
entrada custa 4 euros.Actúan o ven-
res 18, ás 22:00, na Sala Anoeta.
¬MÚSICA. Álvaro Costas Hot
Band. A banda deste premiado
gaiteiro galego, nunha formación
musical novedosa. A entrada custa
8/10 euros.Actúan o venres 18, ás
22:30, na Sala A!. E na mesma sala, o
sábado 19, ás 23:00, o veterano
grupo tanguista Malevaje, con en-
tradas a 15/18 euros.
¬MÚSICA. Sax Machine. O re-
pertorio do grupo está composto
por temas que abranguen o pop,
a funky music e standards trata-
dos dende unha óptica jazz. Ac-
túan este sábado 19, ás  23:00, no
Contrabajo. 
¬MÚSICA.Skárnio: O Nosso Ca-
minho. Catorce temas compo-
ñen este novo traballo de "Skárnio",
nos que a base musical do grupo
continúa a ser o ska, pero que en
cada corte  se mestura con estilos
musicais moi distintos. Presenta-
ción do disco (entrada 5 euros, con
CD, 8) este sábado 19, ás  00:00, na
Sala Iguana.
¬MÚSICA. Kin García Trío. Ac-

tuación do jazzista noiés co seu trío.
O sábado 19 ás 00:30 . No Club
Manteca Jazz.
¬MÚSICA. Enkord + Noc + Du-
plica. Grupo de jazz estilo dixie-
land, único en Galicia nesta moda-
lidade, actúan este sábado 19,  ás
22:00, na Sala  Anoeta.
¬MÚSICA.Cuarteto de Tokyo.
A formación interpretará tres cuar-
tetos, entre outras composicións,
de grandes xenios da historia da
música como Haydn, Weber e Be-
ethoven. Este luns 21, ás 20.30, no
Teatro-Sala de Concertos do Centro
Cultural Caixanova.

¬MÚSICA. Cool Beat. Un son
persoal a través das súas composi-
cións fusionadas con influencias
afroamericanas e europeas.Ta-
mén recrean temas de grandes
clásicos do jazz con arranxos pro-
pios moi orixinais.O mércores 23,
ás 22:00,en El Ensanche.
¬MÚSICA.Última Sakudida +
The Templars. O vindeiro mér-
cores 23, enLa Iguana Club.

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. 
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Compañía Os Monicreques de Kukas.

We are Balboa. O grupo madrile-
ño-londinense prodígase este mes
polos escenarios galegos

� 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

� Vendo enciclopedia Espa-
sa, anos 1926-1930, setenta
volúmenes, con nove apéndi-
ces e quince suplementos.Tl-
fono 618607306

� 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: 666730096

�  Véndense móbeis e ma-
quinaria de café en bo estado
(só tres anos de uso). 
Telf: 986438339

� 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, pa-
ra coñecerse e posible rela-
ción. 
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.

Cool Beat.
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prestada a grotesca caracteriza-
ción de Olivier como Ricardo III
para crear o mito escénico do
cantante punk.Que cousas.

Fat City

Dirixe: John Huston.
Intérpretes: Stacy Keach, Candy
Clark.
Drama . EE UU, 1972 

Énchese unha das lagoas máis
inxustificábeis do mercado di-
xital doméstico. Incentivado
polos logros da irrepetíbel xe-
ración do Novo Cinema Ame-
ricano, Huston dirixiu na dé-
cada dos 70 algunha das mello-
res obras da súa extensa filmo-
grafía, Fat City, ou “Cidade
dourada” comos e chamou
por aquí, é probabelmente a
mellor do lote, unha amarga e
indispensábel obra xenial no
mundo do boxeo sobre os de-
sencantos cotiáns de dous per-
dedores, un que xa o asimilou,
Stacy Keach, e outro que aínd
ao ten que descubrir, Jeff Brid-
ges. Un deses filmes que xusti-
fica todos os recoñecementos
do irregular Huston, sempre
oscilando entre a obra mestra e
a insubstancialidade.�

Xosé Valiñas

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Elegy
Dirixe: Isabel Coixet.
Intérpretes: Ben Kingsley,
Penélope Cruz.
Drama. EE UU, 2008

A angustia sentimental da Coi-
xet e o devastador rigor emo-
cional de Philip Roth, un dos
dous ou tres sacrosantos Po-
pes da narrativa norteameri-
cana contemporánea, non ca-
san, a priori, demasiado ben. A
directora d’A vida secreta das
palabras non é sempre quen
de fuxir da pose, mentres que
o autor d’O lamento de Port-

Expediente Anwar
Dirixe: Gavin Hood.
Intérpretes: Reese Whiterspoon,
Jake Gyllenhaal.
Thriller. EE UU, 2007 

Hollywood entra no proceloso
terreo dos voos secretos da CIA
da man dun axente secreto incó-
modo cos dilemas morais que
implica o seu traballo encuberto.
Dirixe o surafricano Hood que xa
atopou o seu nicho na industria
americana logo de conseguir o
oscarao mellor filme estranxeiro
coa emotiva Tsotsi. Agora
mesmo está á fronte da terceira
secuela dos X-Men. 

DVD. ALUGUER.
Morte dun presidente
Dirixe: Gabriel Range.
Intérpretes: Hend Ayoub,
Brian Boland.
Documental. Reino Unido, 2006 

Curioso falso documental do bri-
tánico Range sobre as hipotéti-
cas consecuencias sociopolíticas
do asasinato de George Bush Jr.
Funciona moi ben no inicio pero
a medida que a premisa se es-
gota vai caendo nun fatigoso
exercicio de previsibilidades pre-
suntamente orixinais. Na liña do
clásico The War Game,de Peter
Watkins sobre un presunto con-
flito nuclear, Range dirixe dende
hai anos falsos docudramas para
a TV británica. Sorprendeu espe-
cialmente hai un par de anos
con The Man That Broke Britain,
un atinado filme sobre o colapso
das economías occidentais a
causa da combinación de ata-
ques terroristas e desaprensivas
quenllasdas finanzas.

DVD. VENDA.
V 
Dirixen: Kenneth Johnson e outros.
Intérpretes: Marc Singer, Jane
Badler.
Ciencia ficción. EE UU, 1983-1985. 

Hai unha Xeración Star Wars e
hai unha Xeración V, inmedia-
tamente posterior pero dema-
siado noviña para ter vivido a
euforia galáctica de primeira
man. Esa segunda liña si viviu a
emisión televisiva da mítica se-
rie de Mike Donovan e Diana a
mediados dos 80 e agora, ence-
tado xa o temíbel limiar da ma-
durez, cumpridos os 30, son o
público ideal para o negocio da
nostalxia. Os de Warner Home
Video non son parvos e é agora
cando a recuperan en luxoso
formato dvd integral. Xa poden
darlles un descanso aos xestores

de descarga e os programas p2p
para recuperar perrallentas gra-
vacións en VHS. O 22 de abril de-
sembarcan os pérfidos visitantes
e os heroicos resistentes no es-
tante das novidades. As fazañas
da Resitencia francesa contra os
nazis máis ciencia ficción de se-
rie B máis Soap Operamáis look
dos 80, todo sumado, igual a V. 

Ricardo III

Dirixe: Laurence Olivier.
Intérpretes: Laurence Olivier,
Cedric Hardwicke.
Drama histórico. Reino Unido, 1955 

Edítase en dixital a última das tres
incursións cinematográficas de
Sir Laurence Olivier na obra do
bardo de Stratford-Upon-Avon
como director e protagonista.
Clasicismo puro e duro e equili-
brio malabarista entre teatra-
lismo e posta en escena cinema-
tográfica. Como en Henrique Ve
Hamleto reparto é un quen-é-
quen do catálogo de actores sha-
kespearianos da época. Kenneth
Brannagh sempre o tivo como
modelo e hai un documental
crepuscular de Julien Temple so-
bre os Sex Pistols que amosa
como até Johnny Rotten tomou

Reese Whiterspoon en Expediente Anwar.                                                                                                SAM EMERSON

noy vén sendo algo así como o
último escritor honesto. Hai
que ter en conta que se trata
do primeiro traballo por en-
cargo da Coixet e da primeira
vez que dirixe con guión alleo,
do responsábel doutra, fallida,
adaptación de Philip Roth, A
mancha humana. Por certo,
nota aclaratoria, a novela que
adapta, Elegy, é O animal mo-
ribundo, non a que que aquí
se coñece como Elexía, que
era a versión española da orixi-
nal Everyman. Cousas dos
inescrutábeis designios da in-
dustria editorial española. Con
todos os reparos, é o filme da
semana.

Jeff Bridges protagoniza Fat City. PABLO SÁNCHEZ / REUTERS

Laurence Olivier
nun intre de Ricardo III.

Ben Kingsley e
Penélope Cruz enElegy.
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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- Líquido viscoso, de cor amarelo-verdoso, segregado polo

fígado. Zoca ou zoco grande e mal feito. 2- Anel metálico usado

nas máquinas para evitar o roce entre dúas pezas. Comida. 3-

Batracio. Contracción. Compoñente do granito. 4- Lingua occi-

tana. Rocha formada por cuarzo. 5- Espido. Correa, habitual-

mente de coiro, para ata-lo calzado. Pronome de terdeira per-

soa.  6- En inglés, dentro. Pronome.  Nome do constituínte dun

propergol capaz de desenvolver enerxía. 7- Prefixo de orixe lati-

na que indica lugar, dirección ou proximidade . Cursiño de

Adaptación Profesional. 8- Rico, fértil, abundante. Pelexo para

gardar viño. 9- Raza de esbeltos cans. Alianza Popular. Da nosa

propiedade (plural). 10-  Anarquista. Atadura. 11- Infusión que

trouxo Marco Polo. Despacho telegráfico. Contracción que sig-

nifica “que a”. 12- Habitante ou orixinario de Alxeria. Achegarse,

desprazarse cara aquí. O contrario do anterior. 13- Símbolo do

nitróxeno. Risa, sorriso. Ferramenta para picar. Preposición. 14-

Nome bíblico. Composto aromático heterocíclico, que se

emprega en solucións moi diluídas en perfumería. Radio Gale-

ga. 15- Cadanseus. Versión Orixinal. Ave acuática das costas

galegas, afectada polo Prestige.

Verticais:

1- Territorio sobre o que o barón tiña xurisdición. Un dos nomes

do demo.  2- Cheo de ira, que a demostra con frecuencia. Soltei-

ro ou solteira. 3- Nota. Conxunto de dous elementos. Radio

Nacional. 4- Esquerda Nacionalista. Feito desde un só lado, sen

consultar ao outro.  5- Feito de materia, oposto a espiritual. 6-

Estilo informativo pouco rigoroso, moi propio de moitos progra-

mas da televisión actual. 7- Pronome de terceira persoa, femini-

no. Prefixo grego que dá idea de viño.  8- Abrev. de Cataluña.

Parte por onde se colle un instrumento ou utensilio.   9- Na cons-

trucción, calzar. Poñer. Partido nacionalista vasco.10- Pertencen-

te ou relativo ao eixe. Que quere algo con intensidade desmesu-

rada. 11- Pertencente a un tipo de visión da economía que nin-

guén entende, salvo os políticos. 12- Da cor do nácar. Nome apli-

cado a varias especies de moluscos parecidos á ameixa. 13-

“Windows ....”, un sistema operativo de pouco éxito. Siglas de

“General Packet Radio Service”, un servicio para móbiles. 14-Dise

do animal vacún que ten a cara de cor distinta á do resto da cabe-

za; tamén se dí dacara humana un pouco rariña. Vila guipuscoa-

na. Froito da cidreira, semellante ó limón. 15- Terreo areento con

pouco fondo. Relanzo da parte inferior dunha porta, soleira.
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Eva Estévez
CCoonn  eessttee  ttííttuulloo  eenntteennddoo  qquuee  aa
ssúúaa  tteeoorrííaa  éé  aa  ddee  qquuee  uunn  ppaaii
nnaaccee,,  qquuee  nnoonn  ssee  ffaaii......

Bieito Iglesias

D amián Villalaín, agudo
estilita, denunciou neste

semanario a impostura do ma-
drileñismo mentecapto, ata o
mes pasado bandeirante
dunha ranciosa direita capita-
lina e agora disfrazado coa mas-
carita liberalista. Non confun-
damos o liberalismo cun xun-
toiro de tipos atrabiliarios (Sán-
chez Dragó, Boadella) a barullar
nos platós da televisión de Es-
peranza Aguirre. A doutrina li-
beral, sabiamente contrape-
sada coa acción do poder pú-
blico, ten dado frutos rendedei-
ros en Irlanda, como demostra
un artigo de Laudelino Pellitero
no número anterior d’A Nosa
Terra. O Tigre Celta pasou de
ser o país máis pobrete de Eu-
ropa en 1981 a empoleirarse na
segunda posición da Unión en
2007. Tal prodixio débese a me-
didas liberalizantes entremea-
das con intervenciós do Estado
a prol do ensino e a pescuda
tecnolóxica. Semellantes mila-
gres son propios da illa dos San-
tos, pénsese que a súa oficina
de exportación literaria axudou
a traducir 800 obras locais a 40
linguas distintas. Estou oíndo a
Alfredo Brañas (“Galiza, érguete
e anda, como en Irlanda”), pero
o modelo non é importable
porque antes cómpre levan-
tarse contra os ingleses, fazaña
esta fóra do alcance dun pobo
cagarrán. Todo o liberalismo
que nos podemos permitir con-
dénsase no seguinte anuncio:
“Maribel, busco hombres de 25
a 40, cierta experiencia en el
mundillo liberal”. Aquí son libé-
rrimas as orxías. Pedro J., orá-
culo de España, tense movido
con desenvoltura no sexo libe-
ral. Na política liberal xa non
digo tanto. �
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Suso de Toro

N o vestiario de homes
desta pileta municipal
un home enxuga coa

toalla o corpiño da súa filla duns
tres anos, a filla cantaruxa distra-
ída mentres o pai lle fala e pasa a
toalla, o brazo, o lombiño. A me-

niña está núa entre rapaces e ho-
mes nus, torsos e cus peludos
(outros sen pelo, hai xa un
mundo masculino depilado).

Seguramente a nai está ocupada
noutra cousa  e por iso o home
tróuxoa canda el ao vestiario de
homes, ou non ten nai, ou é se-
parado, ou... O caso é que o
home está a enxugala con coi-
dado, agora está a vestila, mete a
perniña por aquí.

No mesmo día vexo a imaxe
dunha muller preñada pasán-
dolles revista ás tropas como
xefa. Non podo deixar de relacio-
nar unha cousa e outra de moi-
tos modos, por forza debe haber
correspondencias entre unha
cousa e outra.�

1.306
anosaterra

A TENRURA
MILITAR

Diario dun pai acabado de nacer,é unha crónica dos cinco primeiros anos de vida de Pablo, o primoxénito
do xornalista Henrique Alvarellos. Defensor do papel coprotagonista dos pais na educación dos nenos,
xa deu un primeiro paso: que o rapaz, que xa domina tres idiomas, teña o galego como lingua paterna, con ‘p’.

8 400021 303104

01306

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

Henrique Alvarellos
‘Sementar nun fillo é gañar a inmortalidade’

É unha cousa mixta: ter a von-
tade de querer exercer como
pai e sentir o desexo de selo,
que foi o que me pasou a min.

EEssttee  lliibbrroo  éé  ffrrooiittoo  dduunn  aannttoolllloo??
Unha especie de terapia. 
EEnnttóónn  tteenn  aass  ddúúaass  ccoouussaass,,  tteerraa--
ppiiaa  ee  aannttoolllloo......
Empezou cun feito moi feliz, o
anuncio do nacemento do
meu primeiro fillo, e foi atrave-
sado por un feito triste, a morte
do meu pai. Ao final quedou
moi existencialista. 
TTeenn  aallggoo  ddoo  ssíínnddrroommee  ddoo  ppaaii
pprreeññaaddoo??
Pode ser. O que si sentín dende o
primeiro momento de ter o
neno é que podía facer cousas
que xamais imaxinara que sabía.
QQuuiixxoo  qquuiittaarrllllee  uunnhhaa  eessppiiññaa  aa
uunn  ccoommpplleexxoo  ddee  iinnffeerriioorriiddaaddee
rreessppeeccttoo  ddaass  nnaaiiss??
Moitos compañeiros da miña
quinta fan deixación de fun-
cións. Deixan que o espazo
natural que lles corresponde-
ría como educadores e pais o
ocupen as mulleres que tra-
dicionalmente tiveron o pa-
pel natural e biolóxico de ter
o fillo. Se o pai non reclama
ese espazo, queda sen el.
Agora que a muller acadou o
status laboral máis ou menos
equiparábel ao do home, o
varón ten a obriga de acadar
ese status paternal e involu-
crarse na educación e no sen-
tir dos fillos.
PPoorr  qquuee  oo  ppuubblliiccoouu??  NNoonn
ppeennssaa  qquuee  éé  aallggoo  íínnttiimmoo??
Houbo unha mestura de pu-
dor e ansia por comunicar. 
QQuuee  mmee  ddii  ddoo  iinnssttiinnttoo  ppaatteerrnnaall??
Existe. Eu experimentei o

mesmo que senten as mulle-
res que ao ter o fillo desco-
bren que saben facer cousas
que descoñecían. Todos os li-
bros falan solamente do ins-
tinto maternal, da materni-
dade ou da lingua materna.
Eu fálolle ao meu fillo en ga-
lego que é a súa lingua pa-
terna, e de maior dirá que a
súa lingua paterna é a galega.
Reclamo ese ‘p’de presente
do pai porque pode facelo tan
ben como a nai. Falo de co-
protagonismos, de non ser
secundarios.
DDeessppooiiss  ddeessttaa  eexxppeerriieenncciiaa  sseenn--
ttoouu  ccaabbeezzaa??
Nunca fun cabeza tola. Pero
sementar nun fillo é gañar a in-
mortalidade dalgunha ma-
neira. É a maior grandeza que
pode facer unha persoa. 
QQuuee  aapprreennddeeuu  ddoo  sseeuu  ffiilllloo??
Como adultos temos que estar
pegados aos nenos para
aprender todo ese interese e
ilusión polas cousas que imos
perdendo cos anos.
CCoonn  qquuee  ssee  qquueeddaa??
Con estar no sofá os dous senta-
dos facendo nada. O ocio nor-
mal que é o que máis valora un. 
UUnnhhaa  ccuurriioossiiddaaddee..  QQuuee  tteenn  oo
ccaaddeerrnnoo  mmoolleesskkiinnee nnoo  qquuee  ttoo--
mmoouu  aass  nnoottaass  ddee  eessppeecciiaall??
Aguantan todos os avatares
que lle metas e nunca lles abre
a encadernación. Son como
libros que por moito que os
uses nunca se lles soltará
unha folla.�

’’A doutrina liberal, 
sabiamente
contrapesada coa
acción do poder público,
ten dado frutos
rendedeiros en Irlanda” 
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