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M. Obelleiro
“Abril frío, moito pan e pouco vi-
ño”, “Corta cardos en abril e de
cada un naceranche mil”, “Abril
mollado, malo na horta e bo no
campo”, “Abril, un bo entre
mil”... Non é casual que abril
acapare boa parte dos refráns
que aluden ao mal tempo. Até a
segunda semana do mes seme-
llaba que estes refráns carecían
de razón, pero en cuestión de dí-
as o intenso calor deu paso a un-
ha brusca diminución das tem-
peraturas e ás fortes precipita-
cións. En só tres días superouse o
rexistro de chuvias recollidas no
mes de febreiro.
Vicente Pérez Muñuzuri, direc-
tor de Meteogalicia, define como
“atípico” o inicio da primavera
por mor da inxente cantidade de
chuvia rexistrada e das baixas
temperaturas. Non obstante,
apunta que o comezo do 2008
está a ser normal, “febreiro foi
cálido e extremadamente seco,
pero xaneiro, marzo e abril están
a ser húmidos”. O experto en
meteoroloxía asegura, “malia
que agora non chove todos os dí-
as como antes, chove a mesma
cantidade pero concentrada”.
En opinión de Pérez Muñuzuri,

que as temperaturas experi-
menten tantas baixas non impli-
ca que se rompa a evolución do
quecemento, “todos os indica-
dores referidos ás temperaturas
amosan que se segue a tenden-
cia dende hai corenta anos”. Ma-
lia que non se aventura a facer
unha predición do tempo nos
próximos meses, “sería ciencia
ficción”, o director de Meteogali-
cia advirte que estas chuvias su-
poñen un factor de risco para os
incendios. “As precipitacións
manteñen verde e húmida a ve-
xetación e cando creza de forma
abundante co bo tempo com-
portará un perigo”, asegura.

DESACTIVAN A PREALERTA.Malia a in-
xente cantidade de precipita-
cións recollidas no país, o nivel
de boa parte dos encoros  xestio-
nados por Augas de Galicia aín-
da é inferior ao do ano pasado.
No último boletín hidrolóxico,
Augas de Galicia recolle a com-
parativa da ocupación media
dos encoros que xestiona. Men-
tres o 20 de abril de 2007, o volu-
me total ascendía ao 81,61%, o
nivel medio do 21 de abril deste
ano non chega ao 69%. Pola súa
banda, a Confederación Hidro-
gráfica do Norte desactivou a
prealerta por seca en Galiza den-
de o día 15 debido ao estado de
normalidade que presentan os
encoros que tramita, moitos dos
cales rexistran niveis de auga
máis altos que os do pasado ano.
Respecto á seca, Pérez Muñuzu-
ri apunta que non nos atopamos
nunha situación tan preocupan-
te como a de finais do 2007. Non
obstante, considera que “cóm-
pre aproveitar esta marxe de
chuvias para previr e para que a
próxima vez que vivamos unha
situación de seca duradeira dis-
poñamos de todos os medios
precisos para facerlle fronte”.�
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OS INVISIBLES
E OS
TRANSPARENTES

Xavier López Rodríguez

Aínda recoñecendo que a
verdade está nos matices,

na variedade de cores que se
agachan entre o branco e o ne-
gro, un esforzo de simplifica-
ción é, ás veces, importante
para procurar entender a
complexidade. Postos a inten-
talo, poderiamos dividir o xé-
nero humano entre os que da-
rían algo importante por fa-
cerse tan invisibles como o
protagonista de H.G. Wells,
con intencións case sempre
inconfesables, os que pasan a
vida enteira loitando por su-
perar a transparencia e os que
gozan pasando desapercibi-
dos. Calquera, en determina-
dos momentos, querería ser
invisible, mesmo sen propósi-
tos delituosos. Da outra ban-
da, calquera querería non ser
transparente, fronte aos ami-
gos de atallar, cando agarda
quenda nunha fileira, sexa pa-
ra pagar ou para cobrar. Cal-
quera desexaría que o visen
eses grupos que sempre xogan
a tapar as beirarrúas, esas per-
soas que non saben pórse en
ringleira por un instante para
que os que van na dirección
contraria non teñan que bai-
xar á rúa. Non é que sexan des-
considerados, é que non ven
os seres transparentes, que
son todos os que non son do
propio grupo. Se nos desen a
escoller entre a invisibilidade,
a non transparencia e a discre-
ción, a resposta dependería do
estado de ánimo? Pediriamos
a opción da libre escolla? Ser
invisibles cando quixésemos.
Que nos visen, e que nos res-
pectasen, cando estivésemos
cansos da invisibilidade. Non
estariamos nunca conformes.
Como ten que ser. O inconfor-
mismo é o que fai avanzar as
persoas. O día que o transpa-
rente estea conforme coa súa
sorte e o visible non deveza
pola invisibilidade, as persoas
xa serán outra cosa, non serán
persoas.�

’’

’’O director de Meteogalicia
advirte que estas chuvias
supoñen un factor de risco
para os incendios”

’’O inconformismo
é o que fai avanzar
as persoas”? UERE SABER MÁIS?

meteogalicia.es
augasdegalicia.xunta.es
chnorte.es

O temporal deitou unha árbore sobre esta vivienda en Chapela (Redondela).                                                                SONIA DAPONTE / AGN

G. Peces-Barba e Xesús Jares.
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Os gases de efecto invernadoiro medraron un 20,5 por cento entre 1990 e
2006.  Así o revela o informe que Verdegaia presentou co gallo da celebración do

Día Mundial da Terra. En As emisións de GEI en Galicia (1990-2006), a asociación

ecoloxista difunde publicamente, por vez primeira, datos sobre as emisións dos

gases nos anos 2005 e 2006. Segundo o documento, as emisións de GEI por ha-

bitante en Galiza son superiores ás emisións medias do Estado español e da UE.�
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galmente o galego, houbo opo-
sición, e sempre da mesma in-
tensidade”, asegura Montea-
gudo. Desde o seu punto de
vista, a enerxía coa que se de-
senvolven as campañas que se
levan adiante non está en co-
rrespondencia coas medidas
que tome o Goberno. “O bal-
bordo non significa que a polí-
tica sexa distinta”, afirma.
Por outra banda, Monteagudo

considera que a oposición á
normalización do galego non
vén unicamente procedente
de sectores próximos ao PP. O
profesor lembra o caso do ex
alcalde da Coruña, Francisco
Vázquez (PSOE), que nos per-
to de 20 anos do seu mandado
continuou a empregar a for-
ma deturpada do topónimo
da localidade. Pola súa banda,
o vicepresidente da asocia-
ción Galicia Bilingüe, Xosé
Manuel Pousada, negou cal-
quera relación entre o PP e a
organización na que está inte-
grado.
O desmentido de Pousada pro-
duciuse no decurso dunha ro-
da de prensa na que se difun-
diu unha enquisa elaborada en
febreiro sobre un universo de
800 persoas e que se presenta
co título: “Sondeo de opinión.
O modelo lingüístico en Gali-

cia”. No acto, a presidenta da
entidade, Gloria Lago, afirmou
que a súa pregunta estrela é:
«Dentro dun gasto presuposta-
rio razoábel, está a prol de que
se poda elixir o modelo lingüís-
tico de ensino por parte dos
pais?». O 80,43% dos enquisa-
dos respondeu que si. “Non fi-
xemos preguntas dirixidas”,
asegura Pousada.�

H. Vixande
Pode un Decreto modificar a
política lingüística dun país? O
novo Decreto do galego no en-
sino mantén a porcentaxe do
50% de materias para cada un-
ha das linguas e unicamente
desenvolve a Lei de Normali-
zación o Plano de Normaliza-
ción que se aprobou con Fraga
no goberno. Isto non impide
que un sector social sexa prota-
gonista dunha campaña de
protesta con amplo eco nos
medios de comunicación por
considerar que hai unha impo-
sición do galego. Porén, o Go-
berno que preside Emilio Pé-
rez Touriño ao optar por un
Decreto e non por promulgar
unha nova lei, sinala que “a po-
lítica lingüística non mudou”,
senón que se intensificou nun-
ha situación de continuidade.
Na opinión de Henrique Mon-
teagudo, profesor universita-
rio, integrante do Consello da
Cultura e autor do libro “A his-
toria social da lingua galega”,
este continuísmo é síntoma de
parálise e de ausencia de alter-
nativas por parte do Goberno.
“Aquí non hai política lingüísti-
ca, seguimos como antes”,
sentenza Monteagudo.
Para xustificar a súa afirma-
ción, Monteagudo sinala dous
exemplos: “o Decreto do ensi-
no redactouse sen a interven-
ción da Secretaría Xeral de Po-
lítica Lingüística e, por outra
banda, a Secretaría Xeral só
conta con persoal administra-
tivo, non con técnicos de nor-
malización, así non hai forma
de facer política lingüística”.

O profesor universitario perci-
be falta de tradición na políti-
ca lingüística no país e sinala
que hai unha concepción da
mesma diferente entre os
dous socios de goberno. “O
nacionalismo sempre tivo un-
ha proposta sobre a lingua,
mentres que os socialistas
conciben a política lingüística
como o feito de facilitar a súa
presenza no ensino e como
un aspecto da política cultu-
ral, sen defender unha política
lingüística forte e sostida, con
programas e apoio económi-
co”, asegura Monteagudo.

PROPORCIONALIDADE DA RESPOS-
TA. Con todo, fronte ao descon-
tento de sectores nacionalistas
respecto a política lingüística
que desenvolve este Goberno,
sitúanse grupos que denun-
cian unha imposición do gale-
go desde a Xunta. Henrique
Monteagudo non considera
que as protestas sexan unha
reacción proporcionada á polí-
tica que leva adiante o equipo
de Pérez Touriño. “Son máis
ben sectores involucionistas
que practican unha guerra
preventiva”, sostén Monteagu-
do ao abordar as campañas
contra o Decreto do galego no
ensino.
Non é a primeira ocasión que
se organizan actos contra a
normalización do idioma. O
decreto que introduciu o gale-
go como materia no ensino a
principios dos anos oitenta ta-
mén atopou unha forte oposi-
ción. “De feito, cada vez que se
deu un paso para amparar le-

O Decreto do galego non modificou a porcentaxe
de materias a impartir en cada idioma

A política lingüística apenas variou
pese ao que sinalan os críticos

’’A Secretaría Xeral só conta
con persoal administrativo,
non con técnicos de
normalización, así non hai
forma de facer política
lingüística” 

[Henrique Monteagudo]

Laura Sánchez Piñón, conselleira de Educación, e Marisol López, secretaria xeral de Normalización Lingüística.                        A.G.N.

’’Cada vez que se deu un paso
para amparar legalmente
o galego, houbo oposición,
e sempre da mesma
intensidade” 

[Henrique Monteagudo]
Profesor da USC.
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darse conta de que é o que co-
me. Tense que traballar dende
a escola e a familia: os pais son
moi importantes para que o
neno aprenda a comer de to-
do”, explica.
O presidente da Sedca tamén

coa realidade. Moitas veces o
que se promete nos anuncios
non ten unha evidencia cientí-
fica, e para un neno conta máis
o que ve que o que lle poidan
dicir os seus pais ou mestres
acerca do mesmo”, comenta
Rafael Toxo, xefe do Servizo de
Pediatría do Complexo Hospi-
talario Universitario de Santia-
go (Chus)  e especialista en nu-
trición. 
Toxo tamén revela que o feito
de que só o 1% do gasto publi-
citario nos medios estea desti-
nado a promoción do consu-
mo de froitas e verduras é sig-
nificativo. “Pensamos que é
importante que exista unha ri-
gorosa regulación da publici-
dade e marketing dos alimen-
tos para nenos. Os argumentos

E. Estévez
En España hai máis de un mi-
llón de persoas anoréxicas, o
0,8% da poboación. No outro
extremo atópanse os afectados
pola obesidade, (15%), e o so-
brepeso, (53%). Non obstante a
presenza e tratamento desta
problemática nos distintos
medios de comunicación é di-
ferente. Até hai relativamente
pouco tempo á obesidade ape-
nas se lle adicaban páxinas e
minutos a pesares de que a
problemática está en persoas e
de todas as idades. Esta doenza
metabólica, cualificada de epi-
demia pola OMS, aféctalle ao
23% da poboación mundial. 
Estas dúas enfermidades pro-
pias dos países desenrolados,
clasificadas como trastornos ou
desordes da alimentación te-
ñen raíces distintas. Mentres
que a anorexia, un trastorno
psiquiátrico cun importante
compoñente xenético e am-
biental, é minoritaria, a obesi-
dade é unha enfermidade me-
tabólica que afecta a milleiros
de persoas. “Dende logo que a
nivel social é moitísimo máis
importante a obesidade que a
anorexia porque afecta a unha
porcentaxe moi elevada da po-
boación. Afortunadamente a
anorexia é minoritaria, o que
pasa é que é unha doenza cada
vez máis complicada. En pro-
porción non teñen nada que
ver”, argumenta o doutor Xesús
Román Martínez, presidente da
Sociedade Española de Dietéti-
ca e Ciencias da Alimentación
(Sedca). O facultativo explica
que a anorexia non é un proble-
ma nutricional aínda que o so-
porte alimenticio e educacional
son importantes á hora de com-
batela.    
En canto á obesidade, o dou-
tor Martínez fala do papel fun-
damental que deberían de-
sempeñar a familia e a escola
para atallalo. “As campañas
das autoridades sanitarias non
substitúen a iniciativa de cada
particular. O cidadán ten que

critica o excesivo protagonismo
que a publicidade ten na educa-
ción dos nenos. “A educación
non pode depender dos anun-
cios porque venden produtos e
servizos, non ofrecen valores e
mensaxes didácticas”, di. 

MAIOR RIGOR MEDIÁTICO. O Parla-
mento Europeo acaba de apro-
bar a redacción dun documen-
to que analice o estado no que
se atopa o marketing e a publi-
cidade de comida e bebidas
non alcohólicas para nenos.
Con este documento a UE
quere dispor de máis medidas
de control da calidade de spots
relacionados coa saúde dos
nenos. “En moitas ocasións as
características e valores anun-
ciados non se corresponden

que se presentan para vender
teñen que estar contrastados
cientificamente”, comenta, ao
mesmo tempo que demanda
que os artigos e suplementos
feitos sobre obesidade e nutri-
ción nos distintos medios este-
an firmados por persoas en-
tendidas e rigorosas que sai-
ban do que están a falar.
“Os medios de comunicación
son estupendos para promo-
cionar a axuda. Problemas co-
mo a obesidade e outros tras-
tornos na alimentación pode-
ríanse atallar se os medios
apostasen polo modelo de pro-
porcións físicas adecuadas, de-
fender os dereitos dos nenos e
fomentar a solidariedade entre
os nenos que non son obesos e
os que o son”. �

A manipulación do gordo e o fraco
Só o 0,8 por cento
da poboación
é anoréxica fronte
ao 53 por cento
con sobrepeso,
pero os medios
de comunicación
dánlle a mesma
importancia

LUCAS JACKSON / REUTERS

’’En moitas ocasións
as características e valores
anunciados non se
corresponden coa realidade”

[Rafael Toxo]
Xefe do Servizo de Pediatría
do Complexo Hospitalario
da Universidade de Santio.

A obesidade é un problema
prioritario na saúde pública
mundial que afecta directa-
mente ao corazón, aparato
respiratorio, fígado... a todo o
corpo. Os nenos obesos, se-
nón se tratan poden ser adul-
tos obesos que terán unha

calidade de vida inferior, cos
consecuentes contratempos
na súa vida cotiá, e, segundo
os estudos, 10 anos menos
de vida.
A maiores a obesidade afecta
a todo o conxunto da socie-
dade xa que atallala supón

un aumento do gasto sanita-
rio que nestes momentos,
segundo sinala o presidente
da Sedca, supón un 7% do
gasto da Seguridade Social,
ao cambio 2.500 millóns de
euros anuais. Botando a vista
atrás compróbase como,

contrariamente ao que suce-
día hai décadas, o sobrepeso
e a obesidade está presente
nas capas sociais máis bai-
xas, cando antigamente, os
“ben mantidos” eran os que
estaban mellor situados na
escala social. �

Atallar a obesidade custa xa 2.500 millóns de euros ao ano
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Igrexa católica e Estado laico. Ao
seu ver no ensino existe un défi-
cit de ética laica e a canle para
solucionalo é a materia Educa-
ción para a Cidadanía. 

Relatorio destacado foi tamén o
que tivo como protagonista a
Peces-Barba. No seu discurso
arremeteu contra a Conferen-
cia Episcopal e narrou a súa ex-
periencia como impulsor das
leis de educación. Admitiu que
na elaboración da Constitución
non se preveu blindar as deci-
sións en materia de educación
dos posicionamentos interesa-
dos da Igrexa.
O Centro Social Caixanova
converteuse ademais nunha
fiestra aberta ás realidades
educativas doutros países. A
representante de Educadores
pola Paz de Portugal, Isabel Li-
ma, fixo públicos datos alar-
mantes que están a suceder no
país veciño. A voceira explicou
que as queixas de violencia no
primeiro ciclo da educación
obrigatoria aumentaron, que a
policía se incautou de máis de
medio milleiro de armas nas
aulas portuguesas e que as de-
nuncias por violencia machis-
ta supera os 20.000 casos. 
O encontro clausurouse o do-
mingo 20, despois da visita ao
parque de Castrelos e o Museo
do Mar, coa solta simbólica da
pomba da paz.�

paz pero destacou que foron
moitos os avances que se acada-
ron nestes 25 anos, como o reco-
ñecemento da educación pola
paz no programa curricular ou a
posta en marcha de Educación
para a Cidadanía, que anos atrás
eran “impensábeis”. 
Os tres días de encontro afonda-
ron na necesidade dunha escola
que eduque para a paz, que re-
flexione sobre os valores e os de-

M.B.
Vigo converteuse do 18 ao 20 de
abril na encrucillada dos educa-
dores pola paz. Máis de 300 per-
soas vinculadas á cultura da paz
no eido da educación de toda a
península e de países latinoa-
mericanos como México, Co-
lombia e Brasil reuníronse na
cidade olívica para participar no
XXII Encontro Galego-portu-
gués de Educadores pola paz,
que xirou ao redor da Educa-
ción para a Cidadanía.
As xornadas serviron ademais
para presentar os dous primei-
ros títulos da triloxía “Educación
e paz”, publicada con motivo do
25 aniversario do grupo Educa-
dores pola Paz, fundado en Vigo
en 1983 por Xesús Jares, daquela
profesor no Colexio Público
García Barbón e por Manuel
Bragado, actual director da edi-
torial Xerais. O primeiro volume,
titulado Educación e Paz I. 25
anos de Educadores pola Paz,
repasa a historia dun grupo que
supuxo o inicio do movemento
Educación para a Paz en Galiza. 
O segundo libro, Educación e
Paz II. Presente e futuro da cons-
trución da paz, está composto
por máis de 40 artigos de desta-
cados autores de diferentes dis-
ciplinas e partes do mundo.
Despois de organizar máis de 20
encontros de educadores con-
solidando a súa influenza espe-
cialmente a través da publica-
ción de artigos e libros sobre paz,
educación e dereitos humanos,
o Centro Social Caixanova de Vi-
go vestiuse de gala o pasado 18
de abril para recibir o primeiro
cuarto de século da organiza-
ción. Conducido polo actor Ma-
nolo Romón, o Serán da Paz
contou coa participación de
músicos, poetas e ensaístas que
lle renderon ademais unha sen-
tida homenaxe a Xesús Jares. En-
tre os participantes figuraba n Ví-
tor Vaqueiro, Fran Alonso, Anto-
nio G. Teixeiro, Xico Braga, Rosa
Duarte, Celso A. Cáccamo, An
Alfaya, Román Raña, Abe Rába-
de, Uxía Senlle e Berrogüetto.
Na súa intervención Jares recor-
dou que “queda moito camiño
por andar” dentro da cultura de

reitos humanos e que se mani-
feste baixo a bandeira do res-
pecto. No seu relatorio do sába-
do, Juan José Tamayo-Acosta
reflexionou sobre a relación

Un congreso defende
a Educación para a Cidadanía
Tamayo-Acosta, Peces-Barba e Victoria Camps
presentes no XXII Encontro Galego-portugués
de Educadores pola Paz no que se conmemorou
o 25 aniversario do colectivo

Escoito Knockin´on heaven´s
door e volve, unha vez máis,
Suso Jares á miña mente. Co-
mo nos une Dylan! E digo que
volve porque sinto de novo a
intensidade emocional vivida
no acto Serán pola paz, cele-
brado o venres 18 e que con-
memoraba os vintecinco
anos de Educadores pola Paz,
ese grupo que tanto traballou
a prol dunha convivencia pa-
cífica nas nosas aulas, ao
abeiro dos movementos de
renovación pedagóxica.
Xesús R. Jares é unha persoa ex-
cepcional, necesaria nestes
tempos difíciles. Un loitador in-
fatigable pola causa do enten-
demento pacífico. Suso Jares é
unha das persoas máis íntegras
que levo coñecido ao longo dos
anos. Pero sendo iso funda-
mental, quixera incidir, aínda
que brevemente, na súa di-
mensión intelectual e de inves-

tigación. Gustaríame que a
xente coñecese de verdade o
seu labor dende os seus textos,
repletos de sabedoría, de rigor
científico, de reflexións profun-
das, froito das súas moitas lec-
turas e do traballo de a pé feito
con moito entusiasmo. Son os
seus, textos imprescindibles
para educadores, pero absolu-
tamente necesarios para todos
aqueles con sensibilidade de-
mocrática que queiran afondar
nos conflitos que nos rodean
acotío. Os seus libros rexeitan o
dogmatismo, cren na coopera-
ción lúdica, na necesidade de
educar para a paz en calquera
situación e na prioridade de
proxectos educativos cos derei-
tos humanos como referente
básico. Suso Jares fálanos da
pedagoxía da convivencia, da
relación entre educación e con-
flito e de algo que me emociona
continuamente: da educación

para a verdade e mais a espe-
ranza. Verdade e esperanza son
dúas palabras chave na vida e
na obra deste catedrático de
Didáctica e Organización Esco-
lar. Non o esquezamos. Nestes
tempos de incerteza, do uso do
medo coma estratexia política,
Suso Jares incide en temas im-
portantes, ás veces non moi vi-
sibles, coma a institucionaliza-
ción da violencia nas relacións

humanas ou nos rebrotes de
racismo e xenofobia, para axu-
darnos a pensar e atopar solu-
cións xustas. El sabe conxugar
con intelixencia, teoría e prácti-
ca, para que as súas propostas
solidarias teñan unha aplica-
ción didáctica axeitada nas au-
las e nos espazos abertos ás ac-
tividades de educación non
formal, tempo libre, asociacio-
nismo etc.
Xesús R. Jares é un exemplo cla-
ro de persoa consecuente.
Consegue combinar honesti-
dade e coñecemento. E iso per-
mite que o respectemos e quei-
ramos. Mais, non o esqueza-
mos, debemos ler os seus li-
bros, porque neles se atopan os
seus esforzos e os seus soños.
Abramos eses libros, deteñá-
monos nas súas reflexións, loi-
temos contra a desesperanza e
soñemos onda el cunha socie-
dade menos conformista.�

TRIBUNA �Antonio García Teixeiro.
Escritor.

ABRAMOS OS SEUS LIBROS

Son os seus, textos
imprescindibles para
educadores, pero
absolutamente necesarios
para todos aqueles con
sensibilidade democrática
que queiran afondar nos
conflitos que nos rodean”

’’

Manuel Bragado [á esquerda] e Xesús Jares, fundadores de  Educadores pola Paz.     

PACO VILABARROS

Peces-Barba admitiu que
na elaboración da
Constitución non se preveu
blindar as decisións en
materia de educación
dos posicionamentos
interesados da Igrexa”

’’
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AS DE ARTEMISA
(OU NON CALAR
ANTE O INXUSTO)

María Reimóndez

E stes días fun visitar unha
exposición de arte de mu-

lleres na que se presentaban
obras de Artemisa Gentileschi,
unha das maiores artistas da
historia inxustamente ignorada
polo patriarcado. As súas obras
presentan unha forza impresio-
nante e unha técnica sen par,
ademais de imaxes nunca vistas
de mulleres centrais e podero-
sas no cadro. Pensaba ao con-
templalas tamén na súa vida.
Artemisa foi violada polo seu
mestre e torturada no xuízo pa-
ra ver se dicía a verdade. A súa
familia, a sociedade, quería
obrigala a gardar silencio, mais
ela negouse. Negouse a invisibi-
lizar as mulleres na súa obra e
negouse na súa vida a aceptar a
mordaza. Ela e moitas outras
mulleres sacaron ao público o
privado, por iso hoxe, mal que
lles pese a moitos, temos unha
lei contra a violencia de xénero.
Facer públicas certas cousas re-
viste unha importancia vital pe-
ro aquí vemos como funciona a
nosa sociedade: ninguén critica
os traballadores do metal por
facer públicas as súas protestas
laborais pero si unha muller
que fai público o acoso sexual
ou discriminación por cuestión
de xénero. Aínda son moitas as
persoas que cren que as mulle-
res estamos aquí para calar e
cando falamos enchéselles a
boca de insultos. Sobre todo
cando as críticas, como lle pasa-
ba a Artemisa, se fan a discursos
ou proxectos que aparente-
mente queren transformar a re-
alidade sen tocar, por suposto,
as cuestións relativas ao sexis-
mo. Pero hainas das de Artemi-
sa, que pensamos que falar pu-
blicamente é a única forma de
transformar a sociedade e esta-
mos dispostas ao escarnio pú-
blico e en moitos lugares do
mundo mesmo a perigo das
nosas vidas por tal obxectivo. �

’’
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Ninguén critica os traballadores
do metal por facer públicas
as súas
protestas
laborais pero si
unha muller
que fai público
o acoso
sexual ”

’’

Cando a miña familia retor-
nou da emigración, en 1977, a
falta de prazas escolares le-
voume a un colexio de mon-
xas situado no cruce dos Cho-
róns, en Vigo. Eu procedía de
Caracas e dun ensino laico,
onde se premiaba máis polas
preguntas interesantes que
polas respostas repetitivas, o
que xeraba alumnos con in-
quietudes pero un pouco de-
sordenados.
No ensino relixioso, e tamén
no laico de Vigo, aínda pervi-
vía unha concepción na que
predominaba a orde e non se
improvisaba nada. A escola
mantíñase lonxe, tanto dos
cambios políticos, como dos
numerosos conflitos que inva-
dían as rúas da cidade. O esta-
leiro de Ascón pechou despois
de moitas barricadas, cargas
policiais e anos de anguria pa-
ra as familias. Esa circunstan-
cia deixou a algunhas compa-
ñeiras exentas de pagar as
mensualidades, ao menos
temporalmente. Esa exención
foi o único vínculo que coñe-
cín entre o colexio e a cidade.

Nunha realidade case parale-
la, os institutos suspendían as
clases e os seus alumnos ma-
nifestábanse para procurar o
bono bus seguindo a estela
reivindicativa da época e a in-
fluencia do forte sindicalismo
que había na cidade.
As alumnas das monxas reci-
biamos, con certo entusias-
mo, as protestas que baixaban
por Urzáiz e que interrompían
a monotonía das clases ao xei-
to das moscas de Machado.
Coincidindo co final do confli-
to de Ascón, no canellón do
Talude, nun lateral da escola,
apareceu un sindicato nacio-
nalista. Con frecuencia via-
mos saír pancartas. O feito,
ademais, tivo as súas conse-

cuencias. O colexio Mariano
pechou en todas as folgas xe-
rais que se celebraron na cida-
de nos anos oitenta.
Máis ou menos polo mesmo
tempo, pode que un pouco
despois, nos baixos da casa da
miña compañeira de clase Te-
resa Vila, tamén na rúa do Ta-
lude, comezaban a ensaiar va-
rios grupos de rock. Teresa
contou que un deles chamá-
base Siniestro Total. As súas
provocadoras letras comeza-
ban a facerse famosas na cida-
de. Algunhas tardes de prima-
vera sentiámolos ensaiar e
abriamos as fiestras para que
entrase a música das súas gui-
tarras. Algúns daqueles en-
saios serviron para converter o
Sweet home Alabama, en Mi-
ña terra galega. Doutros saí-
ron cancións como Bailaré so-
bre tu tumba e frases como a
de tueres del Celta y yo del De-
portivo... Mentres, no Colexio,
monxas e profesoras seguían
coas súas explicacións, alleas á
evidencia de que o noso inte-
rese pola ventilación da aula
estaba relacionado co privile-

xio de escoitar musica en di-
recto. 
A confusión dos anos poste-
riores á Transición ou a nece-
sidade de “recolocar” os mo-
zos que até había pouco se
manifestaban polas rúas quei-
mando autobuses, motivou
que algunhas institucións se
dedicasen ao financiamento
de todo tipo de actividades xu-
venís. O meu colexio recibiu
seis invitacións do Concello de
Vigo para asistir ao Teatro, a
ver unha obra imposíbel de
Artello, titulada Radio Gulliver
FM. Semanas despois soaba
no canellón un retrouso que
saía na obra: Fai un sol de ca-
rallo. Aquel verán ou o seguin-
te, a canción de Os Resenti-
dos, que ensaiaban no mesmo
local, soaba en todas partes. 
Anos despois, o sindicato mu-
dou para a rúa Gregorio Espi-
ño e a min, xunto con outros
afiliados, tocoume colaborar
na mudanza. Siniestro en-
saiou varios anos máis na rúa
Talude e o colexio de monxas
segue no mesmo lugar e sen
moitos cambios.�

OS VECIÑOS DA RÚA TALUDE
NO 25 ANIVERSARIO DE SINIESTRO TOTAL

TRIBUNA �Ana Mosquera.
Avogada.

O documental e a xira que Siniestro Total vén realizando, con motivo do seu 25 aniversario, traen á memoria da autora
feitos que redondean a imaxe do grupo e da época, desde a perspectiva de quen daquela era unha adolescente.

’’Algunhas tardes de primavera
sentiámolos ensaiar e
abriamos as fiestras
para que entrase a música
das súas guitarras”

Siniestro Total na rúa Talude a fins dos oitenta. ANXO IGLESIAS
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características de cancros espe-
cíficos nos distintos segmentos
da poboación”, explica Margari-
ta Castro, que apunta que esta
base de datos será unha fonte
primaria de información tanto
para a investigación epidemio-
lóxica como para a planificación
e avaliación dos servizos sanita-
rios de prevención, diagnóstico e
tratamento da enfermidade. 
A doutora Sande destaca o lado
técnico do sistema de recompila-
ción de datos: “O Sergas conta
con aplicacións comúns e meca-
nismos de identificación única
que facilitan a automatización na
recolla e tratamento de datos,
que se basea na homoxeneiza-
ción e integración dos mesmos”.

UNHA BASE DE DATOS PIONEIRA NO ESTADO

ESPAÑOL. Seguindo o modelo
aconsellado pola Axencia Inter-
nacional de Investigación sobre
o Cancro e a Asociación Interna-
cional de Rexistros do Cancro, o
Regat vai ser unha das primeiras
iniciativas con esta amplitude e
grao de automatización do Esta-
do. Este proxecto vai permitirlle
aos centros sanitarios contar con
melloras no diagnóstico e trata-
mento da enfermidade, na ava-
liación da asistencia por hospital
e área de cobertura e contribuír á
formación de profesionais. Para
a poboación este servizo vai re-
percutir na vixilancia epidemio-
lóxica e avaliación do coidado
dos pacientes así como para
identificar factores de risco. 
O rexistro solucionará ademais o
descoñecemento da incidencia
real da enfermidade no noso en-
torno xa que até o de agora o ha-
bitual foi usar os datos de morta-
lidade para coñecer a situación
do cancro en Galiza.�

AALDEAGLOBAL.7.

Eva Estévez
O Regat (Rexistro Galego de Tu-
mores), naceu como experien-
cia piloto o pasado mes de xanei-
ro co fin de crear unha base de
datos sobre o cancro como ini-
ciativa do Sergas. O Complexo
Hospitalario de Ourense (Chou),
onde se desenrola o proxecto,
centraliza a xestación deste novo
servizo que aspira a ser un siste-
ma único capaz de dar respostas
ás necesidades de xestión asis-
tencial, investigación, planifica-
ción e vixilancia epidemiolóxica
desta doenza en Galiza.
As doutoras Margarita Castro, do
Servizo de Epidemioloxía, e Ma-
ría Sande, do Servizo de Medici-
na Preventiva do CHOU, son as
encargadas dos aspectos técni-
cos e pilotaxe deste ambicioso
proxecto que aspira a recoller de
xeito continuo e sistemático to-
dos os casos de cancro que se
produzan en territorio galego.
“O Regat é un rexistro de tumo-
res, non de pacientes”, aclaran as
facultativas, que explican a gran-
de importancia que este novo
servizo vai ter nun futuro tanto
para a poboación como para o
sistema sanitario. 
“A función principal do rexistro
vai ser a de manter un arquivo
cos datos de todos os casos de
cancro aparecidos nunha pobo-
ación definida, neste caso a gale-
ga, no que se recollerá informa-
ción dos tumores dos doentes
para analizar, interpretar e coñe-
cer a realidade da incidencia e

Un mapa para coñecer o cancro

H. Vixande
O borrador do Decreto do Ba-
charelato que prepara a Conse-
llaría de Educación atópase a
oposición da CIG-Ensino, que
vén de convocar diversas mobi-
lizacións e unha folga para evi-
tar a redución de horas lectivas

en tres materias. O texto está
pendente de análise por parte
do Consello Escolar de Galiza.
O Decreto de Educación intro-
duce a materia de Ciencias para
o mundo contemporáneo, á
que lle outorga tres horas lecti-
vas á semana en Primeiro de
Bacharelato, e mantén as dúas
horas de Relixión, repartidas no
primeiro e segundo curso. A
consecuencia é que as 32 horas
lectivas mensuais actuais pasa-
rían a ser 35, polo que a Xunta
decidiu reducir unha hora en
Educación Física e en Filosofía e

Cidadanía en Primeiro e outra
hora na materia de Historia de
España en Segundo.
Dentro da proposta alternativa
que presentou a CIG, non se
pon en cuestión a introdución
da materia de Ciencias para o
Mundo Contemporáneo.
Mais, para axustar o horario re-
sultante ás 32 horas que reci-
ben na actualidade os alum-
nos, o principal sindicato do
ensino reclama que se impar-
tan as dúas horas de Relixión
do Bacharelato fóra do horario
lectivo oficial e a redución de

unha hora na materia optativa
de Primeiro. A central indica
que a fórmula que propón so-
bre a Relixión recóllese no bo-
rrador de Decreto que se pre-
para en Asturias e Catalunya.
Non obstante, fontes da Conse-
llaría de Educación sinalan que
non é posíbel aceptar a propos-
ta da CIG porque foron a Lei Or-
gánica de Educación (LOE) e os
Decretos curriculares básicos
os que determinaron a implan-
tación dun mínimo de dúas ho-
ras de Relixión no conxunto do
Bacharelato. Esas regulacións

responden ao Concordato asi-
nado entre España e a Santa Se-
de e obrigan a incluír a Relixión
dentro do currículo, no horario
ordinario. Tanto a LOE como os
Decretos que regulan os currí-
culos son competencia do Esta-
do, de modo que se a Consella-
ría decidise ignoralos entraría
en conflito competencial.
A CIG asegurou que se non se
atenden as súas reivindicacións
cumprirá un calendario de mo-
bilizacións que inclúe dúas con-
centracións e unha folga e ma-
nifestación para o 29 de abril.�

Folga nos institutos pola redución dalgunhas materias
A Consellaría introduciu
Ciencias para o Mundo
Contemporáneo e
rebaixou as horas de
Ximnasia, Filosofía e
Historia

O Regat será un
rexistro de tumores,
non de pacientes

Segundo os datos do Rexistro
de Mortalidade de Galiza o
cancro ocupa o segundo lu-
gar de causa de morte tras as
enfermidades do aparello cir-

culatorio. Entre os 35 e 54
anos é a primeira causa de
morte e a segunda en nenos
de 1 a 14 anos. 
Os cancros  que causaron

máis mortes en 2004 foron os
de bronquios e pulmón
(1.370 defuncións), colon
(766), próstata (562), estóma-
go (560), e mama (397). �

A segunda gadaña
As doutoras Maria Sande [á esquerda] e Margarita Castro. CHOU
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dirección coincide coa presi-
dencia da Xunta por parte de
Emilio Pérez Touriño (PSOE).
Un alto responsábel do BNG
na Xunta asegurou que neste
caso a Fegamp actúa “como
elemento de zapa” en contra
dos nacionalistas e suxeriu que
existe un sindicato de alcaldes

socialista análogo aos que hou-
bo durante a etapa de Fraga.
Se popularese socialistas teñen
cadanseu sindicato de alcaldes,
esta posibilidade é máis remota
no caso dos nacionalistas debi-
do a que o número de rexedores
do BNG é moi inferior ao que te-
ñen o PP e o PSOE.�
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CARTAS

H. Vixande
A Fegamp enfrontouse ás Nor-
mas do Hábitat Galego da
Consellaría de Vivenda porque
considera que invade as súas
competencias. A Consellaría
está dirixida por unha nacio-
nalista, mais non é a única in-
tegrante do Goberno galego
que ten diferenzas co órgano
reitor dos municipios. A Vice-
presidencia, encabezada polo
líder do BNG Anxo Quintana,
veu como varias das súas pro-
postas sobre benestar social
atoparon a oposición dos al-
caldes. Acontece outro tanto
coa Consellaría de Medio Ru-
ral (BNG) e os seus planos para
a organización da extinción de
incendios.
Ademais da falta sintonía entre
as Consellarías do BNG e a Fe-
gamp, Política Territorial, diri-
xida pola socialista María Xosé
Caride, tamén tivo algunhas ti-
rapuxas cos concellos, mais as
dificultades superáronse sen
problemas. O presidente da
Xunta, Emilio Pérez Touriño,

para explicar a confrontación
entre a Fegamp e as consellarí-
as do BNG, aludiu a que ás ve-
ces os nacionalistas teñen un-
ha vontade excesivamente
centralizadora, aínda que só se

referiu ao PNV e CiU, sen men-
cionar o BNG.
As dificultades económicas
dos concellos debido ao seu
déficit financeiro coinciden
coa práctica de empregar sin-
dicatos de alcaldespara os mu-
nicipios exerceren presión so-
bre as autoridades provinciais
e autonómicas. Un exemplo
destas prácticas dáse en Ou-

rense, onde o presidente da
Deputación, Xosé Luís Baltar,
apóiase nestes colectivos a tra-
vés dun pacto simbiótico, que
tamén se deu arredor da figura
de Xosé Cuíña no PP.
O presidente da Fegamp, Car-
los Fernández, é por primeira
vez un socialista. O cambio de

Voltan os sindicatos de alcaldes?

PROTESTA AGRÍCOLA
ARXENTINA;
ESCLARECEMENTOS

Lembro que cando lin por pri-
meira vez o extraordinario li-
bro de Eduardo Galeano Las
venas abiertas de América Lati-
naquedei abraiado pola enxu-
rrada de contrastados e minu-
ciosos datos sobre multinacio-
nais que chuchaban recursos
do continente, interferindo na
vida política en función dos
seus lucrativos intereses.
Mais non puiden agachar un-
ha certa decepción por non
atopar datos sobre as compli-

cidades locais, sobre a corres-
ponsabilidade de  dirixentes
electos polos cidadáns, sobre a
incapacidade dos movemen-
tos sociais para articular dis-
cursos e estruturas políticas
que engaiolasen a maioría dos
postergados, pola acción de
cúpulas ao servizo dos intere-
ses das multinacionais.
No caso da protesta agrícola
arxentina, é verdade, como X.
L. Martínez expón, que hai
multinacionais que están a lu-
crarse aproveitando a política
monetaria da Era Kirchner,
que ten un peso infravalorado
para favorecer as exporta-

cións. Grandes explotacións
de multinacionais, ás que te-
mos nomeado cando analiza-
mos o tema dos biocombustí-
beis; de terratenentes locais,
que dedican as terras aos pro-
dutos con maior valor por hec-
tárea, que experimentaron es-
pectaculares alzas recentes,
como o millo ou a soia; en de-
trimento de produtos clásicos
na alimentación arxentina co-
mo: carne, leite, etc.
Por tanto, tamén é verdade que
existe desabastecemento e/ou
inflación na canastra básica.
Pero a crispación que se respira
na Arxentina non está polariza-

da entre multinacionais e gober-
no. É un movemento transver-
sal, que ten raíz no campo, onde
as mobilizacións eran de amplo
espectro: grandes, medianos e
pequenos produtores. Convul-
sión que chega ás áreas urbanas,
onde clases medias e xornais so-
lidarízanse contra os impostos.
Clases medias urbanas que non
votaron a Kirchner nas dúas últi-
mas eleccións, por ter apostado
a outras opcións ou cansos da
persistencia da corrupción e da
mala administración pública.
Segmentos sociais que só acre-
ditan en negocios moi a curto
prazo, que non teñen no hori-

zonte as perspectivas sociais,
que foxen da corresponsabili-
dade fiscal, que non queren ser
copartícipes da construción
colectiva da Arxentina.
Nucleando todos estes ensari-
llados intereses, están opcións
políticas conservadoras, como
a liderada polo magnate Macri,
alcalde de Bos Aires.
Agardo ter atinado nos esclare-
cementos, e só quero expresar
a miña gratitude pola cordiali-
dade, pola carta e por ser lector
habitual da sección internacio-
nal de A Nosa Terra.�

Laudelino Pellitero
(Gondomar)

A Fegamp, dirixida polo socialista
Carlos Fernández, enfróntase ao BNG 

Carlos Fernández, no centro, presidente da FEGAMP, na clausura da asemblea do ente na que foi escollido.             PEPE.FERRíN / A.G.N.

’’As dificultades económicas
dos concellos coinciden
coa práctica de empregar
sindicatos de alcaldes
para exercer presión” 
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metros cadrados como solución
aos elevados prezos.
A polémica foi monumental. As
páxinas dos xornais inzáronse
de estudos de habitabilidade, re-
comendacións de móbeis espe-
ciais para este tipo de vivendas e
testemuñas (polo xeral non posi-
tivas) sobre as experiencias dos
propietarios ou inquilinos destas
vivendas. Finalmente Trujillo ti-
vo que retractarse.
Pouco parece quedar daquel de-
bate. Promotores e alcaldes in-
tentan que non entre en vigor,
ou no seu defecto, dificultar a
aplicación do decreto que regula
a construción de novas viven-
das, e que impón un mínimo de
40 m2 para cada vivenda. A Fede-
ración de Municipios e Provin-
cias de Galicia (Fegamp), iniciou
un proceso xudicial contra esta
norma, aínda que Carlos Fer-
nández, alcalde de Ames e presi-
dente deste organismo, reiterou
a súa vontade de negociación.
Os alcaldes consideran que a au-
tonomía municipal vese vulne-
rada e que a lei non cadra cos
planos xerais xa aprobados.
Teresa Táboas replicou que “es-
tamos ante intereses moi impor-
tantes, que, dalgunha maneira,
tamén repercuten nos posicio-
namentos de certas forzas políti-
cas. Algúns sectores poderosos
teñen altofalantes para defender
os seus intereses e son quen de
chegar aos poderes da adminis-
tración pública”.�

POLÍTICA.9.

Xurxo González
O negocio inmobiliario foi nos
últimos anos un dos temas máis
debatidos. Motor de crecemen-
to da economía ou dificultade
case insalvábel para algúns cida-
dáns que querían acceder a un
vivenda, investimento familiar
ou obxecto de especulación, in-
tegrada no entorno ou epítome
do feísmo, a vivenda ten consti-
tuído nos últimos anos un ele-
mento de controversia. A nova
Lei do Hábitat, promovida pola
Consellaría de Vivenda, incide
nalgúns aspectos que provoca-
ron o rexeitamento de diversos
colectivos do sector. 
Por unha banda, os promotores
inmobiliarios posiciónanse en
contra co pretexto de que enca-
recerá aínda máis a vivenda, até
un 25%. Así o considerou David
Vilela, presidente da Asociación
de Promotores Inmobiliarios de
Lugo e vicepresidente da de Ga-
liza, que mesmo chegou a amea-
zar con que “se nos empezan a
poñer trabas, non nos quedará
máis remedio que irnos fóra”.
A conselleira de Vivenda, Teresa
Táboas, cualificou estas críticas
como demagoxia, e considerou
que “o que están defendendo
son uns intereses que estaban
moi ben recollidos no decreto do
PP do ano 1992”. Neste sentido,
destacou que xa é tempo de que
“os beneficios do sector inmobi-
liario se comecen a parecer máis
aos doutros sectores económi-
cos. As empresas de construción
teñen un marxe que ronda o 5
por cento, mentres que houbo
momentos nos que os promoto-
res inmobiliarios gañaban entre

un 100 e un 200% do que se in-
vestía realmente”.
Táboas incidiu en que “é preciso
irnos achegando a estándares
onde a promoción inmobiliaria
sexa un elemento máis da nosa
economía, e que se corrixa a rea-
lidade actual, na que non existe
ningún rigor nin control”. Os da-

tos que manexa a Consellaría in-
dican que este sector representa
un 15% do PIB da Comunidade,
mentres que a media da UE é do
7%. En Euskadi, cunha econo-
mía máis desenvolvida que a ga-
lega, é o 9 por cento.

DEBATES SOBRE A SUPERFICIE.En abril
de 2005 aínda non se albiscaba o
final do auxe inmobiliario en Es-
paña e multiplicábanse as críti-
cas ao Goberno central por non
ser quen de garantirlle a todos os
cidadáns o acceso a unha viven-
da digna, dereito recollido na
Constitución Española. A da-
quela ministra de Vivenda, Ma-
ría Antonia Trujillo, realizou un-
has declaracións nas que anun-
ciaba a posibilidade de promo-
cionar vivendas de menos de 30
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NERVIOS’’
Carlos Aymerich

H elena Espinosa tencio-
na “prescindir do

BNG”. Touriño quere contar
cunha maioría suficiente para
gobernar “con total autono-
mía”. Helena Salgado advirte
que para transferir o tráfico vai
haber ainda moito que falar. E
os alcaldes do PSOE, desta vez
xa sen requilorios, defenden
que a calidade –e o prezo– da
vivenda debe depender en ex-
clusiva do albedrío dos cons-
trutores. Así andan as cousas.
Andan nerviosos. E teñen ra-
zóns. Porque consumidos xa
tres anos de lexislatura a su-
cursal galega do PSOE ten un
magro balanzo que lles apre-
sentar aos galegos. Moi pouco
en Sanidade, escaso en Edu-
cación, inexistente en Medio
Ambiente, nulo en Presiden-
cia e Xustiza, negativo en Tra-
ballo, invisíbel en Economía e
cativo en Pesca. Chegarán os
quilómetros de asfalto que
Política Territorial anda a lici-
tar para, ao xeito de Fraga,
equilibrar as contas xa na fin
do mandato?
Pola contra o BNG ten un pro-
grama transformador e teima
en o levar á práctica: o Banco
de Terras e a nova política flo-
restal, o sistema galego de ben-
estar con participación dos
concellos a través do consorcio
(que xa agrupa dous de cada
tres municipios galegos), unha
nova política enerxética sus-
tentábel que mira porque os
beneficios xerados cos nosos
recursos naturais fiquen no pa-
ís, unha nova política de viven-
da que atende os intereses da
xente, e, en fin, unha aposta
sen complexos pola posta en
valor e a difusión internacional
da nosa cultura e deporte. 
O PSOE pedirá a confianza dos
galegos como garante do vello .
O BNG dirixirase á maioría de
galegos que queren que as cou-
sas muden de verdade e que
por iso apostaron, vai xa para
tres anos, por un goberno de
cambio. Que o pobo decida.�

O BNG ten un programa
transformador
e teima en o levar
á práctica.”

’’

Do feísmo e os minipisos
ás Normas do Hábitat
A conselleira de Vivenda
avoga por reducir o
beneficio dos
promotores. Algúns
ameazaron con irse

’’As empresas de construción
teñen unha marxe que ronda
o 5%, mentres que os
promotores gañan ás veces
entre un 100 e un 200%”

[Teresea Táboas]

Conselleira de Vivenda.

As leis e decretos que regulan a
construción están máis desen-
volvidos noutros Estados da
Unión Europea. Algúns arqui-
tectos consideran que esta po-
de ser, xunto cunha máis eleva-
da cultura e conciencia do en-
torno por parte da poboación, a
causa fundamental para que o
feísmo sexa un fenómeno parti-

cular de Galiza. Aínda que este
non é un dos puntos que cen-
tran o debate actual sobre as
Normas do Hábitat, son desta-
cábeis algunhas leis que teñen
que acatar os construtores nou-
tros países do ámbito español e
que contribúen a harmonizar e
humanizar as vivendas. 
En Suecia e Bélxica, por exem-

plo, regúlase o aspecto exterior
das vivendas, para que non de-
sentoen unhas coas outras. En
canto a habitabilidade, nos paí-
ses escandinavos prima a es-
tandarización dos materiais e
das medidas de acordo con
normas estritas que se levan
aplicando dende hai máis de
dúas décadas.�

A normativa é máis estrita en Europa

PACO VILABARROS
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WISHFUL
THINKING
’’

Luís Lamas

A nda o país revolto polas
Normas do Hábitat. Go-

bernar esixe  prudencia e diá-
logo. As formas en política son
importantes, atopar o mo-
mento oportuno é, ás veces,
máis importante que o fondo.
As Normas do Hábitat son a
priori interesantes na procura
dunha maior accesibilidade
para as vivendas e una maior
sustentabilidade destas.  
Agora ben, teño serias dúbidas
sobre a influencia da devandita
normativa na calidade de vida
dos cidadáns, e dende logo non
acabarán co “feísmo”. 
Hai una cousa sobre a que
non teño dúbidas: todas as
melloras serán con cargo ao
peto do comprador. Pensar o
contrario é de ilusos. Hai que
selo ou ter mala fe para dicir
que coa aprobación desta
norma se mellorará a calidade
de vida dos galegos. 
Con todo, o peor é o momento
no que se aproba a normativa,
en plena crise do sector, cunha
morea de vivendas baleiras e
sen perspectivas de venda.  E
por outro lado a forma: o diá-
logo, santo e seña da progresía
centralista e nacionalista, saltou
polo aire. A Fegamp, presidida
polo mesmo partido que sus-
tenta a Touriño na Xunta, reco-
rre o decreto. O PSOE vai cos da
feira e volta cos do mercado.
O presidente di que será flexí-
bel no “ritmo” de aplicación.
Non é doado, as normas son
para cumprirse: dura lex, sed
lex. O demais é arbitrariedade
ou algo peor. 
Ten outro lado escuro, xa reite-
rado polo sector nacionalista da
Xunta: quítalles competencias
ós concellos. No que atinxe á  le-
galidade urbanística non é
malo, no resto hai que respectar
a autonomía municipal.
Todos queremos unha vivenda
mellor e máis barata. Coido que
iso é, de momento, wishful
thinking, malia as Normas do
Hábitat.�

O diálogo, santo e seña  
da progresía centralista e
nacionalista,
saltou polo aire”

’’

As conmemoracións, as efemé-
rides, sacan a flote os que leva-
ron a bandeira daquel Maio do
68 santiagués, os avangardistas,
os das fotos. Pero detrás das
bandeiras e dos líderes estaba-
mos a tropa, os que faciamos
vulto, os que enchemos as rúas
do Maio. Todos os xogadores ti-
tulares daquel Maio deron a
súa opinión, explicaron polo
miudo como foi a loita, as con-
signas do exterior, pero, ¿qué
pasaba coa clase de tropa, os
que non tiñamos consignas e
que sabiamos do que estaba a
pasar só a medias? 
Boto man da memoira e dos
boletíns da Facultade de Cien-
cias, na que andaba eu no Se-
lectivo, e que milagrosamente
foron gardados por un meu
amigo, Quique Giráldez, de
quen herdei a memoria da-
quel tempo feito en folios a
multicopista. 
Para empezar, o Maio do 68
non foi en maio, nin no 68. Así é
como se fan as cousas neste
país. O primeiro boletín, o nú-
mero 3, data de novembro do
67, e aí xa está xermolando o
que con tanto acerto foi mos-
trado en Compostela nunha
exposición que duróu menos
do que debera. Nese boletín
dase conta da celebración da
Cámara Sindical (do sindicato
claramente oposto ao SEU) e
que queda formado por Fran-
cisco Álvarez Fontenla e o seu
equipo: Mariño Sieiro, Pereiró
Rodríguez, Balbuena Caste-
llano, Álvarez Areces e Martín
de Hijas; subdelegados, López
Veiga, Masa Vázquez e Sar-
miento Escalona. Tamén se dá
conta de que hai un remanente
dos cartos que serían logo fa-
mosos, e que ascende a 35.200
pesetas. E pegado ao boletín
hai unha folla a modo de pro-
clama, na que se piden cousas
terribelmente subversivas: li-
berdades variadas e reforma
democrática da universidade.
No boletín seguinte, tamén de
novembro, coméntanse as ac-
tividades da xunta de facultade
e proxectos culturais e deporti-
vos. No número 5, xa en xaneiro
do 68,  crúzanse cartas entre a
Xunta da facultade, o Decano e
o Rector. Neste punto xa en
Madrid comezan as folgas em-
pezando por Dereito. Cada
acto que organizan os estu-
diantes é prohibido, fose reu-
nión informativa de cursos ou

acto cultural; e prohíbense cou-
sas tan peregrinas como as
conferencias “El preclasicismo
en Vivaldi”, aula de poesía so-
bre Machado e Miguel Her-
nández ou “¿Perdió la Virgen en
el Concilio” (esta última a cargo
do Padre Cué). O caldo de cul-
tivo estábase a remexer na pota,
e o día 15 de aquel xaneiro os de
Ciencias fomos á folga, logo se-
guiron Medicina e Dereito. E aí
empezou todo.
O día 19 fomos queimar
exemplares do Correo Gallego
e a partirlle o escaparate (foi a
miña primeira relación coa
prensa escrita; anos despois
formaba parte da redacción
daquel xornal), e de seguido
cortamos o tráfico diante do
Derby. Houbo detencións,
paus, e todo o que os libros de
historia dan por certo.
A tropa ordinaria, os que facia-
mos a masa estudiantil, andaba-
mos a velas vir; se había unha
sentada pola mañá, e, se cadra
(que cadraba) chovía, algúns
coma min preferíamos quedar
na cama (a música da militan-
cia, como a de Brassens, non era
quen da facérmonos levantar).
Así que a aquela famosa carga
en Medicina, nin  fun. Si foron
dous amigos meus, da mesma
pensión, que aprenderon aquel
día unha frase nova: cargar a po-
licía. Os “grises” até daquela
eran seres que aparecían de
dous en dous, enfrascados en
enormes capildós da color pro-
pia deles, agardaban a que unha
das mil serenatas da noite com-
postelá estivese a piques de re-
matar para impoñer orde e pre-
senza. Pero aquel día da sentada
de Medicina, chegaron uns poli-
cías foráneos. Meus dous ami-
gos (un deles chegou a depu-
tado no Parlamento de Madrid)
estaban facendo un crucigrama
a medias cando se escoitou a
voz do capitán polo megáfono:

“Si al oir el cornetín no salen de
uno en uno, cargamos” E dixé-
ronse: “¿Qué é iso de cargar?”
Tanta era a inocencia político-
subversiva. Tres minutos des-
pois aprenderon nas costas o
significado. Non o esqueceron.
Todos falan do recital de Rai-
món no campus universitario.
Por aí gardo o folletiño que ven-
dían coas letras traducidas por
Casares. Pero ninguén dí que o
concerto durou, por sorte, catro
ou cinco cancións; a chuvia en-
cargouse de poñerlle fin ao reci-
tal; lembro que cantou “Al vent”,
claro, e “Diguen no” pero o resto
era frío e chuvia. Raimón era un
cantante verdadeiramente abu-
rrido; as súas cancións estaban
feitas de tres acordes de La me-
nor e catro versos que eran máis
ben consignas e mensaxes in-
certos (nunca entendín aquilo
de “buscar a Deus ao vento do
mundo”). Así que a chuvia fíxo-
nos un favor; por unha parte
quedou testemuña da actua-
ción do cantante de Xátiva, pola
outra deu pé para que berrase-
mos “¡Libertá!” e coa mesma lar-
garnos a tomar unhas tazas pola
rúa do Franco. O programa
cumpliuse e todos contentos.
Aqueles días de folga e folganza
as rúas estaban cheas, os bares
estaban cheos e o Salón Teatro
puxo La muerte tenía un precio
co local ateigado de revolucio-
narios que tomaban un des-
canso pola tarde. Poidera que
despois do cine houbese unha
asamblea en Ciencias, pero,

quén ía achegarse até alá baixo,
coa que caía? O Franco estaba
más preto. 
Tamén se fala con descoñece-
mento de causa, unhas veces, e
coa memoria distorsionada, ou-
tras, do famoso primeiro recital
das Voces Ceibes no paraninfo
de Medicina. Se a memoria non
me é ingrata, alí estabamos
unha morea de estudantes api-
ñocados para asistir ao parto
triunfante do equivalente galego
da canción protesta, política, so-
cial, necesaria, a imaxe e seme-
llanza da catalana. Recordo que
das paredes colgaban tapices es-
tilo gobelino, con esceas de caza
na Baixa Baviera, polo menos, e
alá, ao fondo, a unha esquina, os
mozos que puxeran música a
un fachico de poemas, princi-
palmente de Celso Emilio Fe-
rreiro (non cantaba Álvarez Are-
ces, como alguén conmemorou
estes días de efemérides). Un
micrófono, unha guitarra espa-
ñola e tres carteis pintados en
papel de envolver coas letras de
“Fuco Buxán”. Non se pode di-
cir que os novos cantantes fosen
unha virguería, pero tiñan von-
tade. Despois das catro primei-
ras cancións, a metade xa estaba
cansa de estar de pé, o calor fací-
ase insoportábel e aquilo levaba
pinta de non parar nunca. O
caso foi que non había maneira
de sair dalí, estabamos todos es-
tibados como unha lata de alcri-
ques; imposíbel marchar.
Aguantamos todo o recital, con
máis fe que afición. Acababa de
nacer Voces Ceibes e nós esta-
bamos naquel momento histó-
rico. Nin conta nos demos, a ver-
dade seña dita. Vicente Araguas,
un dos cantores, conta todo iso
moito mellor no seu libro.
Realmente, aquel curso 67-68 ía
cambear moitas cousas; os que
levaban a bandeira dirixiron ben
o asunto, e sabían de que ía o
conto, os demás aínda nos fal-
taba un chisco para ser cons-
cientes, pero algo xa se notaba
no clima, no aire, na fasquía dos
tempos; estabamos alí dando o
peito por algo que non alcanza-
bamos a comprender aínda,
pero xa podiamos tocar coa
punta dos dedos; porque sentía-
mos que si tiñamos que estar alí,
contra o mundo enteiro, contra
aquela forma de vida. Aquel
Maio abriu a porta para que pa-
sase xuño e aquel curso 67-68
abriu a porta para que entrasen
os anos vindeiros, o futuro.�

O OUTRO MAIO DO 68
TRIBUNA �J.A. Xesteira.

Xornalista.

Narisa Melón, Federico Ordax, Raimon, Perfecto Conde, Hlda Otero e Luís
Cochón [de esquerda a dereita].

’’Entón escoitou a voz
do capitán polo megáfono:
‘Si al oir el cornetín no salen
de uno en uno, cargamos’
E dixéronse:
‘Qué é iso de cargar?’” 
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mandas comunicativas do sé-
culo XXI”.
Touriño explicou nunha en-
trevista na Radio Galega que a
reforma da CRTVG na que tra-
balla a Xunta suporá “un cam-
bio profundo” dos estatutos e
da concepción dos medios
públicos e “non só” afectará
ao sistema de nomeamento
do director da Compañía, “o
único que lle preocupa ao PP”,
segundo apostilou.
Touriño criticou que o Partido
Popular galego vinculase a re-
novación de dous membros
do Consello de Administra-
ción da CRTVG a escolla do di-
rector da radio e televisión au-
tonómicas polo Parlamento
galego, retirándolle a compe-
tencia que agora exerce como
presidente da Xunta, “é de
mal estilo e de mal talante tra-
tar de aproveitar esta circuns-
tancia para meter unha pre-
sión que non é necesaria”, re-
plicou Pérez Touriño. O cam-
bio no sistema de elección do
presidente do ente formaba
parte do programa electoral
do PSdeG.�

POLÍTICA.11.ANOSATERRA
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máis episodios porque o BNG
xa anunciou que levará a pro-
posta a novos plenos.
O presidente da Xunta tamén

X.C.
O PP consumou no parla-
mento a súa advertencia de
que non ía facilitar a substitu-
ción de Luís Obelleiro e Celia
Pérez Orxe como conselleiros
da Compañía de Radio e Tele-
visión Galegas (CRTVG). A
idea que sosteñen desde o
grupo popular é que este sería
o momento de facer efectivo
un compromiso anterior de
nomear o director xeral, idea
na que nin PsdeG-PSOE nin
BNG coinciden e replican
acusando de chantaxe os po-
pulares. O enfado é maior no
grupo nacionalista, en tanto
que a substitución de Luís
Obelleiro é obrigada polo fa-
lecemento o pasado mes de
marzo, “están a bater marca
de indignidade”, censurou o
voceiro do Bloque, Carlos Ay-
merich, que lle reprochou ao
PP que “aproveiten” politica-
mente a fatal circunstancia.
No pleno celebrado o martes
22 a maioría cualificada para a
elección dos novos consellei-
ros (Roberto Mera e Alberto
Ansede eran os propostos
polo BNG), formábana cin-
cuenta deputados. Os conser-
vadores votaron en branco,
polo que a proposta non aca-
dou o consenso. Con todo, o
voceiro parlamentario do PP-
deG, Manuel Ruíz Rivas, ale-
gou que “non queremos blo-
quear nada”. O parlamentario
propuxo que a solución pa-
saba por vincular a renova-
ción á elección do presidente
da CRTVG na Cámara.

OS ECOS DA ELECCIÓN DE SENADORES.
Aínda que é negado polo PP,
ecoa nesta decisión o recente
proceso de elección de sena-
dores autonómicos. Daquela
os populares consideraban
que lle corresponderían dous
tendo en conta o sistema de
Hondt, pero afinal usouse o
procedemento de resto maior
polo que Manuel Cabezas
quedou fóra. O desquite vivirá

terciou no asunto días atrás,
anunciando que mantiña o
compromiso do goberno para
reformar nesta lexislatura a lei

da Compañía Radio Televi-
sión de Galicia (CRTVG) co
obxectivo de adaptar a radio e
a televisión públicas ás “de-

PARLAMENTO

O consello da C RTVG bloqueado pola demanda
do PP de consensuar o director xeral
Impiden a substitución
dos dous conselleiros
nacionalistas, entre
eles o falecido Luís
Obelleiro

PPrrootteessttaa  ddee  EEUU  rreeccllaammaannddoo  ccaammbbiiooss  nnaa  LLeeii  EElleeccttoorraall.. Un grupo de militantes de Es-
querda Unida desplegaron unha pancarta na tribuna do parlamento galego o pasado martes 22,
reclamando a reforma da lei electoral para que se rebaixe o mínimo de votos precisos para ser elec-
tos nunha circunscripción do 5 ao 3%. Desde hai varias semanas EU está impulsado unha Inicia-
tiva lexislativa Popular na mesma dirección.�

OTTO / A.G.N.
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uso e a promoción do galego
no sistema educativo proba o
abandono da cooficialidade en
favor do predominio do galego
e, tendenciosamente, un sis-
tema de inmersión, medidas
como a proxectada política de
subvencións discriminatorias
en función da lingua en mate-
ria de rotulación, ou como o
pacto municipal, apoiado
desde a Secretaría Xeral de Polí-
tica Lingüística, para impor o

idioma no que as orquestras
deberán tocar nas verbenas!,
supoñen senllos atentados á li-
berdade persoal que un demó-
crata xamais debería tolerar”.

EE UU, MCCAIN
E OS LOBBIES

TThhee  NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess
((lluunnss  2211  ddee  aabbrriill))

Cando o candidato demócrata
mellor situado nas primarias

americanas, Barack Obama,
pasa por horas baixas, o seu ri-
val conservador, John McCain,
enfróntase a un artigo de The
New York Times asinado por
MMiicchhaaeell  LLuuoo  e SSaarraahh  WWhheeaattoonn
que sinala que “o senador John
McCain baseou a súa campaña
para a presidencia en gran
parte na súa reputación como
reformista que fustriga a in-
fluencia dos cartos na política.
Mais un exame dunha lista de
106 doantes de élite que deron
máis de 100.000 dólares cada
un para a súa campaña demos-
tra que arredor dun sexto eran
lobbistas. A lista dos “apoios”
divulgouna McCain o venres
18. A meriande parte dos lob-
bistas, dos que son máis nume-
rosos os relacionados coa in-
dustria dos servizos financei-
ros, mostra que na súa cam-
paña McCain mantén a súa re-
putación de reformista. Mais
debuxou uns feitos que sinalan
os seus propios asesores, desde
as empresas lobbistas até o seu
asesor de campaña”.

A POLÍTICA
DE VIVENDA

FFaarroo  ddee  VViiggoo
((xxoovveess  1177  ddee  aabbrriill))

As Normas do Hábitat Galego
son obxecto dun artigo publi-
cado en Faro de Vigo e asinado
polo arquitecto JJoosséé  AA..  MMaarrttíínn
CCuurrttii, que se presenta ademais
como membro do Instituto de
Estudos Vigueses. “Desde hai
algúns anos, ?os do ladrillo? vi-
mos soportando un nivel de in-
tervencionismo lexislativo que
parece afectar por igual ao
signo político de calquera go-
berno local, autonómico, na-
cional ou europeo ao que se lle
ocorra a idea feliz de sacar unha
nova lei destinada a ?mellorar?
un sector sempre baixo sos-
peita e necesitado de refor-
mas”. Tamén sinala que
“cando non nos recuperamos
do efecto do Código de Edifica-
ción, xa temos enriba a Lei do
Hábitat Galego... Sen poder to-
mar alento, cae sobre as nosas
cabezas un novo ladrillo en
forma de lei, norma, orde-
nanza, circular... encargado de
enturbar e burocratizar algún
dos poucos sectores do pro-
ceso edificatorio aínda virxe de
lexislación. Aquí non hai pie-
dade.  Cando non é o aprovei-
tamento enerxético é a accesi-
bilidade, cando non é o trata-
mento de residuos é a habitabi-
lidade. Todo vale”.�

LIBERDADE
E IDOMA

LLaa  VVoozz  ddee  GGaalliicciiaa
((mméérrccoorreess  1166  ddee  aabbrriill))

O columnista de La Voz de Ga-
licia, RRoobbeerrttoo  BBllaannccoo  VVaallddééss,
analiza nun artigo a cuestión da
lingua e afirma que en Galiza
existía “un tácito pacto lingüís-
tico que se baseaba en dous
elementos esenciais: a acepta-
ción da cooficialidade entre ga-
lego e castelán, e o respecto á li-
berdade individual en materia
de idioma. Eses dous elemen-
tos foron, ou están a ser, revisa-
dos dun modo radical, ao ser-
vizo dunha política lingüística
na que o PSdeG renunciou aos
seus sinais de identidade na
materia, en beneficio dos que o
BNG sempre defendeu. E así, se
o novo decreto regulador do

ENPOLEIROALLEO

John McCain, senador conservador e candidato á presidencia nos EE UU.

MURADO
EN PALESTINA
’’

Damián Villalaín

E xercer dun modo ou dou-
tro o xornalismo de opi-

nión sen transmitir a sensa-
ción, case sempre acertada, de
que pertences á especie dos
que falan por non estar cala-
dos, é unha fazaña para a cal
non todos estamos conve-
nientemente dotados. Miguel
Anxo Murado, en cambio, si.
Nos seus artigos sempre di
algo que nin está repetido nin
deixa de ter o seu aquel. Con-
segue ser orixinal sen que se
lle note ansia por selo, sen ele-
var o ton nin impostar a voz. A
el, ademais, sáelle unha es-
crita moi sinxela e moi fluída
que acaba por ser elegante,
como o voo transparente e
sen pretensións dun lizgairo
pardal urbano en medio de
pombas fachendosas e zou-
ponas. 
Escribo sobre este xornalista
lucense (foi el quen me ensi-
nou a distinción entre lucense
e lugués) porque o estou pa-
sando de marabilla coa lec-
tura de Fin de século en Pales-
tina (Galaxia), crónica dos
anos vividos por Murado na-
quelas terras devastadas por
Deus e a violencia, traba-
llando a soldo das Nacións
Unidas para a Autoridade Na-
cional Palestina. Non é un li-
bro que teña como obxectivo
convencer a ninguén de nada,
pois Murado é un home moi
deferente, persuadido de que
non hai razóns obxectivas
para considerar os seus lecto-
res menos intelixentes do que
el mesmo é. Este é un libro in-
cluso divertido e atravesado
de principio a fin por unha
maneira de ver as cousas na
que o humor é tan importante
como a capacidade para com-
prender e reflectir, sen aspa-
ventos nin sobreactuacións
retóricas, o sufrimento dun
pobo acurralado. O certo é
que eu nunca me sentira tan
próximo aos palestinos como
ao ler este libro. Talvez porque
nunca antes rira tanto con
eles. A pesar de todo.�

A el sáelle unha escrita 
moi sinxela e moi fluída
que acaba
por ser
elegante”

’’
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no vindeiro congreso de xuño.
Logo, quixo desligarse das ata-
duras do pasado nomeando a
un equipo de xente nova, moi
afastada do goberno de José Ma-
ría Aznar e, para rematar, optou
por mudar o ton do seu discurso,
abrindo as portas ao diálogo co
presidente do goberno.
Todas estas decisións chocaron
dende un principio co sector
máis conservador do partido,
interesado en continuar coa liña
dura de épocas anteriores. Esta
corrente, apoiada polos medios
que na última lexislatura lle
marcaron a axenda ao PP, topou
en Esperanza Aguirre unha vo-
ceira de excepción. Coas súas
constantes incitacións ao actual
líder, as medias declaracións e a
insistente reclamación dun “de-
bate de ideas”, a presidenta de
Madrid abriu un dos períodos
máis delicados do Partido Po-
pular nos últimos tempos.
Mais, o aparente pulso entre
ambos políticos polo liderado
non parece ser a única razón de
fondo deste episodio que pro-
mete moitas emocións até o
congreso de xuño. O polémico
discurso de Mariano Raxoi na

convención do seu partido en El-
che (o sábado 19 de abril) parece
apuntar cara outra dirección e
pode interpretarse coma un ata-
que directo á particular concep-
ción aguirristado “liberalismo”.

DISCURSO DE ELCHE. Cun esquema
similar ao credo católico, o gale-
go fixo unha declaración públi-
ca da súa idea de partido e con-
vidou os que non comparten o
proxecto a abandonar a forma-
ción. Insistiu en que o PP é “mo-
derado, aberto e integrador” e
non un partido de “doutrina-
rios”. Asegurou que “non res-
ponde a unha soa ideoloxía” e
que conta con liberais, demo-
cristiáns e, incluso, socialdemó-
cratas entre os seus integrantes.
Dixo que os seus socios en Eu-

ropa son Merkel e Sarkozy polo
que “se alguén quere irse ao
partido liberal ou a o partido
conservador que se vaia”. 
Manifestou a súa crenza na
igualdade de dereitos e oportu-
nidades e na necesidade de que
o Estado axude aos desfavoreci-
dos. Amais, avogou por unha
educación, sanidade e sistema

de pensións de carácter público. 
Todos estes ingredientes apun-
tan cara a un liberalismo mode-
rado que parece ter pouco que
ver co reivindicado sistematica-
mente por Esperanza Aguirre
nestas últimas semanas. A presi-
denta autonómica semella non
sentirse satisfeita coas propostas
do líder do seu partido e, a xulgar
pola política que desenvolve en
Madrid, tópase máis preto das
vellas teorías neoliberais. De fei-
to, chegou a insinuar que Raxoi
estaría máis cómodo cun social-
demócrata que con ela mesma. 
Nun momento de crise como o
actual, dá a impresión de que
Mariano Raxoi se apresurou a
contrarrestar estas pinceladas
“extremistas”, consciente da
necesidade de presentar unha
alternativa   capaz de facer fron-
te á desaceleración económica
coa axuda do Estado.  
A maioría dos medios de comu-
nicación concluíron que neste
discurso o líder popularestaba
desafiando abertamente a súa
compañeira de partido. Aínda
que o voceiro do presidente o
chegou a desmentir (suponse
que para rebaixar a tensión), na
mente queda a imaxe dun reto
en toda regra e, sobre todo, a
sensación de que Mariano Ra-
xoi deixou de ser “predicíbel”.�

Charina Giráldez

A imaxe de home “predicíbel”
de Mariano Raxoi, que el mes-
mo contribuíu a fomentar, ex-
perimentou  unha insólita
transformación o pasado 9 de
marzo. Despois dunha segunda
derrota nas urnas, o líder popu-
lar deixou ao descuberto novas
facetas da súa personalidade.
A súa saída ao balcón de Géno-
va na noite electoral xa facía in-
tuír que o Raxoi do “adeus”, in-
terpretado coma unha renun-
cia, non era o mesmo da lexisla-
tura anterior. As palabras e o
xesto do político resultaron des-
concertantes e deixaron no aire
unha chea de incógnitas. Den-
de aquela, a incerteza acompa-
ña todos os movementos do
presidente do PP e os seus ac-
tos, que agora espertan unha
inusual expectación, non dei-
xan indiferente a case ninguén.
O primeiro gran cambio na súa
actitude percibiuse o mesmo día
da avaliación dos comicios. Alí,
diante da Xunta Nacional do
partido, Raxoi fixo unha demos-
tración de autoridade e, contra
todo prognóstico, anunciou que
se ía presentar como candidato

ANOSATERRA
24-30 DE ABRIL DE 2008

Mariano Raxoi semella non compartir
o ‘liberalismo’ que propugna Esperanza Aguirre

O home que deixou de ser predicíbel 

ESPAÑA.13.

’’Mariano Raxoi parece
consciente da necesidade
de presentar unha alternativa
capaz de facerlle fronte
á desaceleración económica,
coa axuda do Estado”

Asalto pirata ao atuneiro vasco Praia Bakio.Un grupo de homes arma-

dos secuestrou o barco cando navegaba en augas internacionais, a unhas

230 millas da costa de Somalia. A tripulación esta composta  por 13 persoas

de orixe africana, oito galegos e cinco vascos. A toma do barco non ten máis

intención que a puramente monetaria e a diplomacia española mobilizou

ao seu embaixador en Kenia para entablar negociacións, que non frutifica-

ron cando pechamos esta edición.�

Un buque armado escolta un cargueiro

en augas próximas a Somalia.
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Mariano Raxoi
na sede central

do PP.
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xoi en Elxe. As súas verbas de-
sataron un aluvión de reac-
cións no seo da formación
política pero non consegui-
ron facer que Esperanza Agui-

rre aclarara o seu posiciona-
mento.
A presidenta de Madrid evitou
a precisión en todas as súas in-
tervencións públicas. Repetiu
varias veces que non tiña in-
tención de presentarse, pero
ao mesmo tempo dixo que a
súa decisión non era de nin-
gún xeito “inamovíbel”. Obri-
gou o líder popular a desmen-
tir que os dardos envelenados
do discurso de Elxe ían dirixi-
dos a ela, e volveu insistir na
necesidade de abrir o debate
ideolóxico no PP.
Esta ambigüidade semella ter
como principal obxectivo re-
baixar a tensión xerada polo
duro discurso de Raxoi, pero
deixa aberta a confrontación
entre ambos políticos de cara a
un futuro non tan próximo.
Aguirre sabe que non conta cos
apoios suficientes para gañar a
batalla dentro de dous meses,
pero con vistas ao congreso in-
terno do 2011 parece estar con-
vencida de que as cousas aínda
poden cambiar. 
Unha das poucas afirmacións
rotundas de Esperanza Aguirre
en todos estes días foi que o seu
voto no vindeiro congreso do

partido será para o actual líder
popular. O que non quixo con-
cretar abertamente foi se na ci-
ta de Valencia tamén vai favo-
recer esa emenda ao relatorio
de Estatutos pedindo prima-
rias que anunciou un grupo de
compromisarios de Madrid.
Esta proposta de abrir un de-
bate sobre o procedemento in-
terno dentro do PP deixa no ai-
re moitas incógnitas e promete
novos episodios de enfronta-
mento. Para a presidenta ma-
drileña, sería unha nova opor-
tunidade de dar saída as súas
aspiracións e para Mariano Ra-
xoi, se sae vencedor, un xeito
de afirmar o seu liderado.
Polo momento, o único que
está claro é que se iniciou un
período de tregua entre os
dous políticos e que, tendo en
conta a axenda de previsións,
non vai poder prolongarse
máis aló do mes de xuño.�

Charina Giráldez
O debate interno do Partido
Popular viviu un dos seus mo-
mentos máis álxidos logo da
intervención de Mariano Ra-

25 DE ABRIL:
DIADA
VALENCIANA

’’

Roger Buch
Politicólogo

N as comarcas valencianas
máis meridionais hai me-

ses que non se pode ver a Televi-
sión de Catalunya. Este ano, a
diada nacional do País Valencia-
no celebrarase precisamente en
Alacante para denunciar esta
grande inxustiza. O ano pasado
ducias de miles de cidadáns
desfilaron polas rúas de Valen-
cia para conmemorar os 300
anos da batalla de Almansa. Na-
quela altura enfrontáronse os
exércitos de Felipe V de Borbón
e o arquiduque Carlos de Aus-
tria, durante a Guerra de Suce-
sión. Nesta ocasión, Acció Cul-
tural convoca tamén no marco
dos 800 anos do nacemento de
Jaume I, rei de Aragón que pre-
cisamente debuxou os límites
da área lingüística catalá.
O mesmo sábado 26 de abril, día
da manifestación e do concerto
que tamén se prevé multitudi-
nario, un tren de solidariedade
percorrerá a costa mediterránea
de norte a sur. O tren Jaume I da
Federación Llull (Obra Cultural
Balear, Acció Cultural e
Òmnium) que levará a Alacante
xente de Mallorca, de Girona, do
Segrià, da Anoia, do Empordà,
do Roselló, do campo de Tarra-
gona e de Barcelona, entre ou-
tros lugares. Un tren de esperan-
za que levará a voz do norte cara
ao sur, destes países sen nome.
Un tren que conectará huma-
namente por algunhas horas
aquilo que algúns desconecta-
ron tecnicamente. Diversos va-
góns con 600 faíscas da ilusión
moza por demostrar que Ala-
cante tamén é importante; un
tren que demostra que a socie-
dade civil existe, que o país late-
xa e que afirma que lle queda
moito por dicir. Mentres uns
van creando fronteiras, outros
bórranas. No país do laio e a
queixa perpetua, hai aquí quen
xa se puxo a traballar�

Un tre de solidariedade 
percorrerá a costa
mediterránea
de norte a sur”

’’

A polémica interna aprázase
Esperanza Aguirre rexeita un enfrontamento
directo con Raxoi antes de xuño

DEBATE NO PP

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

anosaterra en madrid

Esperanza Aguirre [no centro] con dirixentes do PP galego nun mitin das últimas eleccións xerais no Palexco da Coruña.    A.G.N.

’’Aguirre parece estar
convencida de que
as cousas aínda poden
cambiar de cara ao 2011”
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aspectos mais específicos, tales
como unha base de apoio para
monitorizar a situación política
rexional e asegurar o control das
reservas acuíferas e hidroeléctri-
cas paraguaias e de gas natural
na veciña Bolivia. Velaí a preocu-
pación estadounidense polo
triunfo de Lugo e o seu marcado
énfase en incluír a Paraguai no ei-
xe do ALBA dirixido por Chávez.
Ademais dos presumíbeis intere-
ses estadounidenses e venezola-
nos en Paraguai, o Brasil xoga un
papel fundamental na política
paraguaia. En anos anteriores,
este país ofreceulle asilo ao ex di-
tador paraguaio Alfredo Stroess-
ner e ao ex presidente Raúl Cu-
bas, así como ao ex xeneral gol-
pista Lino Oviedo, que se refu-
xiou no Brasil até 2004, cando de-
cidiu regresar a Paraguai para
afrontar os seus cargos xudiciais. 
Amnistiado pola xustiza militar
a finais de 2007, Oviedo presen-
touse como candidato nestas
eleccións presidenciais, confi-
gurándose como unha estraté-
xica carta de poder tanto para
Lugo como para a súa principal
rival electoral e candidata ofi-
cialista “colorada”, Blanca Ove-
lar, a primeira muller en com-
petir para a presidencia na his-
toria paraguaia.
A orientación de Lugo condi-
cionará o escenario político pa-
raguaio dos próximos meses. O
novo presidente paraguaio de-
berá afrontar unha dura oposi-
ción liderada por Ovelar e o Par-
tido Colorado, con Oviedo co-
mo presumíbelAlternativa Boli-
variana para as Américas árbi-
tro político, decidido a inclinar a
balanza. Pero a política para-
guaia tamén se nivelará dende
outros ámbitos, en Caracas,
Brasilia e Washington.�

Un primo de Uribe en busca e captura. Mario Uribe, senador colom-

biano parente do presidente Álvaro Uribe, pediu asilo na embaixada

de Costa Rica para se salvar da orde de busca e captura ditada pola fis-

calía do país sudamericano. Uribe está acusado de participar na trama

da Parapolítica, é dicir, o contacto e financiamento mutuo de grupos

paramilitares e cargos das estruturas do Estado. Uribe é o último dos

moitos políticos acusados neste caso do contorno presidencial. � JO
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Roberto Mansilla Blanco
Analista do IGADI
(www.igadi.org) .

A vitoria do ex bispo católico Fer-
nando Lugo nas eleccións presi-
denciais paraguaias do domingo
20 de abril constitúe un histórico
cambio político cara á esquerda
neste minúsculo país sudameri-
cano de pouco máis de seis mi-
llóns de habitantes, cunhas im-
plicacións rexionais que seme-
llan acercalo ao eixe da Alternati-
va Bolivariana para as Américas

(ALBA) defendida polo presiden-
te venezolano Hugo Chávez.
Condenado dende o Vaticano
por intervir en política, Lugo aca-
bou así cunha era política neste
país, condicionada por seis dece-
nios de hexemonía do conserva-
dor Partido Colorado. Se ben Pa-
raguai iniciou unha transición
democrática a partir de 1989, os
seus problemas crónicos non
melloraron: a elevada pobreza,
rampante corrupción e a necesi-
dade dun cambio mais popular,
factores que lle permitiron a Lu-
go alcanzar un resoante triunfo
que abre unha nova etapa.
Coa súa plataforma electoral
Concertación Nacional, que in-
clúe diversos partidos e move-
mentos de esquerda así como in-
dixenistas, Lugo defende un dis-
curso de xustiza e equidade so-
cial simpatizante co modelo polí-

tico da “democracia participati-
va” e da integración social hemis-
férica contido na ALBA, ambos
difundidos por Chávez, e que ten
eco actualmente nas veciñas Bo-
livia e Ecuador. Polo tanto, non
resultaría sorprendente que, un-
ha vez consumada a súa vitoria,
Lugo enviara unha inmediata
mensaxe a Chávez a fin de po-
tenciar a Unión de Nacións de
América do Sur (UNASUR)
Así, Paraguai, membro de pleno
dereito do MERCOSUR desde a
súa fundación en 1991, estaría
experimentando unha inédita
viraxe a favor do ALBA que, a
grandes trazos, situaría este país
no centro da atención hemisféri-
ca, especialmente polos intere-
ses de actores externos como Ve-
nezuela, o Brasil e os EE UU.
Desde 2004, Washington nego-
ciou co goberno de Nicanor

Duarte a instalación dunha base
militar, en teoría destinada a
combater o tráfico de drogas e de
armas na cualificada Triple Fron-
teira entre Paraguai, o Brasil e Ar-
xentina. Para xustificar esta aper-
tura militar, dende a Casa Branca
consideran que neste espazo xe-
ográfico aparentemente sen
control estatal, reside unha im-
portante comunidade árabe de
simpatizantes dos partidos isla-
mistas libanés Hizbulá e palesti-
no Hamás, así como coa suposta
presenza iraniana en América do
Sur. As visitas do presidente ira-
niano Mahmud Ahmadineiad a
Venezuela e Bolivia no 2007 per-
suadiron a Washington da nece-
sidade de extremar o seu apoio
ao goberno paraguaio.
Non obstante, os intereses xeo-
políticos de Washington seme-
llan estaren centrados noutros

CAMBIO NO PARAGUAI

Partidarios de Fernando Lugo celebran a vitoria da APC a noite do 20 de abril no centro de Asunción. JORGE ADORNO/REUTERS

’’Non resultaría sorprendente
que Lugo enviase unha inme-
diata mensaxe a Chávez a fin de
potenciar a Unión de Nacións
de América do Sur (UNASUR)”

A vitoria do centro-
esquerda abre
a posibilidade dunha
recomposición dos
centros comerciais entre
Mercosur e Unasur

Un novo socio para a ALBA

’’A política paraguaia
nivelarase tamén dende
Caracas, Brasilia e Washington”
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Laudelino Pellitero
“O cuarto é escuro pero ten
luz”. O paradoxo do locutor da
televisión paraguaia para des-
cribir a fiestra aberta nas elec-
cións do 1989, tras 36 anos da
ditadura  Alfredo Stroessner
–aquel xeneral que gañaba elec-
cións cun 98 por cento dos vo-
tos– agora recobra o pleno sig-
nificado co triunfo do Bispo
Fernando Lugo. A vencedora
Alianza Patriótica polo Cambio
(APC) é un conglomerado de
dez partidos que abranguen un
abano dende o Partido Liberal
até a esquerda máis clásica.
Gobernar Paraguai con trinta
anos de experiencia relixiosa,
pero con tan só un ano e medio
de experiencia política, e cun
partido que ten menos dun ano
de vida, non é presente celestial.
Tan só Surinam ten menor pe-
so económico que Paraguai.
Tan só Bolivia ten menor renda
per cápita. Datos que non invi-
tan á euforia e calibran a tarefa
pendente. Antes haberá que
marcar o rumbo de prioridades
nas entrañas da diversa APC.
Tarefas pendentes hai moitas:
Nos 61 anos de goberno do Parti-
do Colorado, afiliou a metade da
poboación. As liñas do Estado de
dereito, as fronteiras da división
de poderes foron difuminándose
até alterar os fundamentos da
democracia. Poder xudicial, exe-
cutivo e lexislativo forman un
único poder verdadeiro.
Tampouco está definida a liña
que separa os lícitos negocios
das lucrativas e respectábeis ac-
tividades do contrabando ou a
falsificación tecnolóxica, que
colocan o país na cabeza da co-
rrupción. De cada dez produ-
tos, tan só dous son lexítimos ou
auténticos. Poder político, po-
der económico, impunidade
fiscal están tan ensarillados que,

para separalos, vai ter que me-
ter o bisturí.
Pero se hai un reto ao que o
“bispo dos pobres” vai entregar
corpo e alma, é na tarefa de
combater a pobreza nun país
no que o 20 por cento acumula
o 60 por cento da riqueza, no
que os datos oficiais colocan o
20 por cento na pobreza extre-
ma. Aumentou catro puntos
nos últimos tres anos, a pesares

de ter medrado o PIB nun 6,6
por cento en 2007.
Se hai un tema incómodo na
axenda irrenunciábel, esta é a
revisión do tratado bilateral que
regula os prezos e a distribución
enerxética da mega-represa de
Itaupú. Lula non recibiu a Fer-
nando Lugo até a última sema-
na, cando xa as pesquisas eran
irreversíbeis, agás fraude xene-
ralizada. Das 20 turbinas de Itai-
pú, Paraguai tan só precisa un-
ha, e por mor do convenio, está
na obriga de lle vender a enerxía
sobrante ao Brasil a prezo 80 ve-
ces inferior ao do mercado. Algo
semellante acontece na presa
de Yacyretá, pero con Arxentina
como socia.

Posúe recursos xeoestratéxicos
privilexiados e cobizados. Fun-
ciona como colchón entre os
grandes do Mercosur. Está em-
paredada entre recursos ener-
xéticos periféricos hidroeléctri-
cos e gasíferos. Mais o maior te-
souro que acubilla é o ilimitado
Acuífero Guaraní, que podería
subministrar 300 litros per cápi-
ta a 360 millóns de persoas du-
rante 100 anos.
Perdido o século XX, Paraguai
desenganchouse da historia no
seu nefasto século XIX, no que a
Guerra da Tripla Alianza que dei-
xou 300 mil mortos e unha lousa
de miseria. Engancharse no sé-
culo XXI, depende agora de Fer-
nando Lugo. �

A ONU alerta da ameaza da suba do prezo dos alimentos. Outra vez

un alto cargo das Nacións Unidas, neste caso Josette Sheeran, directora

do Programa Mundial de Alimentos, alerta da profunda crise alimentaria

que vive o planeta. Para Sheeran, “o mundo vive un tsunami silencioso”

que pon en perigo a vida de 100 millóns de persoas en todo o mundo por

mor do aumento do prezo dos alimentos. As causas deste aumento son o

aumento da demanda e a utilización de cereais como combustíbeis.�

X.L. Franco Grande

O Tíbet dista moito de ser
unha comunidade autó-

noma, por máis que así se lle
chame: está directamente go-
bernada por xentes da etnia
han postos por Beijing, carece
de calquera sorte de estatuto de
autonomía e a súa cultura pro-
pia vén sendo teimosamente
asoballada por aquela etnia,
que é a que exerce o poder.
Tanto é así que se dá a situa-
ción paradoxal de que un sis-
tema político que se ten por
ateo pretende intervir no só
no nomeamento do novo Da-
lai Lama, senón tamén no
control dos demais lamas. 
É certo que China liberou o Ti-
bet da servidume teocrática e
feudal en que vivía, que cons-
truíu a estrada de Lhasa e que
fixo no país moitos investi-
mentos; pero tamén o é que
foi totalmente sometido a Bei-
jing e gobernado, ou máis ben
colonizado, pola etnia han, e
que o ferrocarril e os investi-
mentos significan máis domi-
nio de Beijing e menos derei-
tos para o pobo tibetano.
Pero este é algo moi complexo,
no que non sempre se repara:
ademais dos habitantes do Tí-
bet, hai tibetanos nas provin-
cias limítrofes tanto de dentro
da China como de fóra dela. De
aí que os movementos reivindi-
cativos se teñan estendido a te-
rritorios que exceden con moito
do Tíbet e da China.
Parécenos unha postura moi
maniquea dicir que o conflito
é entre o Dalai Lama e Beijing,
porque non é certo, ou entre
monxes tibetanos e os amos
chineses. Máis semella que se
trata dunha loita do pobo por
unha autonomía real, nin se-
quera autodeterminación,
cousas das que non entende,
nin quere entender, o PCCh.
É moita a información que
cómpre filtrar para no perder
a cabeza.�

LATEXOS

DE NOVO
O TÍBET

’’

Parécenos unha postura moi
maniquea dicir que o conflito
é entre o Dalai
Lama e
Beijing,
porque
non é certo”

’’

A inmensa tarefa de Lugo
O presidente electo
terá que lidar a partir
do primeiro intre coa
pobreza e as diferenzas
políticas dentro da súa
propia coalición

’’Nos 61 anos de goberno
do Partido Colorado, afiliou
a metade da poboación”
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Fernando Lugo agarima un dos seus colaboradores antes dunha rolda de prensa en Asunción o 22 de abril.
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UE sitúase por baixo do propio
beneficio e a independencia do
Banco Central Europeo paréce-
lles discutíbel.
Por outra banda, Sarkozy e Ber-
lusconi, proamericanos conven-
cidos, comparten un afán des-
mesurado pola notoriedade in-
ternacional. No ano 2007, o pre-
sidente francés foi o primeiro lí-
der occidental en visitar a Vladí-
mir Putin despois de facer públi-
cas as súas aspiracións como
primeiro ministro de Rusia. Ago-
ra, Il Cavaliereapresúrase a reci-
bilo na súa residencia de Cerde-

ña, antes incluso de asumir for-
malmente o goberno de Italia.
Todas estas conexións, basea-
das en intereses particulares,
xeran unha sensación de incer-
teza no seo das institucións eu-
ropeas, conscientes da pouca
devoción de ambos gobernan-
tes polo proxecto comunitario.
Non resulta precisamente tran-
quilizador unir as excentricida-
des do presidente francés (que
non dubida en presentarse ás
xuntanzas do Ecofinpara dicir
que non vai cumprir co déficit
cero no prazo establecido), cun

Berlusconi que chega ao poder
da man da antieuropeísta Liga
Norte. Do mesmo xeito, faise
complicado esquecer a presi-
dencia italiana do 2003, que dei-
xou á UE sumida nunha pro-
funda crise.

DESEQUILIBRIO DE FORZAS. Coa rati-
ficación do Tratado de Lisboa
no horizonte, os responsábeis
comunitarios piden prudencia.
O triunfo de Berlusconi inclina
a balanza cara aos gobernos
menos comprometidos coa in-
tegración europea e dispara as
alertas sobre o futuro da Unión. 
O novo eixo Roma-París cami-
ña na liña dos países do leste in-
corporados no 2004, máis preo-
cupados por pechar acordos
cos Estados Unidos ca en
apoiar as directrices de Bruxelas
(nestes momentos Polonia e a
República Checa andan enfae-
nados na negociación das con-
traprestacións económicas por
albergar o escudo antimísiles
norteamericano).
Amais, este bloque euroescépti-
co podería quedar reforzado se
prosperan as relacións franco-
británicas, impulsadas por Sar-
kozy no cumio de Londres do
pasado mes de marzo. O presi-
dente francés e o primeiro mi-
nistro Gordon Brown pertencen
a familias políticas distintas pero
teñen en común unha escasa
querenza pola Europa unida. 
Neste escenario, o complicado
é pensar nunha grande coali-
ción que poida contrarrestar es-
ta corrente. A Alemaña de Mer-
kel, cada vez máis lonxe do seu
aliado francés, semella estar illa-
da nesta nova distribución de
forzas. Tamén a España de Ro-
dríguez Zapatero, que non aca-
ba de topar socios de referencia.
Sen dúbida, a vitoria electoral
de Il Cavaliere fronte a Walter
Veltroni foi un duro golpe para
o presidente español, que vía
no líder de centro-esquerda a
un aliado de altura. No peche
da campaña italiana, Zapatero
deixouno claro: “Veltroni é o lí-
der moderno que precisa Italia,
un país fundamental no pro-
xecto europeísta de solidarie-
dade, desenvolvemento sostí-
bel, dereitos sociais e liberda-
des individuais”. �

tranxeiros sen traballo e aplicar
de xeito inmediato a polémica lei
Bossi-Fini (que introduciu o deli-
to específico de inmigración
clandestina) son propostas que
soan a música celestial nos ouvi-
dos do presidente galo.
Pero a política de seguridade
non é o único punto de encon-
tro entre ambos mandatarios
que tamén coinciden nos fun-
damentos económicos. Para
eles, a rebaixa fiscal preséntase
como a mellor fórmula de esti-
mular o crecemento, a discipli-
na orzamentaria imposta pola

Charina Giráldez

Nicolas Sarkozy acolleu con es-
pecial entusiasmo o regreso de
Silvio Berlusconi. Sabe que o fu-
turo primeiro ministro de Italia é
o aliado perfecto para poñer en
práctica o seu ideario “populis-
ta” durante a presidencia france-
sa da UE, que comeza o vindeiro
1 de xullo. O seu “pacto europeo
de inmigración” encaixa perfec-
tamente coas promesas lanza-
das por Berlusconi durante a
campaña electoral. Pechar as
fronteiras, establecer máis cam-
pamentos para identificar es-
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Silvio Berlusconi. ALESSANDRO BIANCHI/REUTERS

O euroescepticismo
gaña terreo

M. Obelleiro
Os comentarios sexistas de
Berlusconi, o último sobre o
alto número de mulleres que
hai no goberno “rosa” español
e as  dificultades que iso supo-
ría para Zapatero, non lle im-
pediron acadar o poder por
terceira vez. Malia que as mu-
lleres italianas non castigaron
nas urnas ao primeiro minis-
tro italiano, a meirande parte
da sociedade europea desa-
proba a actitude do político.
Carme Adán, secretaria xeral
de Igualdade, asegura que es-
ta actitude deriva “do medo a
que as mulleres o fagan ben

na política”. Pola súa banda,
María Xosé Queizán comenta
que a “actitude misóxina” de
Berlusconi “define a situación
que vive o país”. “Malia que
no Estado español mellorou a
consideración das mulleres,
en Italia están máis atrasados
e permítense o luxo de aceptar
comentarios fóra de lugar”. A
raíz dos comentarios de Ber-
lusconi, a escritora lembra de-
claracións “horríbeis” de Fra-
ga relativas ás mulleres. A es-
critora pensa que as italianas
non castigaron o primeiro mi-
nistro nas urnas por un pro-
blema de conciencia, non de

sexo, “non son conscientes de
que Berlusconi está a atacar a
súa dignidade”. Para Queizán,
a imaxe de José Luis Zapatero
coas ministras e de Carme
Chacón embarazada poñen-
do firmes as tropas “son actos
pedagóxicos que supoñen un
avance importante”.
A presidenta da asociación fe-
minista Alecrín, Ana Míguez,
define a Berlusconi como un
“impresentábel que demos-
trou ao longo dos seus manda-
tos que para el as mulleres son
obxectos”. Míguez salienta a
influencia da Igrexa “nunha
política que perdeu o norte e

nun Estado patriarcal que non
asume que as mulleres teñan
vida pública”. Segundo Mí-
guez, “un político como Ber-
lusconi non aguantaría nin
cinco minutos en Galiza”.�

Il Cavalieree as mulleres

’’As italianas non son
conscientes de que atacan
a súa dignidade”

[María Xosé Queizán]
Escritora

’’O triunfo de Berlusconi
inclina a balanza cara
aos gobernos menos
comprometidos
coa integración europea ”

ITALIA E A U.E.

A volta de Berlusconi á primeira liña
debuxa un novo panorama comunitario.

15-18 mundo 2.qxd  22/4/08  20:53  Página 4



ECONOMÍA.19.
ANOSATERRA
24-30 DE ABRIL DE 2008

Xurxo González

O sector da construción en Ga-
liza está a amosar mellores indi-
cadores que o total do Estado.
Non obstante, constátase un
descenso na actividade, visados
de obra e transaccións inmobi-
liarias, ao igual que no con-
xunto de España. Aínda así, na
meirande parte das áreas urba-
nas da Comunidade os pisos
continuaron subindo cando xa
se coñecían as dificultades que
atravesaba o sector.
O prezo da vivenda nas zonas
urbanas de Galiza (onde xa vive
máis da metade da poboación)
alcanzou marcas históricas no
último ano. A pesar de que as
dificultades derivadas da crise
hipotecaria internacional xa se
empezan a notar nalgúns indi-
cadores, o prezo medio dos pi-
sos situouse nos 1.548 euros por
metro cadrado.
A falta de confianza e de crédito
dos mercados internacionais
está sendo, polo momento,
máis benévola con Galiza que
co conxunto estatal. Como re-
colle o último exemplar do Ob-
servatorio Inmobiliario de
Caixa Galicia, “os indicadores
non manifestan aínda tenden-
cias contractivas. O sector con-
tinuou acrecentando a súa im-
portancia dentro do conxunto
da economía e representa o 14
por cento do PIB galego”.

DESCENSO MODERADO NA OFERTA.Esta
realidade reflectiuse no des-
censo do paro ao longo de 2007.
Os responsábeis do estudo in-
dican que o indicador “marcou
unha tendencia contraria á es-
tatal e o paro decreceu en Ga-
liza”. Este feito explícase polo
gran número de vivendas ini-
ciadas nos pasados anos e que
aínda non están rematadas. 
Ademais en Galiza a promo-
ción de obras novas alongouse
o ano pasado máis que no resto
de España, pola continuidade
do interese en obra para fins tu-
rísticos. Iniciáronse case 36.000

vivendas nos nove primeiros
meses do ano, que en termos
absolutos representa a segunda
maior cifra xamais alcanzada
pola edificación civil na Comu-
nidade. Non obstante, os pro-
xectos visados polos colexios de
arquitectos reducíronse signifi-
cativamente, o que, segundo os
responsábeis do estudo se tra-
ducirá, “cara mediados de 2008,
en descensos importantes das
iniciacións de obra, que terán
consecuencias negativas sobre
a ocupación”.
Os municipios costeiros non
urbanos constitúen un caso
particular. A pesar de que re-
presentaron preto da metade
dos novos proxectos visados
(destinados a segunda resi-
dencia ou a uso turístico), a
proporción destes foi decre-
cendo cara ao final do ano. Os
expertos consultados por
Caixa Galicia relacionan este
feito co “evidente empeora-
mento das expectativas”, pero
tamén co “efecto Código Téc-
nico” e a anticipación á apro-
bación da Lei do Litoral no Par-
lamento autonómico. 

A BAIXA DEMANDA NON REDUCE AÍNDA O
PREZO DOS PISOS.O informe recolle
un descenso das operacións re-
lacionadas co sector inmobilia-
rio nas notarías e rexistros da
propiedade. Segundo os datos
consultados, pódese estimar
unha caída da demanda de en-
tre o 5 e o 15%. Este feito causou
unha menor ritmo de aumento
do prezo medio da vivenda, se
ben aínda non un descenso do
seu valor, polo menos nas zo-
nas urbanas.
Por provincias, o prezo medio
do metro cadrado en euros al-
canzou os 1.731 en Ponteve-
dra, 1.546 en A Coruña, 1.136
en Lugo e 1.118 en Ourense, o
que representa unha media de
1.547 para o conxunto de Ga-
liza, e supón a súa marca histó-
rica absoluta.
O informe de Caixa Galicia con-
sidera que o mantemento des-

tes prezos débese a que aínda
son menores que no conxunto
de España. Así, se para comprar

en Galicia, o resultado ponde-
rado para o total do Estado era
de 10,2 anos.�

unha vivenda de 100 metros ca-
drados  en 2007 se precisaba in-
vestir 8,8 anos do salario medio

As malas expectativas e as dificultades de parte
do sector da construción reduciu o ritmo
de crecemento do prezo da vivenda, pero aínda
non se rexistran caídas nas áreas urbanas

A pesar de todo, os pisos non baixan

O Ministerio de Vivenda publi-
cou a semana pasada unhas
estatísticas nas que se recolle
que os prezos no conxunto de
España medraron no primeiro
trimestre do ano un 4 % res-
pecto ao ano anterior, cinco
décimas menos que a evolu-
ción do IPC no mesmo perí-
odo. Isto significa que, en ter-
mos reais (tendo en conta a in-
fluencia da inflación nos pre-
zos) as vivendas perderon valor
en relación a outros produtos. 
Se os datos se analizan por
segmentos de mercado, al-
gúns deles rexistran baixadas
nominais (descenso do seu
prezo de xeito absoluto). Al-
gúns promotores indican
que os produtos inmobilia-

rios afectados son a vivenda
usada e a segunda residencia.
A evolución actual do prezo da
vivenda percíbese dun xeito
diferente por parte dos cida-
dáns que aspiran a conseguir
unha vivenda aos que conci-
ben a compra inmobiliaria
como un investimento de fu-
turo. O certo e que esta perda
de valor, ben sexa real ou no-

minal, do valor dos inmóbeis,
afecta ás previsións de crece-
mento da economía española
no seu conxunto, moi depen-
dente durante os últimos anos
da evolución deste sector. 
Non obstante, o sector é amplo
e diversificado. As actuación
das distintas Administracións,
acelerando as licitacións e pro-
movendo as vivendas de pro-
tección oficial poden supoñer
un bálsamo de cara a conse-
guir ese “aterraxe suave” que
non afecte ao resto do sistema.
Como en toda crise, haberá
perdedores e ganadores. O que
parece claro é que a economía
española debe tender cara ou-
tro modelo de crecemento,
non baseado tanto no au-

En 2008 o prezo dos pisos
aumenta menos que a inflación

’’A perda de valor afecta
ás previsións de crecemento
do conxunto da economía”.

PACO VILABARROS

’’A promoción de edificacións
novas alongouse o ano
pasado máis que no resto
de España pola continuidade
do interese da obra
para fins turísticos”

’’Un informe de Caixa Galicia
considera que o
mantemento destes prezos
débese a que aínda
son menores que
no conxunto de España”

’’Reducíronse de xeito
significativo os proxectos
visados nos colexios de
arquitectos e as operacións
en notarías e rexistros da
propiedade”

A cotización do euro bate nova marca. A moeda comunitaria chegou o

mércores a superar os 1,60 dólares no mercado de divisas de Frankfurt. Os

analistas apuntan que a causa desta tendencia é  a defensa por parte do

Banco Central Europeo do obxectivo de estabilidade dos prezos, fronte aos re-

cortes de tipos de xuro anunciados pola Reserva Federal estadounidense.�
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Os gandeiros proseguen as mobilizacións contra a industria do
leite. Máis de 2.000 produtores concentráronse o pasado mércores ante

as instalacións de Leite Río para protestar polas baixadas do prezo en

orixe impostas por esta compañía. O seu propietario ameazara con sus-

pender a recollida do leite se esta acción se levaba a cabo, aínda que final-

mente non cumpriu a ameaza.�

Achégase o 28 de abril, o Día
Internacional da Seguridade e
a Saúde no Traballo. Segura-
mente, un ano máis conti-
nuarase percorrendo a efe-
méride para falar dos acci-
dentes laborais, os índices de
sinistralidade e bailarán cifras
e estatísticas a respecto disto.
Está claro que estamos a falar
da parte máis impactante en
termos de números –e de vi-
das– dun problema que, po-
rén, é moito maior: o pro-
blema das perdas de saúde
imputábeis ao traballo.
Diversos informes de organis-
mos especializados indican
que no mundo, as primeiras
causas de mortaldade deriva-
das do traballo son o cancro e
as enfermidades do aparato
circulatorio, mentres que os
accidentes ocupan o terceiro
lugar. No entanto, a relación
causa-efecto de moitas das en-
fermidades orixinadas polo
traballo queda sen estabelecer,
e a súa orixe non se rexistra
“oficialmente” como laboral. 
O efecto inmediato dos acci-
dentes, pola contra, fai evi-
dente a causa laboral do dano
producido. Os accidentes de
traballo e as enfermidades
non son un problema novo,
pero desde a Lei de Preven-

ción de Riscos Laborais, do
1995, a percepción social foi
mudando. Deste xeito, pa-
souse da idea de que os acci-
dentes de traballo non eran
máis ca unha manifestación
da maldición bíblica –“gañar
o pan coa suor da túa fronte”–
até se converter nun pro-
blema social non resolto
–como reflecten todos os anos
as estatísticas e os informes
oficiais. Así, no ano 2007 pro-
ducíronse en Galiza 56.820 ac-
cidentes con baixa, dos cales
96 foron mortais. A pesar de se
constatar unha lixeira redu-
ción, o resultado é similar ao
de anos anteriores.

PASIVIDADE DAS EMPRESAS. En
todos estes anos, o principal
pulo á prevención dos acci-

dentes de traballo veu da le-
xislación, impulsada polos
sindicatos e asumida polos
gobernos. As empresas, en xe-
ral, non mostraron iniciativas
suficientes para o conxunto
social; non é nada estraño, a
prevención é unha actividade
con rendibilidade a longo
prazo, pero os gastos que xera
páganse no momento. 
E difícil, pois, que as empre-
sas, que na maioría dos casos
desenvolven a súa actividade
centradas no curto prazo, le-
ven a iniciativa nas políticas
preventivas –máis alá da ac-
tuación reactiva ante os acci-
dentes graves ou a presión
dos traballadores organizados
sindicalmente. E se, como nos
pasa no noso país, o 87,8 por
cento das empresas son de
menos de dez traballadores
–as cales ocupan o 32 por
cento das persoas expostas a
sufrir un accidente de traballo
ou unha enfermidade labo-
ral– e estes están pouco o
nada organizados, a defensa
ante os danos do traballo está
exclusivamente na eficiencia
dos sistemas preventivos da
propia Administración.

O SISTEMA DEBE SER EFICIENTE.
Por iso é tan importante que o

sistema preventivo sexa efi-
ciente: 1) a aseguranza, que
ten como obxectivo protexer
as persoas lesionadas e evitar
que teñan que acudir á Xus-
tiza para ser indemnizadas; 2)
o sistema de información, xa
que se os danos á saúde non
se rexistran ao xeito é imposí-
bel que os poderes públicos
poidan adoptar políticas
apropiadas para controlar o
problema; 3) o sistema de in-
vestigación para detectar no-
vas enfermidades; 4) a inspec-
ción para controlar se a lexis-
lación se respecta; 5) a acción
de promoción.
En todo o anterior vimos
arrastrando en Galiza anos de
ausencia de políticas públi-
cas. Na última época do PP á
fronte da Xunta, a consellaría
responsábel desta área pro-
moveu, como unha das súas

primeiras iniciativas, a redu-
ción do orzamento dos gabi-
netes provinciais de seguri-
dade e hixiene, que eran os
únicos órganos especializa-
dos na materia con que con-
tabamos no país.

AVANCES NO DIÁLOGO SOCIAL. Por
este motivo, xa  co goberno bi-
partito do PSdeG e BNG, unha
das nosas propostas no
marco do diálogo social foi a
de dotar o país dun orga-
nismo especializado na pre-
vención dos riscos laborais
que, fornecido dos medios
necesarios, asumise a tarefa
de impulsar as políticas públi-
cas necesarias para reducir
esta lacra.
Foi así que naceu o Instituto
Galego de Seguridade e Saúde,
froito, como dicimos, do diá-
logo social, e así se recolle na
súa estrutura. Na Comisión de
Goberno estamos os implica-
dos: as Consellarías de Traballo,
Industria, Sanidade, a Confede-
ración de Empresarios e os tres
sindicatos. O seu éxito depende
de que o Goberno bipartito o
teña como un compromiso e
que os que facemos parte do
seu órgano de goberno lle dea-
mos o pulo que precisa. Por nós
non vai quedar.�

TRIBUNA �Tensi Álvarez Folgar.
Secretaria de Saúde Laboral e Medio Ambiente do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras.

’’No ano 2007 producíronse en
Galiza 56.820 accidentes con
baixa, dos que 96 foron
mortais. A pesar de se
constatar unha lixeira
redución, o resultado é
semellante ao de anos
anteriores”

’’A prevención é unha
actividade con rendibilidade
a longo prazo, pero
os gastos que xera
páganse no momento”

28 DE ABRIL: TRABALLO, SAÚDE, SEGURIDADE
PACO VILABARROS
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lares a onza a case 700 a finais
desa década.
Nos seguintes anos, e até hai moi
pouco, os bancos centrais des-
monetarizaron o ouro e basea-
ron as súas moedas no dólar, e o
prezo do metal baixou até os 250
dólares. Isto foi posíbel grazas a
extraordinaria fortaleza da eco-
nomía americana nese período.
Na actualidade os enormes defi-
cits, exterior e orzamentario, dos
EE UU provocan unha descon-
fianza no billete verde que im-
pulsan o prezo do ouro até case
os 1.000 dólares/onza, ao seguir
mantendo o metal a súa consi-
deración de activo refuxio. A in-
flacción no prezo do petróleo
por riba dos 110 dólares/barril
vén dada polo mesmo motivo. 
Penso que, a semellanza dos
anos 70, os EE UU necesitan
unha devaluación da moeda, no
caso actual para poder enxugar o
déficit exterior, e o petróleo dalle
o patrón universal para facelo
contra todas as divisas.
É evidente que este escenario
provoca unha situación peri-
gosa nos países cunha divisa do-
larizada e que non sexan produ-
tores destas materias primas, e
case seguro será unha fonte de
conflitos a medio prazo.
A menos que os EE UU non
arranxen a economía doméstica,
o “ouro”, da color que sexa, vol-
tará ser diñeiro unha vez máis.�

L. Miguel Barros.
Director de Solventis (www.solventis.es)

Dende o terceiro trimestre do
pasado ano, asistimos a unha
correlación perfecta entre as al-
zas no prezo do petróleo, do
ouro, e a apreciación do euro
fronte ao dólar. As causas destes
movementos tan parellos, son
diversas pero estan intima-
mente relacionadas.
Pola banda do petróleo, os pre-
zos están presionados a alza por
tres motivos: aumento da de-
manda dos países emerxentes,
restricións na oferta ao estar ao
límite as capacidades de refino, e
a debilidade do dólar, que fai que
as materias primas con prezo
nesa moeda sexan máis atracti-
vas para investidores que pagan
noutras moedas. Ademais, os
países produtores manteñen
que o nivel de prezos e o axei-
tado, xa que a suba do prezo do
crú vese reducido pola deprecia-
ción da divisa na que cobran.
O euro revalorizouse máis rapi-
damente contra o dólar nestes
últimos meses, entre outras
moitas cuestións, polo diferen-
cial de tipos de xuro entre a zona
euro (4%) e os EE UU (2,25%).
Diferencia que medrou até este
1,75% que temos na actuali-
dade, a raíz das explosivas rebai-
xas de tipos levadas a cabo pola
Reserva Federal para solventar a

crise de crédito provocada polas
“hipotecas basura”.
Outros factores que debilitan o
dólar son as presións dalgúns
países produtores para cobrar
en euros (Iran, Venezuela) e a re-
dución de divisas na moeda
americana dalgúns dos seus
principais prestamistas. 
Estes son a grandes trazos os da-
tos obxectivos, se ben a pre-
gunta que cabería facerse e:
¿sobe o prezo do petróleo por
que baixa o dólar ou baixa o dó-
lar porque sobe o prezo do pe-
troleo? Coido que a resposta
axeitada é a primeira.
Para razoar a anterior afirma-
ción lembremos que no ano
1971 Richard Nixon viuse obri-
gado a abandonar o patrón
ouro, vixente dende Bretón Wo-
ods. De facto, isto significaba
que, o dólar xa non estaba am-
parado polo metal, o que provo-
cou unha devaluación do dólar
con respecto das outras moe-
das. Iso tamén supuxo que o
prezo do ouro pasase de 100 dó-
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Manuel Cao

G lobalmente, o máis destacado do novo goberno é a
designación de máis ministras ca ministros, o au-

mento do número de ministerios e a adscrición de orga-
nismos aos novos entes ministeriais. Politicamente, é
un goberno que tenta satisfacer o electorado socialista
sen apenas sinais aos partidos nacionalistas cun predo-
minio nos ministerios clave dun novo núcleo duro li-
gado á empresa e aos territorios nos que o PSOE obtén
maiores apoios electorais.
A condución da política económica é confiada ao tán-
dem Pedro Solbes-Miguel Sebastián onde o primeiro se
ocupa da facenda pública e da estabilidade macroeco-
nómica para lles dar confianza aos axentes e mercados
mentres o segundo lidera un conxunto de ministerios
con novas competencias coa designación de persoas
afins en Industria, Innovación, Vivenda e outros orga-
nismos clave para a nova política económica nun mo-
mento en que o esgotamento do modelo de crecemento
de construción e consumo interno resulta evidente. A
xestión da protuberancia inmobiliaria ha de resultar
complicada dende o punto de vista financeiro pola con-
centración de riscos das entidades de crédito e as difi-
cultades de financiamento exterior pero será sobre todo
no ámbito social onde se están xa a producir os efectos
do endebedamento e o desemprego con problemas de
convivencia e inseguridade que poden dar lugar a un in-
cremento dos conflitos e da taxa de criminalidade so-
cial. As medidas do primeiro Consello de Ministros fo-
ron destinadas a paliar estes efectos  (alongamento das
hipotecas sen custo) e cumprir promesas electorais (de-
volución dos 400 euros) pero tales parches son insufi-
cientes e só para o curto prazo.
E velaí onde entra a perspectiva de medio e longo prazo
que Sebastián tenta abordar cun staff de colaboradores
espallados por organismos e ministerios e do que de-
penderá o futuro da economía española.  As coinciden-
cias do equipo xiran arredor do enfoque teórico com-
partido (os denominados “minesotos”) e da estratexia
proposta que é común á mayoría dos países desenvolvi-
dos (tecnoloxía, innovación, liberalización, competen-
cia e reformas estruturais) e nesa liña pode entenderse a
recolocación de institucións no organigrama do novo
goberno destacando a creación do Ministerio de Cien-
cia e Innovación que inclúe Universidades para o que se
designa unha persoa da empresa procedente do sector
da biomedicina. O perfil dos xestores está nesgado cara
á actividade privada e a globalización, albiscándose
unha aposta pola internacionalización e a demanda ex-
terna na liña do modelo anglosaxón sendo meritoria e
atrevida a estratexia elexida polos problemas que pode
acarrexarlles aos grupos de interese da burocracia e dos
sectores protexidos. O vencellamento de Traballo con
Inmigración é outra decisión novidosa que prioriza a
economía sobre a política mentres que a unificación de
Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño pode ter rela-
ción coas vindeiras eleccións galegas.�

A unificación de
Medio Ambiente, Medio Rural
e Mariño pode ter relación coas
vindeiras eleccións galegas ”

’’

’’
O EQUIPO
ECONÓMICO
DE ZAPATERO

Do patrón ouro
ao patrón petróleo

Unha barra de ouro en Bangkok (Tailandia). SUKREE SUKPLANG / REUTERS

’’A febleza do dólar 
está a influír na suba
do prezo do petróleo”
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O Karpin Galicia conságrase en Turquía. David García logrou a pri-

meira gran vitoria nunha rolda por etapas para o equipo ciclista galego

Karpin Galicia. O corredor foi líder da proba asiática durante todo o perco-

rrido e mantivo as súas opcións tanto nas etapas máis chas como nas

montañosas. Gustavo Veloso tamén foi un dos destacados da rolda

turca.�

Rodri Suárez
Unha especie de lenda de tipos
duros sitúa a orixe do triatlón
nunha competición entre ma-
rines norteamericanos que
pretendían decidir cal era a dis-
ciplina máis sacrificada entre o
ciclismo, a natación e a carreira
a pé. Da mestura das tres naceu
o que quizais é o deporte máis
en auxe en Galiza na actuali-
dade. E máis alá das razóns mí-

ticas ou reais do seu nace-
mento, o que ninguén lle pode
negar ao triatlón é a súa agó-
nica dureza, claramente rela-
cionada coa épica máis clásica.
Neses parámetros moveuse a
estrea de Galiza como organi-
zadora dunha proba de elite,
na cita da Copa de Europa cele-
brada en Pontevedra o pasado
sábado. Á crueza propia do reto
deportivo sumouse o forte
temporal, que converteu en
heroes non só os participantes
na proba senón tamén os mi-
lleiros de pontevedreses que
desafiaron a meteoroloxía e sa-
íron á rúa para apoiaren os de-
portistas nunha exhibición de
esforzo na que volveu triunfar
Xavier Gómez Noia pero que,

sobre todo, demostrou que
non fai falta ser marine nin tipo
duro para ser heroe. 

Nunha fin de semana de ven-
tos de case 100 quilómetros por
hora, árbores caídas e barcos

varados en terra, un grupo de
deportistas ofreceuse para na-
dar no Lérez, montar en bici e
correr polas húmidas rúas de
Pontevedra. E, o que pode se-
mellar aínda máis incríbel, ade-
mais atopáronse polo camiño
con centos de aplausos a pé de
beirarrúa, baixo a chuvia. Foi
unha conxura colectiva para
aprobar un exame. Con nota. 
Estreábase Galiza como sede
do triatlón continental cun ob-
xectivo claro: engadir á condi-
ción de exportador de estrelas a
de organizador de eventos. A fo-
lla de ruta suxería que a un de-
senvolvemento positivo da
proba europea debería seguirlle
a Copa Iberoamericana e, final-
mente, unha data da Copa do
Mundo. Pero os organizadores
temeron por este horizonte
cando viron as previsións do
tempo e aínda máis o mesmo
sábado pola mañá. O temporal
posuía unha magnitude capaz
de botar abaixo todo o organi-
zado e frustrar o reto galego.
Meritoriamente, foi ao revés.
“Non tivemos sorte co clima,
por iso hai que agradecer a res-
posta da xente, que foi especta-
cular”, asegurou a conselleira
de Cultura e Deporte, Ánxela
Bugallo. O alcalde de Ponteve-
dra cifrou o apoio popular.
“Malia as nefastas condicións,
Pontevedra demostrou que
está capacitada para calquera
tipo de reto organizativo como
queda probado coas 20 ou
30.000 persoas que presencia-
ron a proba”, dixo un optimista
Miguel Anxo Fernández Lores.
Cando todo apuntaba a unha
freada, as pretensións do tria-
tlón galega aceleraron. Xa se
pensa na Copa do Mundo o
ano que vén, un antes do que
parecía factíbel. Todo saíu ro-
dado. Pero non foi fácil. Sobre
todo, para os participantes. 

Xavier Gómez Noia entra na meta como campión, no cadro, xunto dos triatletas segundo e terceiro. RAFA FARIÑA/A.G.N.

Milleiros de
pontevedres gozaron,
a pesar do temporal,
da vitoria de
Gómez Noia.

’’Toda Pontevedra 
estivo na rúa e conseguiron
emocionarme”

[Xavier Gómez Noia]

O triatlón en Galiza é cousa de heroes
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Nunha metáfora cruel, ás mu-
lleres tocoulles o máis compli-
cado. Elas competiron ao me-
diodía, no ollo da tempestade.
A súa quenda foi épica e dra-
mática. A principal favorita era
a portuguesa Vanessa  Fernan-
des, considerada “a Gómez
Noia do Porto”. Liderou a
proba pero na carreira a pé tivo
que retirarse, algo que non fa-
cía dende anos e que simboliza
á perfección as salvaxes condi-
cións que aturaron as deportis-
tas, que tamén esnaquizaron a
magnífica actuación da galega
Aída Valiño. A triatleta de Cas-
troverde saíu sexta do treito de
auga, pero xa non puido mon-
tar na bicicleta. Estaba literal-
mente xeada, con hipotermia.
Non foi a única. A metade das
que tomaron a saída quedaron
no camiño. A vitoria foi para a
xermana Kathrin Mueller. 
Amainaron un chisco as incle-
mencias do tempo no comezo
da proba masculina. Pero tam-
pouco era aquilo un cruceiro de
pracer. As xélidas augas do Lé-
rez causaron estragos e tamén
serviron para a enésima de-
mostración de forza de Gómez
Noia. O ferrolán e número un
do mundo chegou á bici cunha
importante vantaxe (“e iso que
case non sentía ningunha parte
do corpo polo frío”, explicou)
pero a humidade da estrada di-
ficultou a súa exhibición. “Foi
un día moi difícil porque era bá-
sico evitar unha caída”, recorda
o seu adestrador, Xosé Ángel
Rioseco. Sufriu un contra-
tempo Gómez Noia no perco-
rrido sobre pedais, pero sen
consecuencias físicas a pesar do
susto que se estendeu entre o
público ao perdelo de vista da
cabeza da competición. Falsa
alarma. Unha picada nunha
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roda fíxolle perder moitas posi-
cións pero a súa superioridade a
pé bastou para chegar comoda-
mente aos últimos metros no
estadio do Centro Galego de
Tecnificación Deportiva, onde

vive e adestra, a súa casa. Foi
profeta. 
“Toda Pontevedra estivo na rúa
e conseguiron emocionarme,
por iso e xa que non precisei
apertar demasiado o ritmo,

adiqueime na última volta a
agradecer á xente o seu apoio”,
declara o ferrolán, que, por fin
despois de oito meses consecu-
tivos de vitorias, puido gañar na
súa terra, ante a súa xente

nunha xornada inesquecíbel
para o triatlón galego (merito-
ria foi tamén a actuación de Xe-
sús Gomar) que semella só o
aperitivo das que están por
chegar. �

Os organizadores da Universiada, satisfeitos con Vigo. Os represen-

tantes da Federación Internacional de Deporte Universitario marcharon

satisfeitos da súa visita a Vigo. O seu portavoz, o sueco Stephan Berg, mani-

festou a súa ledicia “polo alto nivel de compromiso de todos os estamen-

tos da cidade coa candidatura” e recalcou o interese que tanto para a orga-

nización como para o éxito da Universiada do 2013 terá o apoio social. Ao

tempo, a Xunta anunciou que, de gañar a candidatura viguesa, Ponteve-

dra e Ourense acollerán distintas probas.�

’’Cando todo apuntaba 
a unha freada, as pretensións
do triatlón galega aceleraron.
Xa se pensa na Copa do
Mundo o ano que vén, un
antes do que parecía factíbel.
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ñeiro esquezan deliberada-
mente o anterior e non admitan
o que vén despois deles, porque
son abondo intelixentes para
saber que a xeración dos 70 bus-
ca o galeguismo republicano e o
está reivindicando. A nós, bio-
graficamente tócanos a parte
peor porque é a de maior en-
frontamento e nos descolga-
mos da xente dos 50 e os 60. Foi
un período curto, intenso e moi
frutificante porque hoxe deu no
espazo nacionalista (sindical,
político, institucional, cultu-
ral....). Despois veñen os anos
80, unha etapa morna e opaca,
na que non se dí que parte dos
representantes do galeguismo
histórico pásanse ao PSOE e na
que o nacionalismo revisa a súa
situación respecto á política es-
tatal. En todo caso son procesos
coa virtude de actuar no concre-
to e medir os seus resultados.
DDeell  RRiieeggoo  éé  oo  hhoommee  qquuee  ssiimmbboo--
lliiccaammeennttee  rreepprreesseennttaa,,  ccooaa  rree--
nnoovvaacciióónn  ddaa  AAccaaddeemmiiaa,,  eessee  iinn--
tteennttoo  ddee  eennssaammbbllaaxxee??
En Del Riego víase moito xa des-
de os textos históricos en A Nosa
Terra que era home de esquerda
e que asumía vitalmente esa po-
sición, era moi aberto falando e
tiña unha fasquía atraente. Na
Academia abriu novas marxes, e
xa presidíndoa, fai o acto máis
importante co chamamento aos
medios de comunicación sobre
a súa responsabilidade co gale-
go. O que podo dicir é que a mi-
ña relación con el e con todos os
seus coetáneos, incluído por su-
posto Ramón Piñeiro, sempre
foi afábel por parte deles, quizais
máis ríspida pola nosa. Tiñan
unha xenerosidade inmediata,
como de pais a fillos.
HHaabbííaa  ttrriinnttaa  aannooss  ddee  ddiiffeerreennzzaa
ddee  iiddaaddee..  NNoo  mmeeddiioo,,  ccoonn  ppoouu--
ccaass  eexxcceeppcciióónnss,,  qquueeddoouu  uunn
ggrruuppoo  xxeerraacciioonnaall  sseenn  aappeennaass
aaccttiivviiddaaddee..
Sería o dos Brais Pinto, que foi o
que non soubo articularse. Fixo
unha intervención puntual que
funcionou e se pode usar como
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Xan Carballa
Otto / AGN [FOTOGRAFÍA]

A Academia Galega
escolleu á xornalis-
ta, escritora e cine-
asta Margarita Ledo

(Castro de Rei, 1951) para subs-
tituír a cadeira vacante deixada
por Miguel Anxo Arauxo. É a
quinta muller do actual plena-
rio académico con Luz Pozo,
Olga Gallego, Xohana Torres e
Rosario Álvarez Blanco.
CCooaa  eennttrraaddaa  ssúúaa  ppaarreeccee  qquuee  eess--
ttaammooss  nnaa  eexxttrreemmaa  ddoo  qquuee  uunnhhaa
AAccaaddeemmiiaa  ppooddee  aaddmmiittiirr,,  nnoo
sseennttiiddoo  ddee  qquuee  vvoosstteeddee,,  eennttrree
oouuttrraass  mmooiittaass  ccoouussaass,,  éé  uunnhhaa
eexxiilliiaaddaa  eenn  PPoorrttuuggaall  ddee  11997744..
DDeell  RRiieeggoo,,  oo  llííddeerr  ddaa  aappeerrttuurraa,,
mmaarrccaarrííaa  oo  oouuttrroo  ppoolloo??
A última camada de académi-
cos entra desde 1997, cando Del
Riego é presidente. Antes viña-
mos de dúas décadas de inmo-
bilismo, durante as que a RAG
sufriu, entre outras cousas, un-
ha ocupación, sen resultados,
de escritores e xente da cultura,
para deixar constancia que a
institución non respostaba aos
seus principios fundacionais.
Penso que a miña entrada é un
punto de inflexión, simbolica-
mente forte.
EEnn  ppoouuccoo  tteemmppoo  ssaallttoouussee  ddaa
iinnmmoobbiilliiddaaddee  ddaa  RRAAGG  aa  uunn  pprroo--
ttaaggoonniissmmoo  iimmppoorrttaannttee..
A unha transformación profun-
da. Non é un proceso natural de
substitución, porque sendo ór-
ganos de lugares contados, non
sería o meu turno. É deixar unha
mostra de que os actuais directi-
vos pensan que hai máis cousas
que forman parte de Galiza, en-
tre elas as mulleres, o marxismo,
o nacionalismo, o exilio e a inde-
pendencia persoal, porque non
pertenzo a ningún lobby.
AA  xxeerraacciióónn  ssúúaa  éé  aa  qquuee  ffaaii  uunnhhaa
rruuppttuurraa  ccoo  ggaalleegguuiissmmoo..  RReevviissaa--
ddaa  ccoonn  ppeerrssppeeccttiivvaa,,  eerraa  pprreecciissaa
eessaa  ccrreebbaa  oouu  nneessaa  ffaallttaa  ddee  eenn--
ggaanncchhee  ppeerrddéérroonnssee  eelleemmeennttooss
iimmppoorrttaanntteess??

Non rompemos tanto co gale-
guismo post segunda guerra
mundial, porque a historia creba
en 1936 e ese galeguismo que
había no interior tampouco li-
gou co republicano. Mantivo o
alento un tempo, sobre todo no
exterior, pero aquí houbo unha
fenda real. A nosa creba ten que
ver mesmo cos iniciadores do
marxismo no nacionalismo e a
fenda real é a das xentes dos 60
coa dos 50. A recuperación do fío
prodúcese agora para todo o
mundo, velaí todo o proceso da
memoria histórica, e por iso ago-
ra se produce unha sutura que
engloba a todos, desde o gale-
guismo republicano á xeración
Galaxia e nós.
CCaannddoo  vvoosstteeddee  ddiirriixxee  AA  NNoossaa  TTee--
rrrraa  eenn  11997788  aappaarreecceenn  eennttrreevviissttaa--
ddaass  ppeerrssooaass  qquuee  pprroottaaggoonniizzaarraann
eesseess  ddoouuss  ppeerrííooddooss,,  ddeessddee  LLuuííss
SSeeooaannee  aa  RRaammóónn  PPiiññeeiirroo..  EErraa  iissoo
uunn  iinntteennttoo  ddee  aacchheeggaammeennttoo??
Penso que se crearon espazos
en que tiña acollida todo o
mundo e ninguén negou a súa
colaboración. Aquelas entrevis-
tas facíanse polo interese xorna-
lístico estrito e non estaban na
esfera política, aínda que latexa-
ba o saber se era posíbel unha
relación estábel. Cando publi-
camos os debuxos de Seoane
para ilustrar unha reportaxe so-
bre a guerra houbo unha batalla
campal interna, porque aínda
determinadas posicións da Re-
pública e o exilio non estaban
incorporadas, ou cando Chichi
Campos aparecía como ilustra-
dor, o enfrontamento de posi-
cións UPG/PC era moi intenso.
A dialéctica era máis forte nese
eixo que co galeguismo.
NNoonn  ssee  ppeerrddeeuu  ddeemmaassiiaaddoo
tteemmppoo  eenn  ssoollddaarr  aaqquueellaa  ccoonnttii--
nnuuiiddaaddee  nnaattuurraall  ddee  ggaalleegguuiissmmoo
ee  nnaacciioonnaalliissmmoo??
A construción da idea nacional
desde os anos 70 pasa moito por
levala á práctica política e aí non
había conexión. Foi un proceso
que, como todos, leva consigo
unha dialéctica de confronta-

ción, de posta en práctica dun
programa, que non penso que
sexa tan fallido. Non é só unha
posición de distinguirnos ideo-
loxicamente. Interésame re-
marcar que o galeguismo de
posguerra, por moitas circuns-
tancias e por unha posición moi
flebe de Galicia, queda descol-
gado do que hoxe chamamos
histórico. O proceso traumático
que se padece fai que os de Pi-

elemento referencial, pero nada
máis. Estamos feitos de absolu-
tas descontinuidades pero todas
elas teñen algo que queda. Des-
de os primeiros editores en gale-
go, o nacemento de Galaxia,
Brais Pinto, UPG e PSG nos anos
60 ou a irrupción buscada no es-
pazo social nos anos 70, hai un
fío pero non entran en relación
fluída entre sí. Temos que asu-
mir esa descontinuidade.

LITERATURA E AUDIOVISUAL.

EEnn  ppaarraalleelloo  aaoo  xxoorrnnaalliissmmoo  vvooss--
tteeddee  ffooii  ccoonnssttrruuíínnddoo  uunnhhaa  oobbrraa
lliitteerraarriiaa  qquuee  ccoommeezzaa  ccooaa  ppooee--
ssííaa  ee  iinnccllúúee  nnoovveellaa  ee  eennssaaiioo..
O primeiro caderno poético,
cun galego raro hai que dicilo,
publícoo en Xistral e fágoo para
poder contactar con Manuel
María. Ou sexa que é un medio
para coñecer a alguén e tamén
para aprendermos o galego es-
crito, como lle pasou a moita
xente da miña xeración. Sabia-
mos que nos momentos impor-
tantes tiña habido interven-
cións de vangarda de intelec-
tuais e escritores e por iso estan-
do en Barcelona estudando xor-
nalismo lle escribín ao Manuel a
Monforte. Foi o comezo dunha
obra que despois da etapa de
exilio en Portugal, ten unha pa-
réntese obrigada polo xornalis-
mo. Despois saen Mamá Fé,
Trasalbae Porta Blindada. Máis
tarde libros máis combinados,
como Linguas Mortas ou Histo-
rias como Barcelona e despois
continuei, sobre todo en poesía,
traballando case por peticións
concretas, sobre todo do Festi-
val do Condado. Nestes anos a
actividade literaria foi máis inci-
dental e tiven que dedicarme,
por esixencias académicas, ao
ensaio sempre ligados a temas
galegas ou cuestións como a fo-
tografía: Prensa e galeguismo,
Foto-Xoc e xornalismo de crise,
O diario post-televisivo, Docu-
mentalismo fotográfico con-
temporáneo... Ao tempo fun fa-

Margarita Ledo entra na Academia
‘Non conectamos pero
os galeguistas foron xenerosos con nós’

’’Co proceso da memoria
histórica prodúcese unha
sutura que engloba a todos,
desde o galeguismo
republicano á xeración
Galaxia e nós”

’’A miña relación cos
galeguistas, incluído Ramón
Piñeiro, sempre foi afábel
por parte deles, quizais
máis ríspida pola nosa”

’’Estamos feitos de absolutas
descontinuidades pero todas
elas teñen algo que queda”
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cendo moitos traballos sobre o
galego e espazo da lusofonía e
estudos sobre diferentes mani-
festacións artísticas, desde a es-
cultura galega moderna ao cine
de Carlos Velo.
AA  ssúúaa  oobbrraa  tteenn  uunn  ppuunnttoo  ddee
hheerrmmeettiissmmoo  oouu  ddee  tteerr  qquuee  ddoo--
mmiinnaarr  oo  lleeccttoorr  pprreevviiaammeennttee  aall--
ggúúnnss  ccóóddiiggooss??
Hermetismo quizais no mo-
mento que se publica, pero so-
bre todo a día de hoxe porque
se perderon referentes. Isto é
paradóxico porque hai xera-
cións actuais que entran moi
ben nelas. Son obras que cons-
trúen o seu propio público.
AA  ddeeddiiccaacciióónn  ssúúaa  nneesstteess  aannooss
ddeerriivvoouu  mmááiiss  aaoo  cciinnee,,  qquuee  éé  uunn
pprroocceessoo  ccrreeaattiivvoo  ccoonn  mmááiiss  ddee
iinndduussttrriiaa  ccoolleeccttiivvaa  qquuee  ddee  aarrttee--
ffaaccttoo  iinnddiivviidduuaall..
Fágoo como cine independente,
que é un selo de actitude, pero
segue sendo un proceso costoso
e cuns orzamentos elevados. 
OOss  tteemmaass  ddaass  ssúúaass  oobbrraass  pprriinn--
cciippaaiiss,,  oo  sseeccuueessttrroo  ddoo  bbaarrccoo
SSaannttaa  MMaarrííaa  ee  aa  ppeerrssoonnaaxxee  ddee
EEnnrriiqquuee  LLíísstteerr  ssoonnllllee  eessppeecciiaall--
mmeennttee  qquueerriiddooss??
Porque remiten aos anos 60 que
para min son tempo no que as
cousas puideron ser doutro xei-
to. Houbo unha grande transfor-
mación no cotián e nas propos-
tas políticas e deuse unha meta-
morfose real que se corta nos 70.
A miña xeración cree moito nese
momento. Despois está o 1936 e
Líster en particular permite ex-
plicar moi ben o século XX até o
1961 que é cando remata a pelí-
cula na Habana. Despois ven o
Santa Liberdade. A historia do
secuestro do barco ten implica-
cións no imaxinario colectivo e
recupéroa porque dalgunha
maneira na transición se botou
un velo sobre eses anos. Nunca
se falaba dese acontecemento
nin para ilustrar a resistencia á
ditadura que se facía desde o exi-
lio. Quedaría por facer a película
contemporánea miña, da que só
teño a idea dunha personaxe co-
lectiva e tardará tempo.�

CULTURA.25.ANOSATERRA
24-30 DE ABRIL DE 2008

Margarita Ledo ten seis meses
para depositar o discurso e do
tema só sabe o título, ‘Ensaio
crítico da cultura galega’, co re-
ferente da obra de Otero Pe-
draio, “falarei da cultura galega
contemporánea e determina-
dos aspectos que nos faltaron”. 
SSee  aarrrriinnccaammooss  nnoo  11997755  ccoommoo
rreeffeerreenncciiaa,,  eenn  ggrraannddeess  ttrraazzooss,,
qquuee  mmuuddoouu  nnaa  ccuullttuurraa  ggaalleeggaa??
Pois a comprensión mesma da

cultura e a identidade, que dei-
xa de ser algo herdado a ter que
construirse. A pertenza pasa a
ser unha opción persoal e can-
do falamos no sentido actual
do identitario estamos falando
dunha escolla que leva con-
ciencia de pertenza e te convir-
te en operador de algo, non
nun resultado. Alí onde se po-
de traducir a cultura coa lingua
como nó organizador, hai que

activar todos os espazos. Por
iso me metín no cine. O dereito
de expresión é facer algo co
que se exprese a sociedade e
ter a posibilidade de facelo. O
dereito non é poder ir a ver to-
do Walt Disney, ou que chegue
á casa, é que podas optar a ver
algo distinto a través do que ta-
mén a sociedade se explica.
Daquela hai que labrar ámbi-
tos para todo tipo de obra nas

industrias creativas, e que cir-
cule, porque ningún traballo
de creación se xustifica se non
chega a un público. 
AA  lliinngguuaa  éé  uunn  nnóó  oorrggaanniizzaaddoorr  ee
sseemmpprree  eessttáá  eenn  ddeebbaattee..
E non entendo por que. Habe-
ría que discutir sobre o espazo
público porque se a sociedade
foi construindo unha lingua, se
se identifica con ela e é quen de
expresarse con ela en todos os

rexistros, cal é o problema? O
problema é que vimos dunha
segunda lingua que dominaba
e segue manifestándose un
problema de poder. Por exem-
plo, a decisión da lingua ou lin-
guas que se usan nun sistema
educativo non é un asunto op-
cional dos pais, porque o que
existe é a lingua da túa socieda-
de, non só como nacenza ta-
mén como pertenza.�

‘Estamos obrigados a escoller identidade’
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Morre un dos grandes
intelectuais
do anticolonialismo

Diría río.
Diría tornado.
Diría folla. Diría árbore.
Mollaríanme todas as chuvias,
humideceríanme todos os orballos.

AIMÉCÉSAIRE

Xesús González Gómez
Nacido no seo dunha familia po-
bre, Aimé Césaire (Basse Point,
Martinica, 1913-2008) fixo estu-
dos secundarios como bolseiro
do governo francés no Lycée
Louis Le Grand, de París, onde
coñeceu ao poeta senegalés Leo-
pold Sedar Senghor e ao escritor
Ousmane Socé, entre outros. En
contacto con estes mozos africa-
nos descobriu unha terra volun-
tariamente agochada no incons-
ciente antillano: África. A partir
deste momento comezou a súa
exaltación dos valores negros e
unha revalorización do conti-
nente dos seus antepasados. En
setembro de 1934, con outros es-
critores negros e antillanos,
Senghor, Damas, Diop, Birage,
funda a revista L’Étudiant Noir. É
nesta revista onde aparece por
vez primeira a palabra
Negritude, palabra que significa
para os redactores da revista re-
xeitamento da asimilación cultu-
ral, rexeitamento da imaxe do

negro borracheiro, incapaz de
construír unha civilización. De
momento, o cultural prima so-
bre o político. (Nos anos 60 do sé-
culo pasado, porén, a Negritude
convértese no alibí dos neocolo-
nialistas, o que hoxe, os chama-
dos “decolonialistas”, case todos
exercendo nas universidades es-
tadounidenses, esquecen).
En 1935, Césaire é admitido na
École Normale Superieur, e este
mesmo ano comeza a escribir
Cahier d’un retour au pays natal.
Poucos meses despois da publi-
cación deste libro, que pasa
completamente desapercibido,
mesmo para os antillanos que
naqueles momentos militan no
movemento surrealista, como
Pierre Yoyotte, Etienne Lero ou
Jules Monnerot, Césaire retorna
á Martinica. Con René Menil e
Aristide Maugé funda en 1941 a
revista Tropiques. Ese mesmo
ano coñece a André Breton, que
está retido na illa de paso para
Nova Iork. Breton fica abraiado
coa lectura de Cahier d’un..., ao
tempo que Césaire se adhere ao
surrealismo En 1944 publica o
seu libro máis puramente surre-
alista, con prólogo de André Bre-
ton, Les armes miraculeuses. Es-
te mesmo ano visita Haití, onde
permanece seis meses, imparte
diversas conferencias e coñece
aos novos poetas Haitíanos.
A visita a Haití será fundamental
para a concepción, máis tarde,

pete(1970), adaptación da peza
homónima de Shakespeare. Cé-
saire é un dos poetas máis gran-
des do surrealismo, do que nun-
ca renegou, malia non participar
directamente nas actividades do
grupo.
Como Breton, Césaire cre na
unidade do universo, na recupe-
ración mediante a linguaxe dos
poderes perdidos baixo o siste-
ma represivo que é a civilización
occidental. A poesía de Césaire é
unha ilustración maxistral da
consigna surrealista: “Cambiar a
vida, transformar o mundo”.
Unha poesía á que o vocabulario
surrealista confere abraiantes
imaxes, empúrrao á violencia do
anatema, a unha riqueza, como
escribiu André Breton, “en que
se adiviña a presenza dunha te-
rra volcánica e luxuriante”.
Como autor teatral, Césaire po-
de inscribirse dentro dun teatro
épico. Épico porque é lírico. Un
teatro onde xorde a verdadeira
poesía, a dos oprimidos, enfron-
tados á poesía dos opresores,
dos poderosos. Con máis de no-
venta anos, Césaire queda consi-
derado como un Pai da súa pa-
tria natal en razón dos duros
combates pola defensa da cultu-
ra do seu pobo e das súas con-
quistas políticas, malia que sexa
contestado polas novas xera-
cións: “quen non comprenda a
miña voz, non comprenderá o
ruxido do tigre”.�

da súa obra teatral La Tragédie
du Roi Christophe, baseada no
líder da primeira revolta negra
de América, o Haitíano Tous-
saint-Loverture. En 1945 é elixi-
do alcalde de Fort-de-France e
deputado á Asemblea nacional
francesa polo Partido Comunis-
ta, do que é militante, e pouco
despois participa na creación da
revista Présence Africaine. Nesta
revista publica, en 1950, o seu fa-
moso Discours sur le colonialis-

me, un dos seus textos máis vio-
lentos. Pouco a pouco afástase
do Partido Comunista, até que
en 1955 rompe con el mediante
unha Lettre à Maurice Thorez.
En 1957 crea o Partido Progresis-
ta Martinico, que ten por progra-
ma a instauración dunha socie-
dade de tipo comunista martini-
co, máis decidido no pensamen-
to que na acción. Paralelamente
á súa actividade política, prose-
gue a súa obra literaria, escribin-
do diversos libros de poemas:
Soleil cou coupé, Corps perdu,
Ferrements, Moi laminaire... A
partir de 1960 oriéntase cara ao
teatro, e escribe as pezas La Tra-
gédie du Roi Christophe(1960),
Une saison au Congo(1965), so-
bre a independencia do Congo e
o asasinato do líder congoleño
Patrice Lumumba, e Une têm-

Aimé Césaire, o fin do ruxido

Xan Carballa
O arxentino Juan Gelman leva
case media vida exiliado. Ese
concepto de transterrado marca
con fondura a  súa obra, como o
fai singularmente nos anos 80 o
drama terríbel da desaparición
forzada do seu fillo e a súa nora
embarazada. Anos despois a tei-
ma do propio Gelman e dos or-
ganismos de dereitos humanos
lograron unha sorte de xustiza
poética co reencontro da neta
roubada co seu avó.
O poeta vén de recibir agora o
Premio Cervantes e non é raro
que entre os loureiros do trun-
fo literario, ben merecido por
unha obra fulcral, tendan a es-
vaecerse as circunstancias da
súa azarosa vida que nun mo-
mento o levou a estar no nu-

cleo dirixente dos Montoneros,
a organización militar da es-
querda peronista. O seu amigo
Osvaldo Bayer referencia
aquela época dos anos sesenta
e setenta, onde a vocación lite-
raria ía siamesa do compromi-
so militante, “nós eramos lite-
ratos, xornalistas, ensaístas,
novelistas, contistas. El era po-
eta. Quen outro. [Nos sesenta]
non só seguiu escribindo poe-
sía todos os días. Tamén se me-
teu con todo na loita contra
unha sociedade que formaba
vilas miseria nas pampas máis
vizosas da Terra. Juan aí, to-
mando a revolución pola parte
dianteira, sen interpretacións
academicistas. Pero sempre
poeta. Cos seus ollos máis alá”.  
A súa obra xa era sólida denantes

dos anos tráxicos da ditadura,
pero o xiro é perceptíbel en dous
dos libros que nacen daquelas

cinzas, Hechos y relacionese Si,
dulcemente. Desde entón o poe-
ta arxentino foi decantando un-

ha escrita que aborda amor e
morte desde a experiencia ínti-
ma e ao tempo mantén viva un-
ha intensa actividade xornalísti-
ca, o seu oficio principal, desde
unha sorte de autoexilio que
mantén en México, a súa segun-
da patria. Precisamente a marca
do exilio, tan determinante en
toda a súa xeración, levouno a
escribir a dúas mans con Osval-
do Bayer un libro no que insiste
nas cicatrices do condenado a vi-
vir fóra, decisivo na súa biografía
literaria, “non era perfecto o meu
país antes do golpe militar. Pero
o meu estar, as veces que tremei
diante dos valados do amor, as
veces que fun neno, can, home,
as veces que quixen e me quixe-
ron. Ningún xeneral lla vai sacar
nada diso ao país, á terriña que
reguei con amor, pouco ou moi-
to, terra que estraño e que me es-
traña, terra que nada militar po-
derá embazarme ou embazar”.�

Gelman, poesía de amor e morte
O poeta arxentino, antigo dirixente
montonero, recibe o premio Cervantes

Juan Gelman.  PAUL HANNA / REUTERS

’’En 1935, Césaire é admitido
na École Normale Superieur,
e este mesmo ano comeza
a escribir Cahier d’un retour
au pays natal.”

Aimé Césaire.
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Este martes celebrouse o Día Mundial da Te-
rra, que fai fincapé na biodiversidade. Se-
gundo os expertos, cada hora desaparece
unha especie animal ou vexetal na terra.
No noso país, a cousa non é tan grave, pero
tamén hai especies ameazadas, e algunhas
(como a pita de monte ou o oso pardo) que
xa non viven e medran nas terras galegas.
Case catrocentos seres vivos diferentes se
calcula que poden estar en perigo na Galiza.
Na seguinte páxina veremos só algúns de-
les,   e varias das causas das dificultades que
pasan.
Quizás coñecendo eses perigos poidamos
facer algo, cada un de nós, por facerlles a
vida algo máis doada.
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A  CAZA INDISCRIMINADA

Moitos cazadores, a pesares das le
caza de moitas especies, seguen d
que a todo o que se mova. Outras
especies protexidas sabendo mo

ENCOROS E PEQUENAS PRESAS

Ao privar do fluxo natural da auga dos ríos inflúen
sobre a poboación de peixes e outras especies.
Ademais, as súbidas e baixadas repentinas do nível
das augas pode ser fatal, como pasou o pasado ano
no encoro do río Xallas.

MUIÑOS EÓLICOS

Non son tanto un perigo  en sí mesmos,
como polas obras (desmontes, apertura de
pistas) que os rodean. Moitas veces
instálanse sen ter en conta os hábitats
naturais donde se ubican.

As especies ameazadas con desaparecer do noso
territorio cóntanse por centos. Algunhas son
organismos moi pequenos e “modestos”, pero non por
iso menos importantes.
Estas son algunhas das máis ameazadas, e tamén das
máis chamativas.

Sapoconcho (Emys orbicularis)

Tartaruga autóctona, moi abondosa hai
décadas, e hoxe moi reducida a unhas
poucas zonas húmidas.

Carballo anano
(Quercus lusitanica)

Pequeno carballo que
casi xa só queda nos
montes do Pindo, en
Carnota.

Bufo real (Bubo bubo)

Unha das principais ameazas para esta
especie é a apertura de pistas no con-
torno dos niños. Cada vez máis escasa.

Águia real 
(Aquila chysaetos)

A raiña das aves de presa,
xa só quedan niños en
montañas altas de 
Ourense. Perxudicada por
pistas, tendidos e outras
obras.

Salmón (Salmo salar)

Este peixe tan prezado polos pescadores
está en perigo de extinción, máis aínda se
permite a súa pesca.

Aguaneiro (Galemys pyrenaica)

Roedor insectívoro que habita nos
ríos. Cada vez menos visible, a súa
presencia indica ríos puros, sen nin-
gunha contaminación.

Especies galegas en perigo

Natureza

Algúns dos

perigos
causados polo
home
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AZA INDISCRIMINADA

os cazadores, a pesares das leis que prohiben a
de moitas especies, seguen disparando case
a todo o que se mova. Outras veces cázanse
cies protexidas sabendo moi ben a qué se tira.

O USO DE PLAGUICIDAS

Úsanse insecticidas para certas plagas que logo
pasan á cadea alimenticia: de insectos a paxaros,
destes a mamíferos, e así danse envelenamentos
progresivos e moi graves.

AS MOITAS OBRAS PÚBLICAS

O grande número de estradas, autovías, túneles,
vías e pistas forestais modifican o terreo, pechan

accesos á auga ou bosques, secan acuíferos ou
eliminan en grande número matogueiras e

árbores, hábitats de moitas especies.
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Entre as dúas fotos, hai seis diferenzas que terás que averiguar!

Neste

barullo de

letras has

de atopar

seis

nomes de

famosos

pintores

de todos

os tempos.

Un xa cho

damos...

Solucións:

Antonio García Teixeiro

CC ontaxiaré un verbo que
ten diversas connota-

cións, non todas positivas.
Contáxiannosa gripe ou al-
gunha doenza máis ou me-
nos molesta. Contáxiannoso
fervor relixioso, as forzas para
realizar algo ou as ganas de
non facer nada. Tantas cou-
sas! Pero deixando isto á
marxe, gustaríame dicir que
contaxiar é un verbo que
pode/debe ser conxugado
para achegar ou introducir os
nenos na lectura. Eu creo na
súa conxugación para sedu-
cir con textos, rimas, xestos,
pausas, silencios, etc. os cati-
vos no eido da literatura. Pó-
dese contaxiaro desexo de ler
dende o entusiasmo por
aquilo que apaixona: a lec-
tura por necesidade, por pra-
cer, pola beleza, pola función
que pode cumprir e, mesmo,
pola falta de función que a
lectura pode ter. Pódese con-
taxiardende o exemplo, po-
ñendo á vista o noso hábito
lector, falando de libros cos
rapaces, e amosándolles
como gozamos coa palabra
escrita. Contaxiarpara que
imiten e, nalgún momento,
cheguen a ler en liberdade e
sen prexuízos. Contaxiar
lendo versos en voz alta, es-
cribíndoos na pizarra ou
lendo contos á beira da cama.
Contaxiarhábitos, entusias-
mos, costumes ou desexos
permitirannos vivir o fasci-
nante mundo do libro dun
xeito grato e ousado á vez.  Se
espertamos a curiosidade
pola letra impresa, abriremos
portas á esperanza duns ne-
nos máis felices e formados.
Se contaxiamosa ilusión de
saber que hai tras o título
dunha obra literaria, estare-
mos abrindo ventás a esa
aventura interior que nos
presenta o acto de ler. Conta-
xiar, en fin, é conxugar o
verbo dos soños acochados
nas palabras.�

Contaxiar 
para que lean 
en liberdade 
e sen prexuízos”

’’

A noite d´O Risón.

Autor:  Gonzalo Moure

Editorial: Xerais

Gonzalo Moure continúa neste li-
bro co seu compromiso de facer li-
teratura para os mozos, ao ser quen
de recrear toda a forza narrativa da
tradición oral a través da escrita. O
libro consta de seis capítulos onde
se mesturan varias historias que, en
determinados momentos, con-
flúen nun mesmo punto tanto tem-
poral coma físico. Estas historias
entrelazadas teñen un fío condu-
tor: o narrador- testemuña que, a

través dun flash-back, retrocede
corenta anos para plasmar na es-
crita todo aquilo que tiña gardado
na memoria e que significou algo
importante na súa vida como ente
pensante e vivente. A acción de-
senvólvese na baiuca O Risón
nunha noite de forte tormenta e
treboada onde o destino fixo coin-
cidir o protagonista cunha serie de
personaxes, mariñeiros, case todos,
que se converten en narradores
orais de historias sobre tormentas,
naufraxios, mortos, e aparecidos.
Destaca a atmosfera que se crea
nesta taberna onde a comunica-

ción non é
só verbal
senón xes-
tual e moi
visual ( a
o l l a d a
como cen-
tro- porta

cara ao interior cheo de remuíños
emocionais). Linguaxe expresiva e
moi simbólica capaz de crear silen-
cios incómodos que removen as
entrañas do ser humano e fan agro-
mar crenzas depositadas no máis
afastado da nosa memoria.�

Alba Piñeiro

Lembranzas de vida

O VERBO 
CONTAXIAR
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mina de autores que escriben
obras para a radio inclúe no-
mes como os de Harold Pin-
ter, Tom Stoppard ou Arnold
Wesker. Algo semellante ao
que ocorre nos países de fala
alemá, nos que o Hörspiel –un
xénero de radiodrama que
mestura diversas técnicas
para conseguir un efecto de
realidade semellante ao ex-
plorado por Welles– acompa-
ñou dende a infancia a xera-
cións completas de oíntes.
Friedrich Dürrenmatt, Inge-
borg Bachmann ou Heiner
Müller son algúns dos autores
que cultivaron este xénero.
Para calibrar a importancia
que ten nestas sociedades
abonda cun exemplo: Elfriede
Jelinek non asistiu, en 2004, á
entrega do Premio Nobel,
mais si foi recibir o Hörspiel-
preis der Kriegsblinden, un
prestixioso galardón que re-
compensa a mellor obra ra-
diofónica e que se entrega
dende 1951. 
Tanto no Reino Unido coma
en Alemaña ou Austria as ra-
dios públicas son unhas irre-
dentas vindicadoras do teatro
radiofónico e os encargos de
obras orixinais aos dramatur-
gos –consagrados ou non–
constitúen unha boa parte
dos seus orzamentos. Isto be-
neficia ao teatro duplamente:
por unha banda, auxilia a eco-
nomía dos autores e, por ou-
tra, contribúe ao coñece-
mento das súas obras por
parte do público. Nin que dicir
ten que estes son países onde
a asistencia ao teatro é unha
das máis altas de Europa. Si-
gamos o seu exemplo.�

obras mestras. Un caso de
adestramento no xénero dra-
mático grazas a un medio que
permite uns experimentos
que unha posta en escena tra-
dicional non podería permi-
tirse. Algo que os autores no-
veles agradecen cando escoi-
tan as súas obras sen ter que
pasar polo complexo proceso
de produción dunha compa-
ñía profesional.
Tras a Segunda Guerra Mun-
dial, a BBC comezou a perfi-
larse como paradigma de ra-
dio pública comprometida
coa creación literaria dun
país. O galés Dylan Thomas
–un auténtico fenómeno da
comunicación que marabi-
llaba os oíntes coa súa excep-
cional personalidade e singu-
lar vehemencia como orador–
convertíase nunha figura
clave, tanto polo seu traballo
como locutor como por ser o
autor de Under Milk Wood,
un texto fascinante que com-
binaba un inquietante lirismo
coa exploración dos vieiros
máis audaces da literatura
posterior a Joyce. Beckett,
pola súa parte, atopaba na ra-
dio o instrumento perfecto
para lle asignar aos seus textos
a exacta cadencia, o preciso
ritmo que reflectise a idiosin-
crasia duns personaxes afoga-
dos nunha singular dor emo-
cional.    
Son só dous exemplos de
construción dunha obra baixo
o paraugas protector dunha
institución pública. Mais a
historia non se detén aquí. A
BBC continúa hoxe emitindo
centenares de obras de teatro
radiofónico cada ano e a nó-
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ten unha carga afectiva e iden-
tificadora de gran potencia e
parece ocioso destacar a im-
portancia que pode ter para o
galego a implantación destes
vínculos entre a sociedade e
unha lingua que todos enten-
den pero que non todos len. 
En ocasións, a radio serve
para indagar no nivel máis
básico, como campo de pro-
bas dun autor para aprender e
asimilar os rudimentos da li-
teratura dramática. Arthur
Miller, por exemplo, escribiu
varias obras de teatro radiofó-
nico antes de dar á luz as súas

Manuel Xestoso
O vindeiro 30 de outubro
cumpriranse 70 anos dunha
das máis exitosas representa-
cións teatrais de todo o século
XX: a célebre emisión radiofó-
nica da adaptación de A gue-
rra dos mundos realizada po-
los actores da compañía Mer-
cury e dirixida por Orson We-
lles. O famoso pánico indu-
cido polo realismo da produ-
ción probaba, entre outras
cousas, que a radio podía ser
algo máis que un puro instru-
mento de distribución para se
converter nun fecundo labo-
ratorio de creación artística. A
segunda edición dos Premios
Diario Cultural de Teatro Ra-
diofónico supón un paso im-
portante na liña renovadora
que as artes escénicas estan a
acometer nos últimos anos e
pode representar un primeiro
chanzo para nos reintegrar
nesa eximia tradición de crea-
tividade existente dende os al-
bores da radio. O teatro radio-
fónico preséntase como unha
alternativa que non pode se-
nón reportar beneficios ao
noso fustrigado ecosistema
teatral. E repasando a súa his-
toria podemos sacar algunhas
conclusións orientadoras. 
A preeminencia dada ao vi-
sual así como a imposición da
crenza de que calquera inno-
vación no campo do son debe
ser avaliada en virtude de pa-

rámetros exclusivamente mu-
sicais provocou un certo
abandono do desenvolve-
mento teórico da literatura ra-
diofónica. Mais a realidade in-
dícanos que a simbiose entre
radio e teatro é tan frutífera
coma atraente: se a radio es-
tende os límites expresivos do
teatro grazas ás ferramentas
da electroacústica, os drama-
turgos contribúen a ensan-
char os horizontes creativos
da radio. Unha inesgotábel
veta de creatividade pode
acompañar a radio cando se
transforma en expresión da
gran literatura ao se transfor-
mar na responsábel dunha
función teatral perfecta, xa
que ten lugar no mellor esce-
nario dos posíbeis: a imaxina-
ción do espectador. 
Xa as primeiras vangardas lles
prestaron especial atención ás
posibilidades que a radio ofre-
cía para o desenvolvemento
das potencialidades da lin-
guaxe común. O desenvolve-
mento de distintas formas tea-
trais e de poesía sonora –alén
de veleidades de emancipa-
ción máis ou menos utópicas–
apuntaba á explotación ilimi-
tada da oralidade e, xa que
logo, ao estabelecemento de
novidosos lazos emocionais
entre os oíntes e o idioma. A
lingua empregada para contar
unha historia ante a que o es-
pectador se amosa sensíbel

’’A BBC continúa hoxe emitindo
centenares de obras de teatro
radiofónico cada ano e a
nómina de autores que
escriben obras para a radio
inclúe a Harold Pinter, Tom
Stoppard ou Arnold Wesker”

’’A lingua do teatro ten unha gran
carga afectiva e hai que
destacar a importancia que
pode ter para o galego a
implantación deste vínculo
entre a sociedade e unha
lingua que todos entenden
pero que non todos len”

Unha literatura para oír
O poeta Dylan Thomas durante unha gravación e [á dereita] dramatización nun estudio. 

O teatro radiofónico pode configurarse
como un espazo de experimentación
para os autores dramáticos
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deixa de ser casual, o que non é
casual é a viaxe como símbolo
da vida e tamén da propia nove-
la. A historia non vai pola procu-
ra da felicidade, aínda que por aí
comeza todo. Tampouco é un
estudo de personaxes,
senón un delirio que
ten a necesidade de in-
ventar paraísos, do que
finalmente se fai cons-
ciente. Mentres está o
que a vida ten de com-
petición (de aí  o recur-
so aos deportes, sen ig-
norar o que ten de pro-
moción e marketing,
nin tampouco as artes
(música, pintura, tea-
tro, cinema), sempre de
periplo.
Non se trata dun peri-
plo de introspección
nin tampouco de extravío cara a
fóra, o que atende a novela é ao
seu sentir. A narración toda é a
espera pola amante, son os senti-
res mentres non se produce o
encontro. Tan vitalista como
adoita ser a escrita de Vázquez
Pintor, toda a novela é moi pou-
co o acto do amor en si. Requeri-
rá, contodo, informe de singra-
dura, porque en definitivas con-
tas o único que verdadeiramente

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. Laiovento.

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

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

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

� TTeemmppoo  ddoo  ppaaii.. X.Mª Álvarez Cáccamo. Galaxia.

Para dicir abril é unha novela
inusitada, ábrese como unha
flor. Non para contemplala só.
Para ulila e posuir as fragancias e
querer saber –moi importante–
cal é a súa orixe.
De primeiras
preséntasenos,
nas palabras da
súa propia pri-
meira persoa, a
historia de Ma-
ría das Estrelas,
que será unha nena da que na-
morará o seu propio pai, do cal se
desprenden posíbeis abusos se-
xuais (sempre en suxestión, ou
nalgo máis que a suxestión, pero
nunca no discurso patente),
abusos que, porén, non van ser
os que expliquen a opción sexual
que escolla María das Estrelas, a
súa opción lésbica non nace no
trauma infantil. A novela non é a
historia dun acoso sexual a me-
nores. Pouco a pouco afírmase a
suxestión de que María das Es-
trelas é en realidade unha sorte
de Prometeo inventando paraí-
sos, sen deixar nunca de ser ela. É
dicir, hai personaxes que, sen
deixaren de ser elas, se acreditan
como arquetípicas, como sím-
bolos. O xogo é constante, hainas
con nome, hainas agachadas en
iniciais alfabeticamente correla-
tivas, e tamén aludidas con so-
brenomes… E sobre todas, un-
ha, fundamental: a da amante,
que diría X. C. Caneiro (lembrar
Os séculos da lúaou Ámote, re-
sulta inevitábel, por veces).
A novela é unha historia contada
desde o mesmo nacemento de
María das Rosas, que coma to-
das as historias vai e revén na
memoria. Que aconteza iso nun
cruceiro polo Mediterráneo non

Andamos nestes tempos os an-
tropólogos preocupados pola
invisibilidade social da nosa
disciplina, polo escaso papel
que temos na
sociedade de
hoxe e, tamén,
porque moita
xente aínda
pensa que a An-
tropoloxía é un
saber que se de-
dica a estudar cousas raras ou
xa desaparecidas. E así o antro-
pólogo segue a ser visto como
un bicho raro que non se sabe
moi ben a que se dedica nin pa-
ra que serve o seu traballo.
E para contradicir estas falsas
imaxes do que é a antropoloxía e
cal é o papel do antropólogo na
sociedade actual, chega ás libra-
rías o último premio Vicente Ris-
co de ciencias sociais. É un tra-
ballo asinado por Santiago Pra-
do Conde, un antropólogo meli-
dense que nos demostran aquí
que a antropoloxía ten que fa-
cerse no presente e na sociedade
actual, senón non é antropolo-
xía nin vale para nada. 
O traballo que presentamos
aquí podemos definilo como
unha etnografía da educación,
algo do que tampouco abunda
moito no noso país, entendendo
esta como un proceso que des-
borda a institución escolar. O
autor fai a investigación na súa
Terra de Melide natal e en luga-
res que lle son familiares, como
no instituto no que estudou o
ensino secundario, falando con
xente que coñece, con profeso-
res que lle deron aulas cando era
estudante nese mesmo centro,
etc. O eixe que guía a súa in-

Marta Dacosta

D euse a coñecer unha pla-
taforma que está reco-

llendo sinaturas para modificar
o regulamento dos bingos en
entidades veciñais. Algunha vez
entrei nun . En longas mesas as
persoas concéntranse en cubrir
os seus cartóns ansiosas de con-
seguir unha caixa de deterxen-
te, obsequio que xa pagaron ao
comprar os cartóns necesarios
para gañalo. Canda elas están
menores de idade. Son bingos
que teñen por obxecto recadar
diñeiro para a celebración das
festas patronais. 
Mais, por que falar deste tema?
Pois porque non podo aceptar
que se diga que se procura a
modificación da lexislación
porque se defenden os dereitos
da nosa cultura. E logo é propio
da nosa cultura xogar ao bingo?
É propio da nosa cultura inter-
pretar o himno español ao final
da misa maior? Son propias da
nosa cultura as cancións coas
que pretenden facernos bailar
moitas orquestras? Habería
moito que matizar. Nalgún dos
lugares en que se celebran estes
bingos que se chaman sociais
chegou haber confrontación
entre a Comisión de Festas e o
Centro Cultural, pois negában-
se a que se realizasen outro tipo
de actividades no mesmo hora-
rio do bingo. Si, actividades co-
mo magostos, música tradicio-
nal, teatro... En fin, calquera que
si estaba programada como ac-
tividade cultural e gratuíta. 
Os que din defender os dereitos
da nosa cultura, impediron moi-
tas veces que se desenvolvesen
con normalidade actividades
culturais que nos son propias e,
cando chegan as festas, non
lembran que en determinados
intres poderían interpretarse ou-
tros himnos ou pezas que nos
son propias e que a música tradi-
cional ten espazo nas festas e
gusta máis que moitos grupos
que nos amplifican esa música
enlatada. Eu non asinei.�

CULTURA?
’’

NARRATIVA.

Novela vitalista
sobre a espera
pola amante

Para dicir abril
AAuuttoorr::Xosé Vázquez Pintor.

EEddiittaa:: Sotelo Blanco.

’’A música tradicional ten
ten espazo nas festas e gusta
máis que moitos
grupos
de música
enlatada”

importa é a travesía. Desde a
perspectiva metaliteraria (que
segundo se vai lendo é máis per-
ceptíbel) digamos que o intre do
encontro é a escrita e a lectura.
Todo o resto é accidente, tan ac-

cidente como o que,
nos trinta segundos do
remate, rememora
canto pouso deixou a
navegación de vivir.
A novela é un chimpo
sen rede (contra a soi-
dade) no que se esna-
quizan as concepcións
tradicionais de historia
novelesca e tamén de
personaxe e intriga,
ocupando o seu lugar
un singular clímax poé-
tico de abraiante bele-
za, que pouco a pouco
se adona do discurso

até manipulalo por completo,
converténdoo no espazo de
manifestación (e encontro co
lector) dun eu poético en fer-
venza, consciente da transgre-
sión, autorreflexiva, que desbo-
ta o narrar tradicional (“Narrar o
acontecido non ten mérito: son
palabras da derrota, a copia do
escriban (…) sen talento, sen
causa”(p. 228).�

Xosé M. Eyré

’’A novela é
un chimpo
sen rede
(contra
a soidade)
no que se
esnaquizan as
concepcións
tradicionais de
historia
novelesca”

LIBRARÍAS CONSULTADAS:
Cartabón (Vigo);Couceiro (A Coruña);Michelena (Pontevedra);Pedreira (Santiago);Torga (Ourense);Central Libreira (Ferrol).

Xosé Vázquez Pintor.                                                                                                                                                                           DORVISOU

ENSAIO.

Nova
antropoloxía na
Terra de Melide

Novas minorías nas
institucións educativas
AAuuttoorr::Santiago Prado Conde.

EEddiittaa:: Sotelo Blanco, 2007.

>>>
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No Museu do Mar de Vigo, co
sol de abril a verdear nos carro-
meiros do Alcabre, os promo-
tores do “Dicionario
Galego de Constru-
ción Naval” (DGCN)
anunciaron a apari-
ción deste novo reco-
pilatorio que ten algo
máis de dúas mil vo-
ces referentes ao bar-
co, os carpintes navais
e a ferramenta e os
procedimentos dos
estaleiros coas equiva-
lentes en portugués,
inglés e español. A edi-
ción é da delegación
na Galiza do “Colegio
Oficial de Ingenieros
Navales y Oceánicos”
e da consellería da
Presidencia da Xunta
e está en disposición libre na
Rede, coa axuda dun tradutor,
no sitio dicionarionaval.inge-
nierosnavales.com.
As entradas do Dicionario pro-
ceden do oficio de construir
barcos que, por teren coma
mercado un universo de fala ga-
lega, resistiron mellor a presión
unificadora do vocabulario de
mar das Forzas Armadas que,
en todo caso, contou durante
séculos coa axuda de cursos in-
tensivos obrigatorios, nos que
os castigos eran legais, coñeci-
dos co nome de servizo militar. 
É necesario arrancar daquela
vasta operación de doma sobre
a rica língua patrimonial da
Galiza para tratar dos traballos
que deron como resultado este

CULTURA.33.

vestigación é a introdución
da LOXSE e o seu fracaso para
atender á diversidade. Fracaso
que comproba o autor tamén ao
ver que moitos compañeiros de
bacharelato, de procedencia ru-
ral, “foron quedando polo cami-
ño”. E isto hai que velo tamén
nun novo contexto que se está
dando no rural na que o campe-
siño é agora só un observador
nos procesos económicos que se
desenvolven a escala global.
Pese a que xa se fala amplamen-
te de rurbano, da pene-
tración do urbano no
rural, este séguese cons-
truíndo como un lugar
sen posibilidades e
oportunidades, sempre
con imaxes con carga
negativa, imaxes que
son lexitimadas desde o
sistema educativo, on-
de se constrúe o alum-
nado procedente do ru-
ral como carente de ha-
bilidades cognitivas e
destinado ao non éxito
escolar. E esta construción é tras-
pasada ao propio alumnado e
crea unha desvalorización que o
sitúa nas marxes do modelo so-
cial, pois o actual sistema de en-
sinanza non é compatible coa
cultura de procedencia. E así
vanse xerando esas novas mino-
rías ou poboacións non perti-
nentes carentes dun capital cul-
tural que lles permita entrar den-
tro do habitus escolar, por dicilo
en palabras de Pierre Bourdieu. 
Entón podemos dicir que o rural
segue tendo unha imaxe estere-
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CONTADELIBROS.
Arxina republicano

A editorial Difusora publica
Álbum de guerra. Canteiros da
Terra de Montes no Exército

Popular
da Repú-
blica,de
Roxelio
Arca e
Dionisio
Pereira.

Testemuño de Arca, que ten 94
anos, sobre a súa experiencia
como militante da CNT e com-
batente contra as tropas
franquistas. Contén fotografíás
do arquivo do autor e
documentación suplementaria
sobre a época.

Palabras para o  pintor

Laxeiro. O eu de Xosé Otero
Abeledo,de Mª Celia Ameneiro

Bravo, é un
percorrido
biográfico
da persona-
liade do
pintor que
tivo entre
Lalín e Vigo
as súas

coordenadas vitais. Emigrante á
Habana e á Arxentina, revolveu
o ventre da plástica galega cun
estilo persoal que segue vixente.
Edita Ir Indo.

O neno labrego no Cono Sur

Nora Longhini presenta Neira
Vilas. Os anos da Arxentina
(1949-1961). Textos
recuperados,que agora publica

Galaxia na
súa
colección
‘Memoria’.
Na primeira
parte do
libro, a
autora
entrevista o
autor de

Gres sobre a súa experiencia no
Cono Sur e na segunda parte
faise unha escolma dos
traballos que o escritor realizou
estando no país austral. �

otipada e é visto como un espazo
no que habitan os “primitivos”
de hoxe, o “outro” que vive entre
“nos-outros”, que son diferen-
tes, distintos, en definitiva non
son coma nós. E estes “outros”
teñen que elaborar unha estrate-
xia de resistencia que lles permi-
ta saír adiante ao marxe da insti-
tución escolar. Para estes mozos
e mozas a incorporación á socie-
dade farase por medio dun tra-
ballo asalariado, mellor fóra de
Galiza que pagan máis, e regre-

sar cun coche tuneado. 
O traballo de Santiago
Prado demostra, entre
outras, que o sistema
educativo, pese a filoso-
fía integradora e iguali-
taria da LOXSE, parece
máis destinado a com-
portarse como un espa-
zo de diferenciación so-
cial e reprodutor de de-
sigualdades que para
acabar con estas. Neste
sentido a LOXSE, que
pretendía ser sensible

coa realidade local, fracasou. Pe-
ro tamén o autor recoñece novas
oportunidades ao actual sistema
e critica a “morriña” de que tem-
pos pasados foron mellores.
Esta etnografía de S. Prado é
mostra de que os novos antropó-
logos están puxando pola visibili-
dade da antropoloxía e mostra
un dos moitos campos nos que
podemos traballar e onde temos
moito que dicir para ser útiles á
nosa sociedade e que esta non
nos vexa como bichos raros.�

Manuel Vilar

dicionario. Na lingua viva dos
oficios do mar permanecen
hoxe moitos termos galegos
que foron dixeridos polo espa-
ñol antes de seren enxertados
de volta na oliveira galega da
que sairan, pero desta con alte-
racións fenotípicas e pola vía
do nomenclator profisional de
obrigado cumprimento. Eis o
caso exemplar do nó básico da
mariña metido manu militari
entre matalotes uniformados
coma “as de guía” (e comun-
mente asimilado coma “ardeg-
hia”) por moito que proceda
do “las (lazo) de guía” que aín-
da está vivo entre nós e é nor-
mativo no alénmiño. Tamén as
“mans”, de ferradura e gregas,
para designar o que o español
impuxo coma “gazas” e nas

partes do barco o ter-
mo “caverna” e “ca-
vername” que circula
con boa saúde contra
“cuadernas” e “cua-
dernamen”, endebén
estes últimos sexan
preceptivos. Son tres
exemplos pero hainos
a centos.
Dende a serie de cen-
tros, seminarios e de-
partamentos dedica-
dos á investigación e
comprometidos por
mandato legal co estu-
do do galego, que Xosé
Manuel Sarille descri-
be no seu recente “A
impostura e a deso-

rientación na normalización
lingüística” (Candeira editora
2007) coma un conxunto de
centros “diversos e dispersos,
consagrados ás mesmas fun-
cións”, é activa a policía e cen-
sura de termos que nunha cul-
tura normalizada formarían
parte dun tesouro ou diciona-
rio de autoridades. 
Os dicionarios adoitan ser expre-
sión de ciencia e civilización e
testemuña da democratización
do coñecemento e do saber. O
corpo científico responsábel da
primeira parte desta proposi-
ción promete unha crítica lexi-
cográfica tan acabada que de-
mora dende hai medio século e
aínda non se lle adiviña se ha ser
ovo ou galiña. Namentres,

’’É necesario
arrancar
daquela vasta
operación de
doma sobre a
rica língua
patrimonial da
Galiza para
tratar dos
traballos que
deron como
resultado este
dicionario”

Xabier Lama, premio Esquío de Po-
esía. O escritor compostelán fíxose co

premio Esquíode Poesía de Ferrol na

categoría de lingua galega pola obra

Melancolía líquida da idade das vacas. O

xurado, composto por Xulio Valcárcel,

Vicente Araguas, Luz Pichel e Marica

Campo, decidiu concederlle un accésit

a Xosé Luís Mosquera por Amebas. No

apartado castelán, recibiu o premio Mi-

guel García Posada por El lamento del

prado,e o accésit Eugenio Maqueda

por Mirada secuestrada.�a (Ferrol).

Santiago Prado Conde.

’’O rural séguese
construíndo
como
un lugar sen
posibilidades e
oportunidades,
sempre con
imaxes de
carga negativa”

>>>

MANUAIS.

As palabras
coas que
se constrúen
os barcos

Dicionario Galego
de Construción Naval
EEddiittaa:: Colexio de Enxeñeiros Navais

e a Consellaría da Presidencia.

>>>
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Ir Indo colga o seu dicionario de ga-
lego na rede.Co gallo da celebración

do Día do Libro, a editorial Ir Indo pre-

sentou www.digalego.com, un dicio-

nario redactado na norma oficial con

máis de dúas mil páxinas e de 65 mil

entradas. Con etimoloxías e equiva-

lencias en portugués, castelán e in-

glés, o dicionario virtual vai estar ac-

tualizado, perfeccionado e ampliado

coas achegas de todos os usuarios.�

estatística ao galego de beira-
mar que procede de conversas
en estaleiros de Burela, Caba-
na de Bergantiños, Rianxo,
Grove, Ferrol, Cervo e Vigo e do
baleirado de obras que se refi-
ren á especialidade. O traballo
complementa e acrecenta o
meritorio dicionario de cons-
trucción naval que elaborara
Iván Méndez López para o Ser-
vizo de Normalización Lin-
güística da Universidade da
Coruña que foi elaborado case
en simultaneidade co DGCN. 
Na presentación en Vigo do
DGCN interviron o conselleiro
da Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, Xosé Luis
Ménedez Romeu, que gabou a
coincidencia de tradición e pa-
trimonio lingüístico no traballo
realizado e o deán dos enxeñei-
ros navais galegos, Guillermo
Gefaell, que anunció un propó-
sito de ampliación futura do
campo de labor do dicionario
para áreas colaterais da termino-
loxía do mar.�

G. Luca

Centro Ramón Piñeiro á medida
das súas necesidades políticas
que non pasaban nin de lonxe
pola normalización lingüística.
Se cadra non é tan coñecido o
criterio dos seus científicos alu-
gados sobre a terminoloxía marí-
tima. “Cómpre dicir –sinala un-
ha encíclica do Centro fraguista
no 95– que a historia da língua
non é unha ferramenta de traba-
llo importante para a elabora-
ción dun corpus terminolóxico,

os gramáticos deitan lastros
pesadísimos contra todas as al-
miñas que se debruzan no ba-
luarte con un feixe de palabras
ben se trate de mariñeiros que
cumpren un novo ciclo xeracio-
nal a chamar “retranca” o que as
comandancias de mariña definí-
an coma “botavara” ou de auto-
res que son logo acusados de
“papeletizar” (vaia mariconada,
na pruma dun gramático con
vocación de monumento) erros
vellos. A segunda parte da reco-
mendación, a democratización
do coñecemento e do saber, vai,
por parte das institucións da lín-
gua, nunha misa en Conxo e po-
de haber máis dun interesado
que decida abandonar a mesa
sen ter probado a torta das pala-
bras.
Xa que logo, o poder autonómi-
co non recusou a oportunidade
de ter unha academia a soldo pa-
ra que a ditosa testemuña de de-
mocratización do saber non se
fora botar agallope. Sabido é que
Manuel Fraga encargou muros,
trabes, fiestras e despachos do

ocupando unha posición se-
cundaria, xa que, de feito, é o uso
sincrónico orientado e enrique-
cido polos especialistas de cam-
po, os que veñen permitir as de-
finicións das nocións do cor-
pus”. 
O reducido equipo que elabo-
rou o DGCN (María Xesús Pi-
ñeiro, Manuel Picallo, María
do Carmo Souto, Primitivo
González e Teresa Fagúndez)
inaugura unha aproximación

crítica

O CORDEL.
O Ollo Público
Dirixe: Fernando Vilaboa. 

Na sección literaria, relatos de
Paz Orois e poesía de Blaise

Cendrars. En
‘Cousas da
vida’ cóntase
a historia de
Shakull Aki-
zimana,
inmigrante
en Vigo pro-
veniente de

Burundi. Felipe-Senén fala da
historia da Torre de Hércules.
Ademais, as habituais seccións
de Arquitectura, Cine, Fotogra-
fía, Pensamento e Música. Máis
en www.ollopublico.es.

A Taboada
Nº 12. Novembro do 2007.

Edita: AA CC A Cabana, de Moraña e O

Meigallo, de Cuntis. 

Alfredo García analiza o culto da
natureza na Galiza tradicional.
Marcos Seixo explica como se
celebra a rapa das bestas de Cou-

selo e recorda a
figura de Mano-
lo O Perruquei-
ro,activo
militante nacio-
nalista de Cun-
tis. Alfonso Ma-

gariños repara sobre as dificulta-
des de sobrevivencia do mundo
rural. Marcelino Ares recorda os
tempos da banda de música ‘A
Lira’ de Moraña. Avelino Garrido
dá conta da industria madeireira
en Moraña no s. XX.

Nazón
Nº 10. 2008. Dirixe: Eloi Caldeiro

Edita: Atlantia Entertainment.

Felipe Senén reflexiona sobre o
Dolmen de Dombate. Xosé

Lueiro
entrevista a
Rui Madei-
ra, destaca-
do home de
teatro por-
tugués.
Ademais,
toda a

información sobre literatura,
arquitectura, música e
natureza.�

Bieto Ledo,
director de Ir Indo.

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

EDICIÓNS
A NOSA TERRA

>>>

O buque de investigación Sarmiento de Gamboa, botado hai pouco máis de un ano.
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unha obra de Plauto e sométea
ao mesmo tratamento de acli-
matación ao presente. E ti

quen vés sendo? parte da co-
media Anfitrión para elaborar
unha obra continuadora do

xogo case filosófico sobre as
aflicións que provoca a identi-
dade, un xogo a miúdo presen-
te no comediógrafo romano. 
Hai dúas cousas que achegan a
Plauto e a Pazó. A primeira é a
comprensión dos seres marxi-
nais. Se en Plauto os desposuí-
dos están representados polos
escravos, na obra de Pazó trá-
tase dun grupo de persoas sen
teito reunidas nunha constru-
ción inacabada e abandonada
co obxectivo de ensaiar unha
representación teatral –o Anfi-
trión–que haberá de participar
nun festival. O segundo punto
de afinidade é a convicción de
que o humor e a ironía forxan a
mellor munición coa que os
desvalidos se defenden das in-
xustas arbitrariedades a que os
somete a sociedade. 
A partir destas premisas, Talía
Teatro pon en pé un espectá-
culo no que se crea un diverti-
do mecanismo de espellos
que continúa o inaugurado
por Plauto sobre a condición
do ser humano, sobre o home
e o dobre
que todos
l e v a m o s
dentro. Pazó
a d o i t a
introd u c i r
nas  súas
obras ese pi-
randelliano
recurso do
teatro den-
tro do tea-
tro.  Nesta
montaxe, a
t á c t i c a
transfórma-
se en metá-
fora perfecta
do que está
a suceder
sobre as tá-
boas: o tea-
tro e o seu
dobre,  os
personaxes
e os  seus
atribulados
sosias. Na comedia de Plauto,
Zeus namórase de Almena, a
esposa do militar Anfitrión, e
toma a aparencia deste para
substituílo no leito conxugal;
mentres, Mercurio trans-

Plauto tomaba os seus argu-
mentos da comedia nova gre-
ga, arranxábaos, desfigurába-
os, retorcíaos e engadíalles alu-
sións á actualidade romana.

Agora, Cándido Pazó –como xa
fixeran Camões, Molière ou
von Kleist anteriormente– colle

’’Dúas cousas
achegan a
Plauto e a Pazó:
a comprensión
dos seres
marxinais e a
convicción de
que o humor e
a ironía forxan
a mellor
munición
coa que
os desvalidos
se defenden
das inxustas
arbitrariedades
a que
os somete
a sociedade”

Ophiusapresenta o seu primeiro
disco.O cuarteto folk compostelán,

nacido no 86, publica Paos, editado

baixo o selo independente Leilear.

Ademais de presentaren o seu de-

but discográfico, o grupo integrado

por Ramón Feáns, Paco Nogueiras e

Antonio Presedo inicia unha xira por

Galiza ao longo dos próximos me-

ses, e colga o seu primeiro vídeoclip

na rede.�

TEATRO.

Xogo
de espellos

Talía Teatro estrea
unha comedia de
Cándido Pazó baseada
no Anfitriónde Plauto

E ti quen vés sendo?
DDiirreecccciióónn::Cándido Pazó.

CCoommppaaññííaa:: Talía Teatro.

EElleennccoo:: Toño Casais, David Creus,

María Ordóñez, Dani Trillo, Gustavo

G. Dieste, Artur Trillo, Marta Ríos, Rosi

Barcala, Diego Rey, Xurxo Barcala.

>>>
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chael McGoldrick e Dan ar
Braz, senón polo seu eviden-
te poder evocador, nomeada-
mente no caso do titulado
“Greenlands”, que mestura
son tradicional con eléctrico.
A maiores, “Sete” resulta un

disco colectivo, pois
está ateigado de cola-
boracións, resultan-
do este un aspecto
máis a salientar, tan-
to que me permito
mentar únicamente
o nome de Cristina
Pato entre todos eles.
O líder do grupo,  J.C.
Fasero, é un dos au-
tores que compatibi-
lizan a autoría indivi-
dual dos temas esco-

llidos cos procedentes do re-
pertorio tradicional. E por su-
posto que tamén hai música
cantada, aínda que este as-
pecto non parece o máis lo-
grado da gravación, séptima
entrega do grupo ourensán.
Cumpriría agardar, pois, algo
máis revelador do seu evoluír
creativo. �

Xoán M. Estévez

Coa madurez alcanzada pola
nosa música de raíz hai xa
ben tempo, a estas alturas do

de Pazó son irónicas, os mo-
nólogos, agudos, e as paro-
dias, graciosas. Os personaxes
están debuxados do natural
con destreza e conseguen ser
persuasivos. E todo botando
man tan só dunha engrenaxe
escénica que pilotan os cómi-
cos, igual que os escravos
guiaban a intriga nas come-
dias de Plauto. Como é lóxico
nun elenco de dez actores, hai
diferenzas nas interpreta-
cións, mais a busca da eficacia
nos xestos, o coidado no ritmo
das réplicas, o traballado con-
traste entre a representación
dentro da representación e a
trama principal… permiten
albiscar un espírito de equipo
que reduce as disparidades.
Destaca Artur Trillo polo con-
trapunto que o seu personaxe
lle pon ao desenfado do resto
dos mendigos, mais sería in-
xusto non recoñecer as estu-
pendas contribucións de Da-
vid Creus, Toño Casais e Dani
Trillo. Gustavo G. Dieste, pola
súa parte, debuxa un miña-
xoia que acaba converténdose
no personaxe máis entrañábel
da obra.
Entre todos logran construír
unha comedia intelixente, as-
tuta e divertida, cuxa duplici-
dade entre metafísica e social
permite que o público se entu-
siasme, ría e aplauda con xene-
rosidade.�

Manuel Xestoso

fórmase en Sosia, escravo
do guerreiro, co fin de protexer
a Zeus dun retorno inespera-
do do marido burlado. Anfi-
trión e Sosia son expulsados
da súa casa polos seus dobres.
E os desherdados que se en-
frontan coa tarefa de escenifi-
car Anfitrión desmenten a én-
fase da sociedade na súa cohe-
sión, son os elementos do sub-
consciente da comunidade,
que abrollan para refutar a
prosperidade dos seus mem-
bros. Son tamén, dalgún xeito,
expulsados da sociedade po-
los seus dobres, por aqueles
que eles mesmos foron –inte-
grados e contentos– nalgún
momento do pasado. 
Mais Pazó engade un elemento
de redención, de esperanza,
que xira precisamente arredor
do encontro deses improvisa-
dos cómicos co engaiolante
mundo do teatro, que lles per-
mite tomar conciencia da du-
plicidade da existencia e acep-
tar unha parte propia da que
non eran conscientes. Un go-
zoso sobresalto que escacha a
tradicional relutancia a recoñe-
cer en nós ese misterio e que
integra a denuncia dunha es-
quizofrénica doenza social co
descubrimento –grazas á reve-
lación artística– dun enigma
inaprensíbel: o da proteica
multiplicidade do ser. 
Todo isto sen caer no explícito
nin na prédica. As reflexións

calendario resulta a cada
máis difícil manter acesa a
capacidade de anovación, e
os músicos galegos teñen an-
te si un dificultoso reto para
conseguir sorprender á afec-
ción. Daquela, reinvéntanse
fórmulas xa descu-
bertas, maduradas
iso si no bó facer de
grupos xa asentados,
como por exemplo
Mutenrohi, que nes-
te novo disco trace-
xan xa desde o pri-
meiro tema, “Viaxe”,
un convencional es-
quema de folk-rock,
que se no aspecto rít-
mico resulta do máis
elemental, nos seus
cambios melódicos ganan en
riqueza auditiva, malia a per-
sistente percusión que ape-
nas dá tregua ao longo dos
trece temas rexistrados. Uni-
camente salienta como con-
traste “Meu lar” en canto a
acougo pracenteiro, com-
pendiado nesta breve com-
posición pletórica de encan-
to melodioso. Os dous últi-
mos temas, gravados en di-
recto, manteñen a pegada
céltica que se resiste a desa-
parecer da nosa música, e
non só pola súa autoría, Mi-

A banda deseñada galega con-
quista o público catalán. Kiko da

Silva, director da revista Retranca, Al-

berto Vázquez, director do Fanzine

Enfermo, e Antonio Seixas foron os

autores premiados polo público no

Saló del Cómic de Barcelona nas ca-

tegorías de Mellor Revista, Mellor

Debuxo de Autor e Mellor Guión

respectivamente.�

’’Sete  ten 
música
cantada,
aínda que este
aspecto
non parece
o máis logrado
da gravación”

>>>

MUSICA.

Persistencia
folk

Sete
AAuuttoorr::Mutenrohi.

EEddiittaa::Zouma Records.

Mutenrohi.

UERE SABER MÁIS?
www.mutenrohi.com?

V
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ma actual non é morrer vello,
iso xa está superado, os seres
humanos somos cada día
máis lonxevos, pero o proble-
ma é o estado no que
se chega á fin da vida.
Como o chiste do mé-
dico: “¿Vostede qué
quere, vivir ou du-
rar?” Dous irmáns, el,
profesor literario, ela,
escritora, ambos os
dous chegando aos
cincuenta, teñen que
facerse cargo do seu
pai, un vello que bor-
dea a senilidade e con
problemas físicos,
que nunca se ocupou
deles. Todo ese mun-
do dos hospitais, as
casas de vellos, desde as máis
sofisticadas tipo Marina d’Or
até as máis cutres, vaise mos-
trando na pantalla, xunto co-
as frustracións e os pequenos
problemas do resto da xente.
É o eterno circo da vida: o ne-
no é o pai do seu pai. As con-
tradicións dunha sociedade
que sabe como facer durar os
cidadáns, pero non sabe que
facer con eles máis alá de pe-
chalos nunha residencia, en-
chufalos a un catéter e poñer-
lle uns cueiros. 
Este panorama, que ten todas

as rifas para levar o premio ao
melodrama choromicas,
mantén un tratamento moito
máis real; a vida é máis varia-

da, a xente ten máis
cousas nas que ocu-
parse e mesmo o ve-
llo cos seus proble-
mas mantén unha
certa lóxica pechada
nunha mala hostia
propia e consecuen-
te. É de agradecer o
traballo do guión (no-
minado ao Oscar) e
ese equilibrio no que
non asoma a morali-
na nin o que-bonito-
é-vivir, e tamén a im-
portancia do trío
principal de actores

(ela tamén nominada aos Os-
car) e, finalmente ese aire de
isto-é-o-que-hai, nos USA ou
en calquera lado do mundo
onde haxa vellos en residen-
cias. Todo é máis próximo a
todos nós do que parece.

PROPOSTA: Sair a pasear
polas anchas alamedas novas,
as que prometera Salvador
Allende, onde se sentan os ve-
llos que manteñen aínda a flor
de pel o cabreo dos tempos xu-
venís. A ver que pasa.�

J.A. Xesteira

Se alguén pensaba que o cine
de autor, e máis o cine de rea-
lismo social, e o cine feito coas
tripas estaban mortos e ente-
rrados na terra do cine, nos
USA, andaba despistado. Con
esta xa son unhas poucas as
obras desta tempada, nas que
o foco volve cara á xente que
anda polas rúas, que senta
nos cafés e que ten problemas
que non se inscriben dentro
dos temas máis abundantes
do negocio do cine. Falamos
entón de historias nas que
non aparecen armas nin hai
policías polo medio da me-
renda, historias que non fai
falla explicar para que se en-
tendan, historias vulgares, de

persoas vulgares, reais, con
vidas que ás veces teñen un
chisco de traxedia a ás veces
un pouco de comedia. Un ci-
ne que nos leva de volta a
tempos pasados, onde á cá-
mara non tiña présa por foto-
grafar os actores, e os actores
tiñan tempo e espazo para
compoñer o seu persoaxe,
con arte, sen arquetipos. 
Curiosamente, nesta colleita
dos Oscar, estes “Savages”
competiron con outras obras
semellantes, como a peza de
Sarah Polley, “Lonxe dela”,
comentada hai unhas sema-
nas, coa que garda bastantes
puntos de contacto, ademáis
de estar dirixidas as dúas por
mulleres de alto octanaxe in-
telectual e cinematográfico.
A historias dos Savages corre
ao longo dun aramio funam-
bulista, en perigo de caer pa-
ra o lado da traxedia sensi-
bleira ou do panfletiño de te-
se social, pero, ben goberna-
do o conto, ben interpretado
e ben levado polo aramio,
tenso e firme, a funambulis-
ta-directora chega ao final da
película en perfecto estado,
sostendo na man o parasol e
deixando un sorriso nos es-
pectadores. 
Unha tese principal: o proble-

Xosé A. Perozo

A Consellaría de Cultura
vén de convocar os Pre-

mios Nacionais da Cultura Ga-
lega. Estabelecen dez aparta-
dos e, aínda que algúns son re-
dundantes e faltan outros, a
iniciativa é merecente de apoio
e parabéns. Para algúns sobra
o indicativo de “nacionais” e
para moitos é relevante o feito
de que un só xurado outorgue
as dez modalidades, o que po-
de resultar áxil pero semella
pouco rigoroso. Se cadra, o
modelo utilizado polos Pre-
mios do Ministerio de Cultura
fose máis adecuado. Un xura-
do para cada apartado. 
Galicia é un país de premios e
galardóns institucionais non
sempre ben difundidos, mani-
pulados e oportunistas de
máis. De aí os temores cada vez
que nace un novo. Tamén mo-
rren rápido ou son como o
Guadiana. Hai de todo, pero
estes da consellaría hai tempo
que se botaban en falta. E case
que viñan ser substituídos po-
los Premios da Crítica Galicia
nacidos hai 30 en Vigo da ini-
ciativa dun grupo de amigos,
pero que chegaron a ser presti-
xiosos, tan ben difundidos que
conseguiron semellar institu-
cionais e moi respectados pola
sociedade. Porén, dende hai al-
go menos dunha década foron
esmorecendo e perdendo re-
percusión. 
Hoxe os Premios da Crítica Ga-
licia non teñen apenas credibi-
lidade. Semellan un reduto
duns poucos capaces de con-
seguir unhas cadelas das insti-
tucións para facer una festa,
chamémoslle, intelectual. Po-
de que, diante da coincidencia
cos Nacionais da Cultura, sexa
o momento de que desde insti-
tucións serias, como o Conse-
llo da Cultura, a propia RAG ou
as Asociacións de Críticos, se
pense en recrear uns auténti-
cos Premios da Crítica exclusi-
vamente destinados ó univer-
so da escrita.�

PREMIOS
DA CRÍTICA 
’’

’’Ten todas
as rifas para
levar o premio
ao melodrama
choromicas,
pero mantén
un tratamento
moito máis
real”

Hoxe os Premios da Crítica
Galicia non teñen apenas

credibilidade”

’’

CINEMA.

Non son
adolescentes,
non levan armas

A vamilia Savages
DDiirreecccciióónn  ee  GGuuiióónn::Tamara Jenkins.

EElleennccoo:: Philip Seymour Hoffman,

Laura Linney, Philip Bosco.

Longo sendeiro de pedra vence
no Worldfest.A curtametraxe do-

cumental dirixida por Pablo Millán

foi a triunfadora do Worldfest Inter-

national Independent Film de

Houston. A película propón un per-

corrido artístico e musical polos mo-

numentos, oficios, xogos, paisaxes,

tradicións e poesía de Galiza coa pe-

dra como elemento vertebrador.�

Philip Seymor Hoffman e Laura Linneynunha escena d’A familia Savages.
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"cameo" de luxo: Santiago Pe-
mán, o home do tempo máis
famoso, atrévese a achegar un
prognóstico do tempo de festa
sobre o mapa de Galiza neste
tema.  Amais, o disco reúne
unha homenaxe á morna ca-
boverdiana para a que se su-
mou a voz de Guadi Galego,
unha lembranza dos emigran-
tes que volveron como mar-
charon, en "Severino", e inclu-
so unha marcha procesional
lamatumbeña. Hai lugar para
a explosión da euforia e a ale-
gría, pero tamén para a crítica,
como en "Malas herbas" (que
conta, nos coros, con Uxía
Senlle e Guadi Galego), "París-
Colombia" ou "Supervivinte".
Amais das xa citadas, outras
colaboracións en Paraugas
universal son as de Paulo Bor-
ges, Manuel Padrón ou a Ban-
da Sinfónica de Mañufe.
A Sala Capitol acolle este 22 de
maio o primeiro concerto da
xira de Paraugas universal. Po-
lo de pronto, xa podemos ob-
telo e deixármonos enchoupar
polas melodías "verbeneiras"
de Lamatumbá.�

L.R.
Entre as moitas novidades dis-
cográficas que chegan da man
da primavera, contamos xa
nas tendas co agardado regre-
so dunha das bandas con máis
éxito. Xa foran alá tres anos
dende que venderan tres mi-
lleiros de discos, con aquel Lu-
me! (para que saia o sol) edita-
do por Falcatruada que axitou
o verán do 2005, e antes dun
ano houbo ser reeditado; e se-
te dende o seu debut, Pachan-
güilanuí (Xingra, 2001), que
conseguiu que a produción e
venda de licor café aumentase
exponencialmente. 
Xa o pedían nun dos temas de
Lume!: "un paraugas que tive-
se tea de moitas colores (...) un
paraugas que servise para
aguantar a chuvia toda", e ago-
ra lembran a Xan da Coba, o
xenial ourensán que, a media-
dos do século XIX, elaborara
un idioma de seu, o trampitán,
escribira comedias, editara un
único exemplar dun xornal do
que era o único lector, "El Gra-
cioso", afirmaba que para via-
xar á China abondaría con su-
birmos a un globo sen nos mo-
ver do sitio, simplemente agar-
dando a que a terra rotase e a
China nos pasase por baixo, e
inventara un paraugas que,
chantado no Polo Norte, pro-
texería o planeta enteiro. La-
matumbá presenta Paraugas
universal, unha homenaxe ao
inventor do pirandargallo,
que, dende o 18 de abril, pode-
mos atopar xa nas tendas.

Logo dunha reestruturación
na agrupación, quedou inte-
grada por nove membros: Ni-
colau Rodríguez coa trompeta,
o fliscorno, e o piano; Iván Va-
rela nos saxos; Rafael Ullán e
Tonhito Moucho, autor de boa
parte das letras, ás guitarras,
Carlos González "Puntxa" coa
percusión, Adrián Rodríguez
"Txitxas" á batería, Serxio Zea-
rreta "Trosma" a cargo dos
asubíos, Pedro Feixoo co baixo
e contrabaixo, Ánxel Vázquez
"Gafas" co saxo tenor, guitarra
clásica e clarinete, e Fernando
Moure "Pali" como técnico de
monitores. Os ourensáns pre-
sentan, gravado por Segundo
Grandío e Pablo Casal nos es-
tudios Casa de Tolos de Gon-
domar, Paraugas universal
(PAI – Música) como a porta
sonora á "verbena do século
XXI", e nel mesturan rock,
cumbia, ska ou reggae. O pro-
ceso é ao revés do habitual ne-
les: os temas, desta volta, esti-
veron antes no disco ca no di-
recto. Pero non han tardar en
emprender unha xira por esce-
narios como a Expo de Zarago-
za, o Festival Folk de Ortiguei-
ra, o parque de Castrelos vi-
gués ou o San Froilán, en Lugo.
Porque ao cabo, a súa é unha
música para bailar, para gozar
en directo. "Pachanga" que vai
algo máis alá das orquestras.
O disco, amais dun cd con
quince temas, achega tamén
un dvd con cinco videoclips,
entre eles, o de "Camiños",
festivo e lúdico, que conta cun

o,
pón con
italistas

Xosé Miranda

A comezos dos anos 60 (era eu cativo, non podía ter máis
de seis ou sete anos), proxectáronse en Lugo algunhas

películas de terror: Drácula, Frankenstein, O home-lobo, A
momia… Nunca souben ben que versións foron as que se
proxectaron neses anos, todas seguidas, en poucos meses.
Non souben se foran as versións americanas en branco e
negro (Drácula,1931, Tod Browning –ou Karl Freund?–, con
Bela Lugosi no papel do vampiro; Frankenstein, 1931, Ja-
mes Whale, con Boris Karloff no papel de monstro; A mo-
mia, 1932, Karl Freund, con Boris Karloff; A noiva de Fran-
kenstein, 1935, James Whale, con Boris Karloff; O home lo-
bo, 1941, Curt Siodmak, con Bela Lugosi e Lon Chaney Jr; A
sombra de Frankenstein, 1938, Rowland V. Lee, con Boris
Karloff; Frankenstein e o home lobo,Roy W. Nelly, 1943; A
zíngara e os monstros, 1944, Erle C. Kenton; A mansión de
Drácula, Erle C. Kenton, 1945. Nestas dúas últimas películas
aparecían xuntos Drácula (John Carradine!), o lobishome
(Lon Chaney Jr) e a criatura (Glenn Strange)) ou as inglesas
da Hammer, máis atrevidas e con moito sangue vermello
(Drácula, 1958, Terence Fisher, con Peter Cushing e Chris-
topher Lee; A maldición de Frankenstein, Terence Fisher,
1957). E nunca o souben porque eu, daquela, era moi neno
e, naturalmente, non vin esas películas.
Que non as vise non quere dicir que non as soubese de me-
moria. Sabíaas, escena a escena. Cando, varios anos despois,
puiden velas no cine (a televisión só estaba nacendo e como
moito vía nela “El Virginiano” e “Bonanza”), non me colle-
ron por sorpresa.
Nas tristes tardes do franquismo as cousas eran así: na fin de
semana (de venres a domingo) os cines proxectaban “estre-
nos”, o resto dos días repoñían películas vellas. Pensándoo
agora, unha marabilla. Porque aínda que os estrenos non o
eran (unha película estreada nos USA tardaba anos en che-
gar a España. Cando se estreaba en Madrid iniciaba un per-
corrido por provincias. Había poucas copias, e estas ían de
cine en cine. Cando chegaban a Lugo pasaran meses, ou
anos. E moitas películas non se estreaban ou eran vítimas da
censura), a posibilidade de ver filmes antigos constituía unha
realidade. Se xuntamos iso aos ciclos que despois se puide-
ron ver na televisión, que rica formación cinematográfica ti-
vemos os nenos da miña xeración, en comparanza coa bru-
tal miseria que teñen que soportar os desta, e aínda se atre-
ven a dicir que estamos na “cultura audiovisual”. Cultura?
Lugo era unha cidade escura, sen luz. Rúas desertas case sen
farolas, carrís sen unha bombilla e sen casas, muros altos, sa-
bugueiros e piñeiros, chousas, valados, o medo omnipresen-
te aos chupasangues e ao coche do chupasangues, pouca
construción e moitas sombras cando saïamos do colexio ca-
ra á casa. Invernos longos, tardes pasadas nos portais, onde
os nenos, á luz escasa da única bombilla, ou sen ela, escoita-
bamos como os maiores nos contaban as películas que eles,
xa mozotes, puideran ver. E esas películas eran sempre as
mesmas: Drácula, Drácula, Drácula…�

CHUPASANGUES
DE CINE

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Que rica formación
cinematográfica tivemos
os nenos da miña xeración,
en comparanza coa brutal
miseria que teñen
que soportar os desta”

Lamatumbá,
ou ‘a verbena do século XXI’

O Grupo Lamatumbá num recente concerto en Fene. TYLERMCPOTTER

’’Non han tardar en emprender
unha xira por escenarios
como a Expo de Zaragoza, o
Festival Folk de Ortigueira, o
parque de Castrelos vigués
ou o San Froilán, en Lugo”
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Manuel Xestoso
Podería dicirse que arte de La-
xeiro basea a súa preeminen-
cia, no contexto da pintura ga-
lega do século xx, na súa resis-
tencia a ser catalogado, a ser
resumido en calquera etiqueta
redutora. Dende que empren-
deu a titánica aventura de con-
densar as súas raíces galegas
coa electrizante conflitividade
que presidía a creación das
vangardas europeas do seu
tempo, Laxeiro teimou en le-
varlles a contraria permanen-
temente a todos aqueles que
pretendían encaixalo en cal-
quera ortodoxia, xa fose clásica
ou moderna. Talvez por iso
existiu, por parte de críticos e
coleccionistas, unha renitencia
–aínda non superada de todo–
a aceptar unha pintura á que
lle concernía unicamente un-
ha idea de arte absolutamente
libre e independente. De xeito
excepcional, nun mundo artís-
tico progresivamente máis
condicionado polo que ditaba
o mercado, Laxeiro non se dei-

Hai tamén, nesta exposición, al-
gúns cadros certamente orixi-
nais entre os que eu destacaría o
inquietante Anano afogado,
moi próximo aos surrealistas
que sondaron o turbador terri-
torio entre o sono e a morte. Ou
o Retablo das viúvas, onde se re-
colle coma nunha icona relixio-
sa o mórbido pathosque tamén
nos constitúe. Sexa como sexa,
aparece moi frecuentemente
na obra de Laxeiro unha sutil
zona de sombra que anega o ca-
dro, unha macabra presenza
mitigada só pola súa irónica mi-
rada –dionisíaca e carnavales-
ca– de campesiño. 
Unha das formas máis ambicio-
sas de se enfrontar coas obras
que esta exposición nos propón
consiste precisamente en resca-
tar estas agochadas suxestións
para obter unha visión íntegra
dun Laxeiro en toda a súa com-
plexidade. Unha perspectiva
que non deberiamos descoidar
se pretendemos recuperar a ver-
dadeira dimensión universal
deste artista imprescindíbel. �

Pola contra, talvez non fose o su-
ficientemente subliñada a aten-
ción que lle prestou a certos ex-
presionismos: por exemplo, po-
demos visualizar a estreita rela-
ción que manteñen moitos des-
tes cadros con Rouault –nomea-
damente naqueles que reinter-
preta a simboloxía cristiá–, con
Emil Nolde, cos expresionistas
de entreguerras e mesmo con
Dubuffet. Esta visión máis am-
pla autorízanos a eludir esa an-
gosta circunscrición do artista
nos límites do costumismo críti-
co español para mellor situar a
súa obra dentro dun contexto in-
ternacional ao que o pintor, cer-
tamente, estivo sempre moi
atento. E, daquela, descubrir un
Laxeiro cun fondo artístico moi-
to máis sofisticado e, en conse-
cuencia, máis interesante. 
De igual maneira, tense falado
moito sobre as lecturas que o de
Lalín fixo de Goya e de Rem-
brandt. Mais algúns dos cadros
presentes nesta mostra amó-
sannos un case inadvertido in-
terese polo Rubens dos cadros

xou influír máis que polo que el
esperaba da pintura. 
Na exposición Laxeiro. A lóxica
do irracional que presenta até
o 1 de xuño a Fundación Barrié
de la Maza nas súas sedes de
Vigo e A Coruña, reúnense un-
ha cincuentena de obras deste
proteico artista que repasan os
seus temas favoritos e nos per-
miten realizar unha tentativa
de revisar criticamente o que
significou a súa arte. A selec-
ción –importante por posibili-
tar a contemplación de algun-
has obras procedentes de co-
leccións privadas habitual-
mente pouco accesíbeis– é
considerabelmente represen-
tativa, tanto como para revelar
certos fíos interpretativos qui-
zais non explorados dabondo. 
Se ben é certo que Laxeiro é co-
ñecido como un artista que dia-
logou intensamente coa historia
da pintura, tamén o é que isto
propiciou unha certa rutina á
hora de adscribilo ao negrismo
de algúns pintores españois co-
mo Solana, Zuloaga ou Saura.

mitolóxicos, polas súas compo-
sicións. A severidade do croma-
tismo típico de Laxeiro conxu-
gado co dinamismo e a sensua-
lidade de Rubens dan como re-
sultado un universo coral tinxi-
do dun atavismo misterioso,
onde cada figura é, ao mesmo
tempo, unha celebración da vi-
da e un recordatorio da obriga-
da perentoriedade desta. Com-
prendemos así mellor o fatalis-
mo encerrado nas súas figuras,
o atractivo prodigado por uns
corpos tenuemente deforma-
dos, sempre situados a unha
prudente distancia das propor-
cións que ditan os canons. 

A zona de sombra de Laxeiro
Retablo de las viudas (1970-1980), óleo sobre lenzo (Colección del Senado, Madrid). La pesadilla (ca. 1948), óleo sobre lenzo, arriba á dereita (Museo Carlos Maside, Sada, A Coruña - © Laxeiro, VEGAP, A

Coruña, 2008). Abaixo: Nenos cantores de Baxán (1985), óleo sobre lenzo (Colección Alcalde-Varela, Boiro, A Coruña - © Laxeiro, VEGAP, A Coruña, 2008).

’’Aparece moi frecuentemente
na obra de Laxeiro
unha sutil zona de sombra
que anega o cadro, mitigada
só pola súa irónica mirada”
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Lara Rozados Lorenzo

A
voz de Celso Emi-
lio Ferreiro e as sú-
as letras cantadas
son agora recupe-
radas polo selo

Ouvirmos, nunha fotobiogra-
fía sonora que reúne 120 ima-
xes do poeta celanovés e dous
CDs: un con 13 poemas na pro-
pia voz de Ferreiro, e outro con
15 temas musicais que nace-
ron das súas letras. 
A cesión das fotografías débese-
lle á Fundación Celso Emilio
Ferreiro e á familia do poeta.
“Tentamos que cubrisen as di-
ferentes etapas da súa vida: en
Celanova, Pontevedra, Vigo,
Madrid, Venezuela... E tamén
diferentes situacións, dende as
máis oficiais até outras lúdicas e
familiares”, conta seu fillo, Luís
Ferreiro. Por outra parte, e co-
mo explica Xosé Manuel Aldea,
director de Ouvirmos, “trata-
mos de descubrir a faceta máis
íntima e persoal dos poetas a
través da súa propia escolla: o
álbum familiar é referencial”.
Tres anos antes xa se fixera un-
ha fotobiografía semellante de
Manuel María, ao pouco da súa
morte. As dúas “constitúen en
por si un interesante recurso di-
dáctico para o ensino: escoitar a
propia voz do poeta, como el
mesmo fala da súa obra, sem-
pre axuda a ensinar literatura
doutro xeito”. Amais de escoi-
tarmos a voz do poeta celano-
vés, podemos ouvir tamén a
voz colectiva que a súa poesía
construíu, musicada en ducias
de ocasións.

O PULO DE VOCES CEIBES.Esta escol-
ma de poemas musicados co-
rreu a cargo de Ramón Piñeiro
Muíña e de Xurxo Souto Eiroa,
quen, amais, analiza como na-
ceron as cancións nunha intro-
dución titulada coa cita que en-
cabeza Longa noite de pedra:

“Ser dun tempo, dunha época”.
“A Nova Canción Galega, agora
que vai facer o 40 aniversario,
xurdiu impulsada pola palabra
de Celso Emilio Ferreiro”. Souto
sinala como naquel primeiro
concerto, o 26 de abril do 68, no
Cine Capitol, de Compostela
(“un domingo ás 12 da mañá!”),
se xuntaran “un grupo de rapa-
ces que empezaban a cantar en
galego: Benedito, Vicente Ara-
guas, Guillermo (Rojo), Mosco-
so... Araguas sempre di que, na-
quel concerto, o gran triunfador
foi Celso Emilio Ferreiro”. Es-
coitáronse, naquela primavera
do 68, “Loitemos” e “Derradeira
vontade de Fuco Buxán” entoa-
dos por Benedito, ou o “Monó-
logo do vello traballador”, “Ma-
ría Soliña”, e “Longa noite de
pedra” na voz de Xavier, este úl-
timo, un momento especial-
mente máxico para todos os
que o viviron: “mentres el can-
taba, empezaron a soar unhas
campás (Araguas di que as de
San Francisco, Benedito, que as
da Catedral), e a canción colleu
un significado especial, foi un
momento de catarse”.
A palabra do poeta de Celanova
fixo agromar esta nova voz co-
lectiva: “queriamos reflectir o
xeito en que Voces Ceibes en-
tendía a canción como xeito de
difundir, nunha sociedade da-

quela iletrada en galego, unhas
ideas; e a elección foi a do poeta
social por antonomasia”, conta
Souto. O propio Celso Emilio
pensaba na necesidade de can-
tar a poesía, de sacala do papel,
da elite cultural, e achegarlla á
xente. E conseguiuno: hoxe, os
seus poemas están presentes
no imaxinario colectivo. “Aínda
que non leramos O soño sula-
gadoou Longa noite de pedra,
coñecémolos. A súa palabra
chegou ao conxunto da socie-
dade. Descubrímolo a través da
música”, sinala Souto.

POESÍA UNIVERSAL E ATEMPORAL. Así,
podemos escoitar de novo
“Longa noite de pedra” na voz
de Xavier, “Olla meu irmau”,
de Miro Casabella, e o que veu
despois: “cando Voces Ceibes
comezou a esmorecer e se
asentou a música popular ga-
lega”, comenta Xurxo Souto.

“Agardarei” ou “Notas necro-
lóxicas” por Luís Emilio Bata-
llán, ou o “Irmaus” de Fuxan os
Ventos, foron algúns exemplos
de como a poesía de Celso
Emilio rachaba fronteiras esti-
lísticas no eido da música. Luís
Ferreiro conta como o “Monó-
logo do vello traballador” se
converteu en canción popular
ao ser interpretado polos Ta-

mara. “Pucho Boedo e os seus
conseguiron que un poema
que condensa en si o concepto
marxista da plusvalía fose es-
pallado”, lembra, “pero iso é
un concepto político: o máis
interesante é que se trataba
dunha realidade coa que os la-
bregos, a xente do rural se sen-
tían totalmente identificados”.
De feito, a universalidade da
poesía de Ferreiro ten que ver
coa atemporalidade, coa súa
lucidez para coñecer o presen-
te e o futuro do seu país e a súa
capacidade para transmitilos
con total transparencia: “había
quen dicía que o éxito de Celso
Emilio tiña que ver coa loita
antifranquista, pero o paso do
tempo demostra que non: a
súa liberdade poética traspasa
fronteiras e xeracións, e aínda
hoxe, a Fundación segue a reci-
bir peticións para musicar os
seus poemas, que chegan de
países insospeitados”, conta
Xurxo Souto. Para Xosé Ma-
nuel Aldea, a clave é a intem-
poralidade da mensaxe. “Que
no século XXI, Dios ke te Crew
siga versionando a Celso Emi-
lio, é sintomático”. 
O MC da banda de hip hop or-
dense, García, fala do seu “Cel-
so Emilio rapeiro” con admira-
ción. Este poema e “Son un
pasmón” forman xa parte do
repertorio de DKTC. Amais,
García tamén colabora co can-
tautor O Leo i Arremecág-

MA A INE.40.ZG

É o poeta máis musicado da nosa literatura,
a súa poesía segue a ser cantada, noutros formatos
e noutros estilos, en moitos países do mundo

>>>

Celso Emilio en vivo

’’Aínda que non lesemos
O soño sulagadoou
Longa noite de pedra,
coñecémolos. A súa palabra
chegou ao conxunto
da sociedade. Descubrímolo
a través da música”

[Xurxo Souto]

>>>

’’Había quen dicía que o seu
éxito tiña que ver coa loita
antifranquista, pero o paso
do tempo demostra que non:
a súa liberdade poética
traspasa fronteiras e
xeracións, e aínda hoxe, a
Fundación segue a recibir
peticións para musicar os
seus poemas, que chegan de
países insospeitados”

[Xurxo Souto]

’’As súas palabras foron
cantadas dende a esfera
de Carlos Núñez, Luar na
Lubre ou Uxía até o hip hop
de Dios ke te Crew,
o heavie de Astarot ou
o punk de Tiro na testa”

Celso Emilio nun retrato da etapa pontevedresa (1940).
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hona no espectáculo La-
bregos do tempo dos Sputniks
(tomado do poema “O meu
reinado”, que xa andan pen-
sando cantar a ritmo de ran-
cheira). Todo naceu do mo-
mento en que a García o agasa-
llaron con Longa noite... e, co-
mo agradecemento, prometeu
musicar o poema “Son un pas-
món”: “ten unha métrica e un-
ha rima que o facían perfecto
para un tema de rap. Amais, o
que ten Celso Emilio é que o
que se di na súa poesía é total-
mente contemporáneo”. 
As súas palabras foron canta-
das dende a esfera máis co-
mercial (Carlos Núñez, Luar na
Lubre, Uxía...) até o hip hop de
Dios ke te Crew, o heavie de As-
tarot (que titulou un seu disco
como Longa noite de pedra),
ou o punk de Tiro na testa.
Zënzar musicou “Falo”, ou
Kastomä, en Mestre de pesa-
delos, o contundente “Non”.
“Son momentos diferentes,
pero segue a ser a banda sono-
ra da nosa vida”, conta Xurxo
Souto. “Estou convencido de
que dentro de 20 ou 30 anos, se
aos grupos de música lles cae
un libro de Celso Emilio nas
mans, seguirán a musicalo”.�

MA A INE.41.zGANOSATERRA
24-30 DE ABRIL DE 2008

’’O Monólogo do vello
traballadorconverteuse en
canción popular ao ser
interpretado polos Tamara” 

[Luís Ferreiro]

“Trátase de reivindicar esou-
tro lado da música, que é a po-
esía”, di Souto citando o en-
saio de Luísa Villalta. Celso
Emilio apostaba por unha no-
va música, alén do folcloris-
mo. Para el, música e poesía
ían parellas no camiño da loi-
ta. Luís Ferreiro lembra como
dende pequeno tocaba gaita e
pandeiro. “Aínda os teño na
casa”. O pandeiro viaxou can-
da el cando marchou a Vene-
zuela, e chegou a tocalo, nun
tema con música de Xulio
Formoso e letra de Farruco

Sesto (actual viceministro de
Venezuela) no disco Galicia
Canta(no 1970, o primeiro LP
de música en galego, editado
alén mar): a “Pandeirada ao
Che”. A contracapa daquel LP
contaba cunha nota do pro-
pio Celso Emilio, co pseudó-
nimo de Arístides Silveira. 
A afección á música “víñalle de
sempre”, explica seu fillo: “a
diversión popular no seu tem-
po era a festa, o baile, e vindo
dunha familia ilustrada, tíñao
máis doado para instruírse na
música e na poesía. Xa escribía

pensando na posibilidade de
musicárense os versos”. Tivo
unha relación especialmente
intensa con Suso Vaamonde, a
voz máis importante cando se
pensa nos poemas de Celso
Emilio musicados. “Unha oca-
sión moi especial foi cando fi-
xo “Moraima”, lembra Ferrei-
ro”, xa que, amais de tratarse
dun poema de Celso Emilio, ía
dedicado a unha persoa que
coñecía. É unha canción feita
con especial cariño”.
Hoxe en día, a Fundación reci-
be cando menos unha petición

ao mes para musicar algún po-
ema de Celso Emilio. “Chegan
mesmo dende Xapón, Israel,
Arxentina... A súa poesía ten a
difusión que ten grazas á músi-
ca”, explica Luís Ferreiro. “Un
libro non chegaría do mesmo
xeito a todo o mundo, e menos
tratándose dunha lingua mi-
noritaria. Pero por medio da
música, sexa rock duro, hip
hop, ou fado, chega a todas
partes”. Para algunha manifes-
tación contra a invasión de
Iraq, o poema escollido foi “Di-
go Vietnam e basta”.�

No Xapón, Israel ou na Arxentina

Pomba e a súa nai Pilar Vázquez Cuesta, Moraima, Celso Emilio, Virxilio e Carlos Casares na Saínza. Moraima e Celso Emilio nos Andes venezuelanos.

Celso Emilio, Camilo José Cela e Xosé María Álvarez Blázquez paseando pola rúa do Príncipe de Vigo.

>>>
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Xerardo Dasairas

AA s referencias aos vi-
ños de Monterrei xa
comezan a facerse
visíbeis en xornais

especializados e non especiali-
zados e os premios en cata co-
mezan a ser algo habitual com-
petindo mesmo cos de máis so-
na do país e de fóra. A súa pre-
senza en eventos gastronómi-
cos e mesmo a consecución da
certificación de Galicia Calidade
para algúns, son bos síntomas
da emerxente apreciación dos
mesmos. E tal como xa se co-
mentou (A Nosa Terra nº 1302),
incluso críticos influentes como
Robert Parker, téñense fixado
nos mesmos, outorgándolle na
súa prestixiosa revista algunhas
das máximas puntuacións en
tintos e brancos a marcas das
adegas da zona.
O nacemento da “Bodega Coo-
perativa Monterrey” nos anos
sesenta, foi un intento tardo-
franquista para promover unha
certa corrección na elaboración
e venda dos viños. O fracaso des-
ta cooperativa e mesmo dunha
Estación Enolóxica promovida
pola Deputación, veu dado nun
curto tempo, non só polos mé-
todos de vinificación e de venda
usados, pouco competitivos, se-
nón pola mesma orixe das uvas
procedentes na súa maioría de
cepas híbridas enxertadas para
resistiren as pragas. Máis tarde
sería mercada polo grupo de Hi-
dalgo (Viajes Halcón) e na actua-
lidade pertence ao grupo de em-
presas de Xove (ex-Fadesa)
quen, a través da súa sección
agrícola, xa ten colocado a estes
viños no escaparate comercial
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europeo e dos Estados Unidos.
Sería no ano 1994 cando a Con-
sellería de Agricultura recoñece
a Denominación de Orixe
Monterrey, integrada por un-
has cantas adegas pioneiras. Na
actualidade, o cultivo da vide na
zona conta con 3.000 Ha. repar-
tidas entre os concellos de Cas-
trelo do Val, Monterrei, Oimbra
e Verín. Destas, 720 Ha. están
amparadas pola denominación
de orixe, rexistrándose 618 viti-
cultores e 22 adegas cunha pro-
dución de 720.000 botellas a
partir de máis de 1.300.000 Kg.:
65% de uva branca e 35% de tin-
ta. A ampliación de novas varie-
dades e da zona de produción
aos concellos de Riós e Vilarde-
vós tamén abriría novas pers-
pectivas para a zona.

ALGÚNS APUNTAMENTOS HISTÓRICOS.

Foi precisamente no mesmo
ano 1994 cando achegamos al-
gúns apuntamentos sobre a
historia do viño na comarca pu-
blicando o opúsculo “Co tem-
po maduran as uvas” coa inten-
ción explícita de animar os pio-
neiros do viño de Monterrei na
súa incipiente aventura. Xa an-
tes de constituírse a denomina-
ción de orixe, foron varias as
adegas (Ladairo, Bernabé,

A pesar da súa curta e preguizosa andaina,
os caldos desta denominación de orixe,
están a facerse xa cun oco nos mercados
de Galiza e do estranxeiro

Os viños de Monterrei,
uns descoñecidos?

A proba máis clara da presenza da

vide vennos dada polo achado

nunha vila tardorromana de

Mourazos do grupo escultórico do

deus Dionisos e o sátiro Ampelos,
ambos relacionados co cultivo e

consumo orxiástico do viño. 

’’A comezos do XIX, as forzas
napoleónicas invasoras
deixan regueiros de sangue e
baleiran a eito os pipotes das
adegas da comarca”

>>>
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Verino...) que se atreveron
con novas plantacións e me-
dios técnicos, apostando pola
cualidade como futuro dos vi-
ños da zona.
A presenza do viño na área re-
xiomontana, xa se detecta na
época castrexa a cuxos poboa-
dos chegaba pola vía da impor-
tación. Porén, a proba máis cla-
ra da presenza da vide vennos
dada polo achado nunha vila
tardorromana de Mourazos do
grupo escultórico do deus Dio-
nisos e o sátiro Ampelos, ambos
relacionados co cultivo e con-
sumo orxiástico do viño. Os do-
cumentos medievais após a
chamada Repoboación xa
achegan máis datos sobre a
presenza da vide, relacionada
esta coa instalación monástica
(c. a. 950) de monxes de Celano-
va e de Montederramo, de ce-
nobios sanxoanistas, do veciño
mosteiro de Servoi (Servo Dei) e
do bispado de Ourense que ta-
mén contaba con baçelos e la-
gares. Coa instauración do
Condado en Monterrei, as

plantacións de viñas seguiron
un ritmo crecente a pesar do
control que desde os mosteiros
e a xustiza se intentaba facer do

viño mediante os estancos e re-
legos. Desde comezos do sécu-
lo XVI temos máis referencias
do viño da zona e así o recolle
primeiro Fernando Colón (os
tintos son tan fortes que só con
auga poden beberse) e do Li-
cenciado Molina quen di que
neste Val hai sobra de pan e vi-
ño.
Durante os séculos XVII e XVIII,
as guerras de fronteira con Por-
tugal, arruinarían as viñas e o
comercio dos viños, sendo os
arrieiros de Castela os únicos en
demandar o pouco que se pro-
ducía. A comezos do XIX, as for-
zas napoleónicas invasoras dei-
xan regueiros de sangue e balei-
ran a eito os pipotes das adegas
da comarca para lecer das tro-
pas francesas como deixou es-
crito o intendente Le Noble.
Á pouca atención que se lle
prestara ás viñas nestes anos
veñen sumarse desde 1840 e
até 1892 tres pragas fitófagas
(oidium, mileu e filoxera) que
deixarían mermados os viñe-
dos por moitos anos. A come-
zos do século XX chegan as
castes americanas para enxer-
talas coas cepas antigas da zo-
na e polos fondos deste vivei-
ros podemos coñecer as que se
cultivaban anteriormente. O
proxecto do ano 1933 de levan-
tar unha Adega Modelo e unha
Estación de Control Enolóxico
(apoiados polo Banco Pastor)
significaría un último intento
por conseguir melloras no cul-
tivo, explotación e control dos
viños de Monterrei.�

>>>

CCAASSTTEESS  AANNTTIIGGAASS

Tinta Fina
Tinta del Duero
Tinta de Madrid
Alicante
Gran Negro Calmette
Bastardo
Roquete
Donabranca
Reina (Xerez)
Verdello
Moscatel Dourado
Moscatel Imperial
Náparo

CCAASSTTEESS  AACCTTUUAAIISS

Brancas:
Donabranca
Godello (Verdello)
Treixadura

Tintas:
Mencía
Merenzao
Arauxa (Tempranillo)

?UERE SABER MÁIS?
Monterrey: 5 Séculos de Cultura,
XERARDO DASAIRAS VALSA.
A Coruña 1994
www.domonterrei.com

Acios de mencía.

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS

A exclusividade da terra, a al-
titude, o clima (-0º a +30º) e
as castes de uva emprega-
das, confírenlle a estes viños,
xa en inicio, unha marcada
personalidade que se ve
máis tarde reforzada pola
creatividade e traballo tecni-
ficado na adega.
Os brancos son lixeiramen-
te afrutados, de cor pálida
uns e brillante outros. Po-
tentes de aroma, resultan
frescos e lembran arrecen-
dos florais e frutais con no-
tas cítricas e herbáceas. A
graduación media oscila
entre os 10º / 11º.
Os tintos presentan unha ca-
racterística cor vermello-
acereixada con arrecendo
maduro e forte outorgado
polo seu paso polo barril de
carballo. Destaca neles o
cheiro a froitas silvestres ou
a morango e framboesa re-
sultando plenos, equilibra-
dos e saborosos en boca. A
graduación abala entre os 10
/ 10,5º, aínda que pode so-
brepasala.�

AADDEEGGAASS

1)  Ladairo SL. 
2) Nuevo Milenio SL. 
3) Pazo das Tapias SL.
4) Gargalo SL. 
5) Madrevella SL.
6) Castro de Lobarzán.
7) Valderello.
8) Viña Lara.
9) Quinta da Muradella.
10) Manoel C. López Chaca.
11) Sanfiz .
12) Crego e Monaguillo SL.
13) Cabildo SL.
14) Quinta do Buble SL. 
15) Coop. Terras do Cigarrón.
16) Triay Bodegas de Oimbra SL.
17) Magmus.
18) Tapias Mariñán.
19) Boo-Rivero SAT. 
20) Couto Mixto.
21) Manuel Guerra Justo. 
22) Chicheno SLU.
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Mar Barros
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

G
alitoon é a única
compañía galega
de teatro que ela-
bora monecos es-
pectaculares, os co-

ñecidos como poppetsou bo-
ody poppets, para as súas obras
e para proxectos independen-
tes. Chámanse Galitoon e teñen

a súa sede en Teo, unha nave ta-
ller dacabalo entre o mundo da
fantasía e o boureo cotiá das ofi-
cinas. Cos aplausos aínda recen-
tes de Goluláveñen de estrear no
Salón do Libro de Pontevedra o
espectáculo Babi-glub, que
mergulla ao máis cativos nas
profundidades máxicas do mar.
A técnica dos body poppets
non é nova. Na década dos 80
xa triunfaba en todo o mundo

o programa televisivo Barrio
Sésamo, importado de Estados
Unidos. Os inseparábeis Epi e
Blas, Triqui, o monstro das ga-
lletas, Coco e mesmo Espinete
e Don Pimpón estaban confec-
cionados seguindo as directri-
ces pouco estritas que esixe es-
ta técnica e que permite ade-
mais materializar as fantasías
dos guionistas máis esixentes. 
A pesar de todo, Galitoon é pio-

neira en Galiza na elaboración
dos monecos e na súa incorpo-
ración nos espectáculos teatrais.
O seu taller, unha gran nave si-
tuada en Teo, Compostela, da-
cabalo entre a fantasía e o mun-
do real, é unha porta aberta á
imaxinación. A materia prima
está no mundo dos soños e da li-
teratura infantil. A man de obra
póñena eles mesmos no taller,
construíndo os monecos, e so-

bre o escenario interpretando e
dándolle vida a cada un deles. 
Todo comezou hai tres anos co-
mo un “soño” de tres persoas.
Como explica Luís Miguel Ro-
dríguez Castro, director xeral da
compañía,  “cada un deles con-
tribuíu co seu xene: Andrea Ba-
yer o teatral, Santiago Alonso a
creación e manipulación de tí-
teres e Chisco Casteleiro Fraga o
da produción en televisión”. A
súa primeira ubicación foi un
piso en Compostela, o suficien-
temente pequeno para que os
monecos impuxesen a súa pro-
pia ditadura do espazo. Óscar
Ferreira recorda que daquela
estaban a confeccionar unha
árbore articulada de case dous
metros de altura. Tamén recor-
da que para poder movela ha-
bía que abrir as fiestras para
non estragar as ponlas.
Tres anos despois, a compañía
acadou unha profesionalización
plena. Neste tempo, Galitoon
converteuse nunha produtora
de teatro e de televisión, que so-
ña con abarcar no futuro tamén
o cine, especializada na constru-
ción de monicreques e contidos
educativos. No seu haber figu-
ran xa varios espectáculos tea-
trais, entre eles o aplaudido Go-
lulá, que narra a historia de Bun-
ka o gardador de nubes e de Lara
unha rapaza humana. Pero ta-
mén confeccionaron espazos e
monecos para televisión entre os
que cabe destacar o galo Cecilio,
famoso polo súa presenza en
‘Supermartes’, e as vacas Pinta e
Marela de ‘Luar’. Cómpre sinalar
tamén Cousiñas, un programa
audiovisual dedicado aos máis
pequenos, que pretende ache-
gar aos cativos o universo do co-
tiá, que conta co apoio de Vice-
presidencia e que está a ser dis-
tribuído en Galescolas como
material didáctico. 
Actualmente, a compañía cén-
trase no teatro, “a nosa fonte de
ingresos e a vía que nos permi-
te innovar”, comenta Luís Mi-
guel Rodríguez Castro, director
xeral da compañía. Agora ten

A fábrica de monecos
Chisco Casteleiro, Santiago Alonso, Andrea Bayer, Luís Miguel Rodríguez Castro e Óscar Ferreira [de esquerda a dereita] con algúns personaxes do es-

pectáculo Babi-glub, e [á dereita] o dragón Bato, das Aventuras de Avengard.

Por simples que parezan, de-
trás dos rostros simpáticos
dos monecos agáchanse moi-
tas horas de traballo. Como
explica Óscar Ferreira poden
tardar poucos días en elabo-
rar monicreques como no ca-
so do galo Cecilio, con espacio
de seu na TVG, ou varios me-
ses como sucedeu co castelo
de O Castelo de Meiga, ou coa
árbores de Bosquimonos.
No taller, Óscar Ferreira mate-
rializa os deseños e os bosque-
xos realizados por Santiago
Alonso, un dos fundadores do

proxecto cunha gran expe-
riencia no eido dos puppetsas
costas. Rodeado de escuma,
feltro, unha máquina de coser
(“a man xa dá moito traballo”,
sorrí), teas, fíos e baixo a ollada
atenta dos monecos xa elabo-
rados que poboan a habita-
ción, vai dando forma a peixes,
monstros, castelos e orangu-
táns violetas e peludos. “Em-
pezamos por definir as perso-
nalidades dos personaxes e
por investigar os materiais que
mellor lle acaen ao moneco”,
comenta. “Unha vez feito todo

iso pasa a elaborarse o interior,
unha parte fundamental”. Ca-
da figura debe adaptarse ao
manipulador que o levará a es-
cena. Moitos deles requiren
incluso dunha boa prepara-
ción física, polo peso ou a pos-
tura que debe manter durante
un largo período de tempo o
manipulador.
No seu haber, a compañía con-
ta con máis dun centenar de
monecos, pero Óscar quédase
co Peixiño, que ademais de ser
unha creación súa e o seu de-
but como manipulador. Óscar

procede do campo da anima-
ción sociocultural. Hai dous
anos que empezou traballando
no taller como artesán. Para el
Galitoon é unha canle “para
axudar a soñar”. “Ves cunha
idea aquí e nos tentamos que
vaia máis alá”, explica.�

Castelos, orangutáns e bosquimonos

’’Galitoon é unha canle
para axudar a soñar”

[Óscar Ferreira]

’’Para televisión temos feito
o galo Cecilio,
famoso pola súa presenza
en Supermartes, e as vacas
Pinta e Marela de Luar”
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Como ela mesma explica, o pro-
ceso de creación é diverso e cada
historia ten o seu propio ritmo.
En ocasións nace primeiro a tra-
ma e a partir do guión confeccio-
nase o personaxe e a súa perso-
nalidade. Outras veces, primeiro
asoma o fociño o poppete a his-
toria créase a rebufo. Ten claro o
público ao que vai dirixido o es-
pectáculo antes de poñerse a es-
cribir e tira da experiencia que lle
deixaron anos de traballo no
mundo da dramaturxia e da
educación.

NOVOS PROXECTOS. A compañía
está a traballar no seu novo es-
pectáculo, que se estreará en
outubro. A nova proposta
mesturará elementos da cultu-
ra popular coa modernidade.
Así na obra convivirán fadas,
meigas e trasnos con outros se-
res máis actuais. 

MERCADO.”Galiza pode conquis-
tar o mercado estatal, copado
polos catalán”, asegura o direc-
tor xeral da compañía. “aquí
existe, en termos xerais un bo
contexto para o mundo das pro-
dutoras e das compañías. Dis-
pomos, por unha parte, dunha
rede de teatros que se adapta ás
necesidades de cada grupo e
por outra por un sistema de
axudas públicas tanto no audio-
visual como no teatro”, afirma.
Por todo isto, afirma que “arre-
batarlle esa hexemonía a outras
comunidades é máis doado en
Galiza que noutras parte do Es-
tado”. “Unha das grandes van-
taxes que ten Galiza con respec-
to a Catalunya é a competitivi-
dade. Aquí a vida é máis barata
que en Barcelona e permítenos
competir nos prezos”.�

en marcha Babi-glub, un es-
pectáculo dirixido a cativos en-
tre 1 e 3 anos, que da man do
seu protagonista, Peixiño,
transpórtaos a un divertido
mundo submarino cheo de
aventuras, risas, bailes e can-
cións. 
O novo espectáculo estreouse
na pasada edición do Libro de
Pontevedra e está a represen-
tarse por todo o país. 
Coa súa posta en marcha, a
compañía dá un paso máis no
proceso de investigación cons-
tante e de procura de novas téc-
nicas e materias iniciada hai xa
tres anos. Babi-glubxoga coas
posibilidades que ofrece a coñe-
cida como luz negra, as fosfores-
cencias dos materiais e do fondo
do mar. Na obra actúan Óscar
Ferreira, Santiago Alonso, Xurxo
Cortázar e Rogelio, os mesmo
que no taller, a golpe de tesoira,
maquina de coser e de pincel, lle
dan forma aos soños de Andrea
Bayer, responsábel do apartado
literario da compañía.
Andrea Bayer non é nova no
mundo do teatro. Durante anos
traballou como actriz da com-
pañía Teatro Akatro. Hai tres
anos deu o salto e converteuse
nun dos piares fundacionais e
fundamentais sobre os que se
apoia a compañía e a factoría.

Aínda que os body poppets
non son unha técnica nova

no mundo, en Estados
Unidos leva máis de 30

anos nas pequenas
pantallas dos fo-

gares da man de
espazos

como
Barrio
Sésa-
mo, o

certo é que en
Galiza non existe nin gran
tradición de monicre-
ques espectaculares nin
unha canteira nutrida
de manipuladores

deste tipo. Para paliar esta eiva,
e polas propias necesidades

da compañía á hora de po-
ñer en escena espectá-
culos de moitos perso-

naxes, Galitoon ten
en marcha a súa

propia escola de formación de
manipuladores, tanto para te-
atro como para televisión, na
que se presta especial aten-
ción á expresión, ao move-
mento e a actuación dos mo-
necos. No tempo que leva a
compañía en activo xa se cele-
braron dous cursos. “Quere-
mos crear canteira” asegura
Andrea Bayer, “hai un nivel
moi alto en Galiza, tanto de ac-
tores como de creatividades.
Temos unha fonda tradición
de monicreques e existe moito
interese na procura de novas
técnicas”. “Galiza ten moito
que exportar”, sentenza.�

Aprender a manipular
os body poppets

’’Temos unha fonda tradición
de monicreques e existe
moito interese na procura de
novas técnicas. Galiza ten
moito que exportar”

[Andrea Bayer]

’’Galiza pode conquistar
o mercado estatal,
copado polos cataláns”

[Luís M. Rodríguez Castro]
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de baile orixinaria dos países do
Norte de África e Oriente Me-
dio, achega moitos beneficios.
“Coa práctica da danza oriental
as que o practican obteñen be-
neficios físicos e psicolóxicos” ,
resume Verónica Méndez, pro-
fesora na academia de danza
Pasiños de Vigo. “As persoas
que a practican aprenden a
controlar o corpo, a movelo;
masaxean os órganos internos.
A danza do ventre fai que as
mulleres se sintan máis femini-
nas e guapas, súbelles a autoes-

MERCAR.

Parques para
adolescentes

Os mozos tamén teñen dereito a
xogar a a estimular o seu desen-
rolo físico, pero a realidade é que
as zonas e áreas de xogos das vi-
las e cidades non dispoñen de
espazos específicos para eles.
Fronte a este baleiro e necesida-
de unha empresa galega espe-
cializada no deseño e fabrica-
ción de parques acaba de lanzar
ao mercado unha gama de par-
ques de ocio e deportes pensa-
dos para estimular o desenrolo
físico e social dos adolescentes.
O obxectivo destes parques,
bautizados como `Sport´ é
combater o sedentarismo xuve-
nil e fomentar a práctica de exer-
cicio entre a mocidade para ata-
llar o problema da obesidade
nestas idades. 
Fabricada en pezas de madeira
e aceiro inoxidábel esta gama de
xogos é apta para instalar tanto
en espazos pechados como en
zonas ao aire libre e aspira a me-
llorar o estado físico e habilida-
des psicomotoras dos adoles-
centes de todo o mundo, xa que
esta empresa galega exporta as
súas creacións a distintos países
de Europa, América e Asia. 
Ao igual que o resto de parques e
circuítos de xogos, os ̀ Sport  ́es-
tán fabricados baixo un sistema
de xestión medioambiental
conforme a norma Une-En-Iso
14001:2004 co obxectivo de lo-
grar un crecemento sostíbel e
cumpren coa normativa de se-
guridade. Máis información en
www.galopin.es.�

E. E.

OCIO.

A danza do
ventre ponse
de moda
A danza do ventre ou oriental
está a facerse un oco importan-
te entre as actividades de lecer
de moitas mulleres. Vista como
un pasatempo de moda pola
maioría das súas practicantes,
o certo é que esta modalidade

non actúe en detrimento do
benestar físico". 
Os rapaces teñen práctica dia-
ria e como as tardes ofrecen
amplias posibilidades de incre-
mentar a actividade física cotiá,
Finlandia Moza, unha ONG
que promove o deporte entre
os rapaces, lanzou en 1998 o
programa ‘Tardes movidas’. Ao
principio, a súa aplicación esta-
ba a cargo dos pais, algunhas
ONGs e clubs deportivos, pero
dende 1999 esta actividade re-
cibe subsidios do Estado.
Nunha enquisa nacional sobre
actividade física, un 94 por cen-
to dos fineses de entre 19 e 65
anos declarou facer algún tipo
de exercicio. Dúas terceiras
partes dos entrevistados reali-
zaban o que definen como un-
ha práctica con efectos positi-
vos sobre a saúde polo menos
dúas ou tres veces por semana.
As disciplinas favoritas da in-
fancia e a xuventude son o fút-
bol, o ciclismo, a natación, o es-
quí e o hóquei sala. Segundo
esta enquisa un 40 por cento
dos rapaces e mozos practican
deportes en algunha institu-
ción. Ademais o 58 por cento
manifestou facer exercicio li-
bremente cos seus amigos.
A natación é un dos deportes
preferidos para manter o esta-
do, e os chapuzóns (natación
invernal)  en augas xeadas son
parte da cultura deste país. Este
costume combínase coa sauna
e comezouse a expandir nos
anos 80 e difundiuse especial-
mente entre mulleres de me-
diana idade. Actualmente hai
unhas 120 000 persoas que a
practican en clubs. O fitness
acuático ten moitos adeptos.
As piscinas e balnearios én-
chense de afeccionados ás dis-
ciplinas máis modernas: correr
na auga, pais e nais nadando
cos seus bebés, etc. 
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tima e, ao mesmo tempo, corri-
xe posturas e aumenta a elasti-
cidade muscular”, descrebe es-
ta profesora afeita a ensinar a
mulleres e nenas de todas as
idades. 
A mestra comenta que a maio-
ría das súas pupilas practican a
danza oriental como pasatem-
po, como un xeito diferente de
bailar no que ao principio a
moita xente lle custa soltarse.
“Na danza do ventre móvense
distintas partes do corpo á vez
pero de xeito e a un ritmo dife-
rente”, resume Verónica Mén-
dez, que tamén sinala que o tra-
ballo individual é moi impor-
tante para avanzar e ter unha
boa técnica. “Teño moitas
alumnas que nun principio
apenas se movían e despois de
moito practicar  acadaron moi-
ta soltura facendo perfecta-
mente os distintos movemen-
tos de cadeira, ombros, peitos,
brazos e pernas”, sinala. 
Por moda ou por motivos de
saúde como superar unha de-
presión, recuperarse ou prepa-
rarse para un parto, o certo é
que a danza do ventre conta ca-
da día con máis adeptas. Esta
modalidade de baile xa está
presente na oferta ben en cen-
tros de danza, ximnasios, cen-
tros culturais e veciñais e mes-
mo asociacións de mulleres. O
prezo desta actividade, entre 20
e 30 euros, depende do lugar no
que se imparta e o número de
horas contratadas.�

E. Estévez

EXERCICIO ESAÚDE.

Educación e
actividade física:
o exemplo de
Finlandia

Finlandia está de moda polos
seus resultados nos últimos
anos nos que se realizou o In-
forme Pisa. Nos queremos ver
si son compatibles uns bos re-
sultados no ámbito intelectual
cunha eficaz educación física e
práctica deportiva regular.
A primeira mención oficial en
Finlandia acerca da educación
física data de 1843: o regula-
mento das escolas dispoñía
que a educación física fose un-
ha materia obrigatoria porque
"é necesario o exercicio corpo-
ral para que a ensinanza teórica >>>
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biente”, explica Xoán Andrés
Fernández, xerente de Irisana,
importador do produto para
España, Portugal e América La-
tina. O empresario explica que
o uso deste sistema non é in-
compatíbel co do deterxente e
suavizante, iso si, usando un 5
ou 10% da cantidade habitual.
“A moita xente gústalle que a
roupa cheire a suavizante ou
deterxente, por iso moitos dos
nosos clientes usan as dúas
cousas para lavar, xa que a Eco
Bola fai unha limpeza inolora”. 
Ademais do aforro de deterxen-

basean as Eco Bolas de Lavar,
que executan o mesmo inter-
cambio iónico que fan os xa-
bóns convencionais pero a tra-
vés de medios físicos, (as cerá-
micas depositadas no seu inte-
rior) non químicos. 
“O que lava non é o xabón se-
nón a auga. O deterxente mo-
llado fai variar a estrutura mole-
cular da auga, que elimina a su-
cidade da roupa, e as cerámicas
da Eco Bola fan o mesmo pero
por medios físicos, non quími-
cos, polo que son igual de efec-
tivas e non danan o medio am-
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te e de aminorar os problemas
medioambientais, este produ-
to de limpeza é unha boa op-
ción para as persoas alérxicas
ou con problemas dermatoló-
xicos derivados dos residuos
que os produtos de limpeza
deixan na roupa. 
A duración media dunha Eco
Bola é de 3 anos facendo un la-
vado diario. Os distribuidores
recomendan unha unidade
para lavadoras con carga de 4
quilos. 

INSTRUCIÓNS DE USO.O dispositi-
vo ecolóxico ten que depositar-
se no tambor da lavadora e dei-
xalo en remollo entre 30 e 40
minutos para que se activen as
cerámicas e cumpran a súa
función. No caso de roupa moi
sucia pode tratarse cun quita-
manchas antes de metela na
lavadora ou ben engadir un 10
ou 20% da cantidade de xabón
que se usaría habitualmente. 
Para o seu mantemento a Eco
Bola solo precisa poñela ao sol
unha vez ao mes para reactivar
as cerámicas do seu interior. 
O prezo deste produto é de
39,50 euros a unidade e comer-
cialízase a través do Grupo Iri-
sana. Máis información na
web www.irisana.com.�

E. Estévez

idade da sociedade, algo que re-
percute na súa calidade de vida
sen menoscabo dun gran de-
senvolvemento noutras áreas.
En Galicia parece que o gober-
no de progreso quere facer bo o
goberno da dereita, que polo
menos era claro nos seus for-
mulamentos. Pero a esquerda
no poder dicir unha cousa e fa-
cer outra totalmente distinta; is-
to dende logo terá consecuen-
cias, que ninguén dubide que
non se pode pasar por riba dos
cidadáns con escusas de mal
pagador que ninguén cre.�

Xurxo Ledo
jgledo@gmail.com

MERCAR.

Lavar sen xabón
nin suavizante

Lavar a roupa sen deterxente
nin suavizante e sen contami-
nar é posíbel. A xeración de
ións negativos (os mesmos ele-
mentos de gran poder desin-
fectante e antibacteriano que
conteñen os deterxentes con-
vencionais), tamén se pode
conseguir a través de cerámi-
cas. Este é o principio no que se

O goberno promove o
programa En forma toda a vida.
Apoian de diversas formas acto-
res locais  para que estimulen o
hábito do exercicio entre perso-
as en idade laboral e xubilados
que especialmente por motivos
de saúde se moven moi pouco.
A ferramenta é subvencionar
proxectos, seleccionados dúas
veces ó ano por concurso. No
2005 funcionaban en Finlandia
máis de 600 proxectos apoiados
polo programa para unha po-
boación de 5.280.000 habitan-
tes, o que supón un proxecto
por cada 8.800 persoas. Perante
os primeiros cinco anos de im-
plementación deste (1995-
1999) o volume de exercicio dos
fineses maiores de 40 anos in-
crementouse nun 13 por cento. 
A experiencia finesa de fomento
da actividade física beneficiosa
para a saúde pode considerarse
un grande éxito. Nela apóianse
reciprocamente dous elemen-
tos importantes para a socieda-
de, o exercicio físico e a saúde,
ao tempo que se dota á promo-
ción sanitaria dunha ferramen-
ta que cada un pode adaptar a
súa medida. Ao seu arredor de-
senvolvéronse novos hábitos e
servizos e unha importante
cantidade de cidadáns ofrecé-
ronlles experiencias e vivencias
positivas no marco do exercicio.
É moi importante a participa-
ción da poboación na xestión
deportiva. O primeiro club foi
fundado en 1856, pero ao con-
trario que en Galicia, onde hai
moitos clubs pero poucos so-
cios, en Finlandia os 126 clubs
afiliados á Confederación Fine-
sa de Deportes teñen 1,1 mi-
llóns de socios, é dicir, o 20,83
por cento da poboación.
En fin, Finlandia ten bos resul-
tado académicos pero non des-
coida a educación e a actividade
física en todos os estratos de

>>> PACO VILABARROS
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O grupo lugués ven celebrando

dende o ano  pasado o seu

cuarto de século de existencia.

Neste tempo, o grupo que lidera

Eloi Caldeiro gravou 9 albumes

e varias bandas sonoras para

cine, TV, e participou en discos

colectivos e recopilatorios. No

ano 2001 foi nominado aos pre-

mios da música co tema “Burka”

como mellor canción en galego,

así mesmo levaron a súa música

a diferentes países de Europa e

América, nos cerca de 1000 con-

certos que levan realizado nes-

tes xa 26 anos.

Caldeiro, compositor voz e ba-

tería de Brath, foi pioneiro na

fusión da música galega con

outro ritmos e estilos. Xa no

ano 1976 funda o primeiro

grupo de rock galego “Tebras”,

onde ademais de cantar en ga-

lego mesturaba por primeira

vez a gaita coa batería e as gui-

tarras eléctricas, no que se deu

en chamar Rock progresivo.

Despois de celebrar estes primei-

ros 25 anos, Brath preparou o

disco Ás Portas de Lug, que fala

da Ribeira Sacra, da Torre de Hér-

cules, a Muralla de Lugo, o bos-

que sagrado de Lug, ou de he-

roes coma Aithekes e o seu fillo

Brath, primeiro caudillo galego,

pai de Breogán.

Lugar: 

Teatro Colón - A Coruña.

Data:  Venres 25 abril, ás 20:30 h.

Actuación-presentación do

seu último disco.

Coordenado por Gonzalo Vilas

1.800 participantes. O  venres 25, ás
00:00, no Pub o Muíño.

A CORUÑA
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 24
Fóra de serie
20.30 h. A masacre de San Patricio. 4
de xullo. De Juan Pablo Young e Pa-
blo Zubizarreta, 2007. 98 .́ Presenta-
ción a cargo dos seus autores e va-
rios dos protagonistas. Gratuíto.
Venres 25 
Raoul Walsh
20.30 h. O prezo da Gloria (1926)
120 .́ Muda con rótulos en galego.
After Hours
23.00 h. American Hardcore. Paul
Rachman e Steven Blush, 2005. 95´.
Vídeo. V.O.S.Esp.
Sábado 26
Fóra de serie
18.00 h. Homenaxe a Emilio McGre-
gor. (Jorge Bouza, 2008); Punto Final
(Emilio MacGregor, 2005); O que dis
que din (Emilio MacGregor, 2002)
91 .́ Vídeo. 
Poéticas do Cine
20.30 h. Lai (Nuria Aidelman e Gon-
zalo de Lucas, 2005); Carta de Franz
Kafka a Felice Bauer  (Gonzalo de Lu-
cas, 2006); Sobreimpresiones (Gon-
zalo de Lucas, 2007) 66´. Vídeo. Pre-
sentación a cargo de Gonzalo de Lu-
cas e Nuria Aidelman. Gratuíto.

presentación do grupo Migallas Te-
atro sobre os problemas da perda
de faculdades na vellez. O venres 25,
ás 21:00, noAuditorio Municipal.

CARBALLO
¬MÚSICA.Fuzz. O  venres 25, ás
23:00, entrada 7 euros, na Sala A Re-
serva (R/Desiderio Varela, 7) .
¬TEATRO. Trakatap. Espectáculo
do grupo homónimo, Trakatap, o
venres 25, ás 21:00, noPazo da Cul-
tura.
¬TEATRO. Negro.Espectáculo pola
compañía  Daniel Abreu, o sábado
26, ás 21:00, noPazo da Cultura.
¬TEATRO. Qué pasa aquí?.
Obra da compañía  Entre Mans,
o domingo 27, ás 18:00, no Pazo
da Cultura.

CARIÑO
¬MÚSICA.Grasa. O grupo fórmase
a finais de 2004, cando músicos de
distintas formacións galegas se
unen nunha banda sen restriccións
de estilos.O  venres 25, ás 23:00, na
Sala Micos.

CEDEIRA
¬TEATRO. Sombreiros sen cha-
peu.Obra da compañía  Tanxarina
Títeres, o domingo 27, ás 18:00, no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA.The Homens. O grupo

compostelán de pop-rock presenta o
seu último disco longo “Tres” (Falca-
truada 2007), e un single compartido
co grupo santiagués Samesugas. O
sábado 26, ás 00:00, entrada a tres eu-
ros, na Sala Universal.

CHANTADA
¬MÚSICA.Sweet Oblivion
Band .  O grupo rock nace en
San Sadurniño no verán de 2003
das cinzas de bandas como
Queen Bitch, Redrum e No Rain,
todos eles da comarca de ferrol-
terra.O  sábado 26, ás 23:59, na
Sala Mogay.

CEE
¬EXPO.Olladas nostálxicas.
Mostra fotográfica até outubro de
2008. Museo da Fundación Fernando
Blanco.
¬TEATRO. Estoraque, o Indiano.
Unha obra do grupo Artesán Teatro.
O sábado 26, ás 20:45,no Salón de Ac-
tos do Concello.

CERVO
¬MÚSICA.Moondogs Blues
Party. A banda de soul-bluesnace a
partir dun proxecto discográfico, O
cadelo lunático, que ten unha acollida
espectacular, levando o primeiro pre-
mio do Concurso de Talentos de EL
PAÍS a nivel nacional entre máis de

ALLARIZ
¬MÚSICA. Abe Rábade Trío. O
sólido combo liderado polo pianista
Abe Rábade con Nelson Cascáis
(contrabaixo ) e Bruno Pedroso
(batería) aborda unha ampla gama
de tendencias dentro do jazz sem-
pre con temas de composición pro-
pia. Entrada, 3 euros (reducida 2 eu-
ros). No Circuíto 4X4. O venres 25, ás
21:00, na Casa da  Cultura.

AMES
¬TEATRO. O clube da calceta.
Unha obra do grupo Teatro do
Morcego, arredor dunhas mulleres
que se reunen para calcetar. Este
venres 25, ás 21:00, na Casa da Cul-
tura de Bertamiráns.
¬TEATRO. Un agasallo para Xa-
quín. Unha obra de títeres polo
grupo Os monicreques de Kukas.
O domingo 27, ás 17:00, na Casa da
Cultura do Milladoiro.

BAIONA
¬MÚSICA. Vetusta Morla. O
grupo madrileño actúa este sábado
26, ás 23:30, no Marrucho. E o mér-
cores 30, ás 23:30, o cantautor Ál-
varo Muras, no mesmo local.

BETANZOS
¬TEATRO.  A lingua das bolbo-
retas. Espectáculo de títeres da
compañía Teatro del andamio, o
domingo 27, e o luns 28, ás 20:30, na
Aula Municipal de Cultura.

BUEU
¬TEATRO. Vozes da Rádio.
Grupo vocálico portugués, que ac-
túa este xoves 25, ás 22:30, noCafé
Aturuxo. E no mesmo local, o do-
mingo 27, ás 21:30, farao o grupo
madrileño Vetusta Morla.

BURELA
¬TEATRO. Hendaya, mon
amour. Obra que relata un ficticio
flirteo entre Franco e Hitler, polo
grupo Bacana Teatro. Este xoves
25, ás 21:30, naCasa da Cultura.

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

CANGAS DO MORRAZO
¬EXPO. Ángeles Arce. Exposi-
ción de obra desta ceramista-ar-
tesana. Até o 16 de maio, na Sala a
Carón do Mar.

O  CARBALLIÑO
¬TEATRO. Un avó especial. Re-

25 anos 
do grupo Brath

¬ ARTE

Cerámica. Obra da ceramista

Ángeles Arce, que se expón

nunha sala de Cangas.

Antón Pulido

O polifacético Antón Pulido na-
ceu no 1944 en Bóveda de Amo-
eiro, Ourense. Estudou Humani-
dades, Filosofía e Música, ademais
de se licenciar en Belas Artes na
Universidade de Sant Jordi, en
Barcelona, nas especialidades de
pintura e de gravado.
O protagonista dos seus lenzos
é o home, representado na súa
soidade, cara a unha abstracción
que se achega ao informalismo.
Entre as súas influencias destaca
o monocromatismo, o grafismo
oriental, herdanza de Tàpies, e o
influxo de Pollock. Na mostra po-
deremos ollar algúns dos seus
lenzos expresionistas, onde os
pinceis se moven esquematica-
mente, firmes e cun importante
cromatismo.
Foi director xeral de Cultura -
durante o mandato como con-
selleiro de Víctor M. Vázquez
Portomeñe-, e tamén o pri-
meiro director do Centro Ga-
lego de Arte Contemporánea
(CGAC) en Santiago.
Na actualidade é asesor en temas

de arte da Enciclopedia Galega
Universal (EGU), director da colec-
ción Artistas Galegos de Nova Ga-
licia Edicións. Ilustrador de múlti-
ples libros e revistas en diversas
editoriais, retratista e ademais pa-
trono de fundacións galegas
coma a Fundación Premios da Crí-
tica, da Fundación Laxeiro, da
Fundación Castelao e da Funda-
ción Alexandre Bóveda. A súa ac-

tividade como conferenciante ta-
mén o levou a universidades gale-
gas, así como a diversos institutos
e asociacións culturais. Agora está
a traballar nunha carpeta de gra-
vados, Negro vermello, que pre-
sentará proximamente nunha ga-
lería de Madrid. 
A exposición pódese ver no Cen-
tro Cultural Deputación de Ou-
rense,  até o 11 de maio.

Durmindo nas ondas II , óleo de Antón Pulido

O grupo Brath, na actualidade.
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Luns 28  
Novo Documental Austríaco
20.30 h. O Paraíso de Hafner. Günter
Schwaiger, 2007. 74 .́ Vídeo. Presen-
tación coa presenza do seu autor.
Entrada gratuíta.
Martes 29
Contos de Marineda.
A Coruña e o cine
20.30 h. Coruña Imposible. (Fran-
cisco Rañal, 1995).
La sangre del enemigo. (Miguel Cal-
derón, 1995)
La repesca (Sandra Sánchez, 1995)
A gran liquidación. (Jorge Coira,
1995) 64 .́ Entrada gratuíta
Mércores 30
Raoul Walsh
20.30 h. O carnet amarelo (1931).
88 .́ Subtítulos en galego.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬DANZA. Espazos que danzan.
Con motivo do Día Internacional
da danza, ás 19:00, no Centro de
Maiores de Caixa Galicia, compañías
Danza Aberta, Uxía P. Vaelloe Leo
Rodríguez. Ás 20:30 horas, Experi-
mentadanzaeMita Beutelna sede
da Fundación Caixa Galicia. Na Gale-
ría de Arte Ana Vilaseco , ás 21:30,
Guillermo Weickert e Ruth Balbís.
¬EXPO. Exposición 75º ani-
versario. II República Es-
pañola. Unha exposición itine-
rante do Ateneo Republicano
de Galicia que se poderá visitar
na Casa Museo Casares Quiroga. A
mostra está formada por un con-
xunto de 23 paneis con contidos
documentais e pedagóxicos.
¬EXPO. Che! Revolución e
m e r c a d o . E x p o s i c i ó n
comisariada 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 colec-
ción MUSAC. Exposición de foto-
grafías do Museo de Arte Contempo-
ránea de Castela e León. Até  o mes
de xuño no MACUF, Museo de Arte
contemporánea Unión Fenosa, Ave-
nida de Arteixo, 171.
¬EXPO. Dolores Gálvez. Esta ga-
lega licenciada en Belas Artes, cunha
importante traxectoria nacional, pre-
senta a súa máis recente obra pictó-
rica na mostra “O plegamento ou a
revelación da luz”, en Atlántica Centro
de Arte (C/ Federico Tapia nº15).
¬EXPO. Pintura de Antonio Al-
caraz.  Obra pictórica deste artista,
até o 4 de maio, na galería Ana Vila-
seco,Padre Feijoo, 5.
¬EXPO.Wildlife  Photographer
of the Year 2008. Fotográfos
da Natureza. Fotos deste exten-
dido concurso internacional, até o 30
de xuño. No Aquarium Finisterrae. 
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do
irracional. A través dunha se-
lección de medio cento de obras
que conforman un percorrido ba-
seado nas múltiples facetas estilís-
ticas e temáticas de Laxeiro, a ex-
posición plasma a personalidade
irrepetible do que foi un dos maio-
res anovadores da plástica galega
do s. XX. Até o 1 de xuño na Funda-
ción  Barrié de la Maza.
¬EXPO. Yves Saint Laurent: diá-
logos coa arte. Un total de 36
obras de artistas como Mondrian, Pi-
casso, Goya, Matisse, Braque, Andy
Warhol, Serge Poliakoff ou Roy Lich-

tenstein, entre outros, compartirán
espazo con 47 deseños de Saint
Laurent, formando unha perfecta
combinación na que poderemos
intuír a inspiración do modisto. Até
o 4 de maio, na Sede Fundación
Caixa Galicia . 
¬EXPO. Carlos Albert. Escultu-
ras deste artista, até  finais de mes,
na sala de exposicións Atlántica.
¬MÚSICA. People Get Ready:
The Sweat! + Rufus D. Firefly
Dj & Guests. Este xoves 25, ás
22:30, entrada gratuita, no Rock’n
Roll Bar.
¬MUSICA. Milton Nascimento
e Jobim Trío.  Cantante, compo-
sitor e guitarrista, Milton é un dos
músicos brasileiros máis innovado-
res, coñecido como o anxo negro.
Este venres 25, 22.30, entradas 22 a
24 euros. No ciclo Músicas con Raí-
ces, no Coliseum.
¬MÚSICA.Combo Dinamo +
Sugar Mountain + Phantom
Keys + Soul Gestapo + Gin-
ferno. No Campus Rock, actua-
ción destes grupos o mércores 30,
ás 20:00,  no Parking Facultad de In-
formática - Campus de Elviña.
¬MÚSICA. Brath. O grupo lu-
cense, despóis de cumplir 25 anos,
presenta o seu novo disco, Ás Por-
tas de Lug. Este xoves 25, ás 220:30,
entrada gratuita, no Teatro Colón-
Caixa Galicia
¬MUSICA. Loretta Martin.  O trío
coruñés dá unha volta á fórmula de
funk e o rock feita no país levando
polos escenarios os temas do seu
disco "Paraíso distante” (falca-
truada,07), que decorre por cami-
ños aperturistas e fusionadores. Este
sábado 26, ás 22:00, no Mardi Grass.

Evita, Eva Perón.
Unha nova versión do mito
Teatro Arte Livre

Dirección: Roberto Cordovani.
Intérpretes: Roberto Cordovani e
Eisenhower Moreno.
Operador de vídeo, luz e son: Ma-
nuel Álvarez
Despois de presentar esta versión
no I Festival Internacional de Tea-
tro no Algarve (Albufeira) o pa-
sado 29 de marzo representando
a Galiza, volta á súa sede de Vigo,
na derradeira semana de repre-
sentación. Espectáculo total-
mente diferente das montaxes de
1995 (3 Premios Compostela de
Teatro) e 2006 (a obra que inaugu-
rou o Teatro Arte Livre) recrea
cunha posta en escena voraz, di-
námica e polémica das andanzas
do cadáver mais ilustre da Arxen-
tina: 17 anos estivo desaparecido.

En escena os dous lados do mito
Evita, 2 actores, 25 escenas, 24
cambios de roupas, 28 músicas, 95
efectos de luz, 8 documentarios
recreando o mito da muller que
chamou a atención do mundo co
seu fanatismo, arrogancia e feroci-
dade.

Romeo e Xulieta
Teatro do Noroeste
Autor: William Shakespeare
Dirección: Eduardo Alonso
Adaptación: E. Alonso.
Escenografía: Equipo Taetro
Son: Brais Morán
Iluminación: Eduardo Alonso
Vestiario: Equipo Taetro
Elenco artístico:
Luma Gómez, Aitor Rei, Jacobo
Bugarín Osorio, Fernando Gonzá-
lez, Victoria Pérez, Fernando Tato,
Christian Escuredo, Omar Rabuñal
Varela, Antela Cid.
Romeo e Xulieta, de William

Shakespeare, é un texto clásico
que, nunha versión moderna e
actualizada como esta, resulta
un espectáculo de fonda con-
temporaneidade. Esta é unha
das obras máis representadas
ou versionadas, e serviu de ins-
piración para elaborar moitos
argumentos para o cine, polo
que figura no imaxinario actual
dos espectadores.

¬ EN ESCENA

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

Milton Nascimento. O consa-

grado intérprete brasileiro actúa

este venres no Coliseum d’A Co-

ruña, dentro do ciclo de Caixanova,

Música con Raíces.

Romeo e Xulieta

Milton Nascimento
Milton Nascimento (Río de Ja-
neiro, 1942), é un cantante, com-
positor e guitarrista cun ámbito
de interese musical amplo, que
abrangue a música popular bra-
sileira, a samba, o pop, o rock, e a
fusión musical con diversas tradi-
cións musicais internacionais.
O seu disco On Angelus, grazas á
colaboración do saxofonista
Wayne Shorter, estableceu para
Milton un lugar dentro da escena
do jazz e do pop internacional
dos anos 70.
Entre os seus principais éxitos
obtidos están os nomeamentos
aos Grammy polos seus discos O
Planeta Blue Na Estrada Do Sol de
1992 e Angelusde 1995. Gañou a
enquisa de 1992 dos Down Beat
International Critics e a de 1991
dos Down Beat Readers. 
En 2000 gañou un Grammy ao
Best Contemporary Pop Album
concedido ao seu disco Croo-
ner de 1999.
Aínda que nacido en Río, os seus
pais adoptivos, os dous brancos,
levárono á pequena localidade
de Tres Pontas cando tiña dous
anos. A súa nai cantaba nun coro
e en festivais locais, a miúdo
acompañada polo seu fillo. O pai
chegou a controlar unha emi-
sora de radio local onde de
cando en vez o seu fillo traba-
llada de pinchadiscos. Cando
tiña 19 anos, Milton trasladouse
a Belo Horizonte e comezou a
cantar onde podía. Finalmente,
conseguiu un éxito cando a can-
tante Elis Regina gravou unha
das súas cancións en 1966,
"Cançao do Sal". Tras actuar ao
ano seguinte no Festival Interna-
cional da Canción de Brasil, a súa
carreira disparouse.
En 1972 colaborou con composi-
tores como Marcio Borges, Fer-
nando Brant, Ronaldo Bastos e
outros amigos para gravar Clube
Dá Esquina, un disco dobre do

que xurdiron tres sinxelos moi
exitosos como "Cais (Dock)" e
"Cravo e Canela". As cancións se-
guen sendo gravadas na actuali-
dade e convertéronse en están-
dares en Brasil. Desde que Milton
empezou a gravar de forma in-
dependente en 1967 para o selo
Codil, escribiu e gravou 28 discos.
Milton Nascimento actúaeste
venres no Coliseum coruñés.

The Misfits
The Misfits é unha banda de
punk rock pioneira do subgé-
nero horror punk formada en
1977 en Lodi (Nova Jersey) por
Glenn Danzig, Jerry Only e
Manny Martínez. Ao longo do
tempo o grupo caracterizouse
por compor cancións baseadas
en películas de terror e ciencia
ficción. A banda, que tomou o
seu nome da última película rea-
lizada por Marilyn Monroe, di-
solveuse en 1983 e volveuse a
formar en 1995 xa sen Glenn
Danzig como líder creativo.
A súa imaxe terrorífica e a súa ac-
titude agresiva dentro e fóra do
escenario, foron as súas caracte-
rísticas distintivas na escena
hardcore punk. Ao longo da súa
carreira, o grupo pasou por dúas
etapas diferenciadas, a primeira
co vocalista Glenn Danzig ata
1983 , e a segunda, desde 1995,
primeiro co vocalista Michale
Graves e logo incorporando a
tres integrantes dos principais
grupos de punk rock da primeira
onda: Marky Ramone (The Ra-
mones) na batería, Dez Cadena
(Black Flag) na guitarra e Jerry
Only o único que tocou en todos
os álbums do grupo, como voca-
lista e baixista.
Na actualidade os seus integran-
tes son Jerry Only ao baixo e
voz, Dez Cadena á guitarra e co-
ros e Robo como batería.
The Misfits actúan este xoves
24 en Vigo, na Sala A!.

The Misfits, lendario grupo punk norteamericano.

¬ MÚSICAS
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NOIA 
¬MÚSICA. Siniestro Total + Los
Suaves + Dismal + Kertuler.
Grande concerto destes grupos clá-
sicos galegos, máis dous teloneiros,
este venres 25, ás 20:30, entrada
10/15 euros, no Patio do IES Campo
de S. Alberto.

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
gratuita.NoCentro de Recepción de
Visitantes do Monumento Natural
Costa de Dexo-Serantes. 
¬MÚSICA. Víctor Aneiros Band.
O prestixioso guitarrista ferrolán
presenta en concerto, acompañado
da súa banda, o seu quinto traballo
discográfico "Heroe secreto". Com-
posicións propias que navegan en-
tre o rock, o blues e o jazz. Dentro do
circuíto 4x4. A entrada custa 3 euros.
O venres 25, ás 21:00, no Auditorio
C.C. A Fábrica.

ORDES
¬MÚSICA. Machina. O grupo de
Cerceda presenta unha proposta
musical alternativa. Usando sempre
o galego, Machina achéganos o seu
peculiar estilo difícil de cualificar
pero que poderiamos etiquetar

de Vigo, o venres 25,  ás 21:00, na
Sala Bahía.

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. O Leo I Arremecág-
hona!. O Leo e o seu sempre au-
sente grupo acompañante actúan
este sábado 26, ás 23:50, n’O con do
Moucho.

LARACHA
¬MÚSICA. Vetusta Morla. O
grupo madrileño preséntase este
venres 25 ás 00:00, no Pub D’Antón
Rock Café.

LUGO
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucen-
ses 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 ida-
des. Un proxecto aberto a todos
os artistas e que abre as portas
do Museo Provincial de Lugo á
arte lucense, aos seus protago-
nistas, sexan consagrados ou re-
cén chegados. No Museo provin-
cial.
¬EXPO. [1,2,3,4,5] Cinco fo-
tógrafos para un espazo.
Exposición fotográfica, aberta
até o 15 de maio, na Sala de Expo-
sicións da Deputación.
¬EXPO. Gloria Fernández,
1945-1996.Exposición de pintura,
aberta até o 4 de maio nas salas 27 e
28 doMuseo Provincial.
¬MÚSICA.Vozes da Rádio. O
grupo vocálico portugués, que
interpreta distintos clásicos do
jazz e outros estilos, prosegue a
súa xira galaica pola capital lu-
cense. O sábado 26, ás 00:00, no
Club Clavicémbalo.
¬MÚSICA.Luz Casal.A cantante ga-
lega afincada en madrid presenta a
súa xira e disco “Vida Tóxica”. O mér-
cores 30, ás 22:30, entradas a 30 eu-
ros, no Auditorio Gustavo Freire.

¬TEATRO.Historia do soldado.
Función teatral presentada pola
compañía Bengala Produccións. O
sábado 26, ás 18.00, no Auditorio
Municipal Gustavo Freire.

MARÍN
¬MÚSICA.Alberto Pérez. O xa
veterano cantador de boleros e
outras recreacións musicais “re-
tro”, está este xoves 24, ás 22:30,
no Pub Ache.

MELIDE
¬MÚSICA. Jabón Blue. O cantante
de Herdeiros da Crus emprende ca-
miño en solitario, acompañado
dunha banda de músicos dun nivel
impresionante. O venres 25, á 01:00,
no Pub Gatos. 

MONDOÑEDO
¬TEATRO. Romeo e Xulieta. Ac-
tualización do clásico shackespe-
riano pola compañía Teatro do No-
roeste. Este venres 25, no Auditorio
Municipal Pascual Veiga.

MONFORTE
¬MÚSICA. Holywater.Unha banda
de rock en estado puro. O seu son ba-
séase en dúas guitarras envolventes,
acompañadas por unha potente
base rítmica, pero sobre todo desta-
can as melodías. Este venres 25, ás
23:30, na sala El Otro Caimán.

FERROL
¬CONFERENCIA. O 25 de abril.
Humberto Martins (antropólogo,
profesor da UTAD -Universidade de
Trâs-Os-Montes e Alto-Douro-) dá
unha charla sobre “O 25 de abril e a
revolución dos cravos na conciencia
das novas xeneracións portugue-
sas”. O venres 25, ás 19:30, no Salón
de Actos do Ateneo Ferrolán.
¬INFORMATICA. 3º Hack Mee-
teing Linux/Gnu. Este Sábado
26 e Domingo 27,no Ateneo
Ferrolán, terá lugar o 3º Hack Mee-
ting [GNU/Linux], con diversas acti-
vidades informáticas, organizado
por Unión Libertaria.
¬EXPO. As Misións Pedagóxi-
cas 1931-1936. Mostra sobre o
Padroado creado en 1931 para le-
var a cultura ás xentes máis necesi-
tadas, en especial ás das poboa-
cións rurais. Aberta até o 9 de maio
no Centro Cultural Carvalho Calero.
¬MÚSICA. Kool and the Band.
Proxecto musical ferrolán que pre-
tende dar unha homenaxe ao funky
e a música disco que tanto fixo vi-
brar as pistas de baile de todo o
mundo nas décadas dos 60, 70 e 80.
Este xoves 24, ás 22:00. No Centro
Cultural Torrente Ballester.
¬MÚSICA. Noise.Este grupo vo-
cal  pode interpretar só coas suas
voces calquer tipo de música.
Imitando instrumentos, ou com-
binando as súas voces con arran-
xos propios, interpretan temas
moi actuais que nunca escoita-
mos antes só  a capella. O venres
25, ás 23:45, entrada 3 euros. Na
Sala Run Rum.
¬TEATRO. Novecento. Espectá-
culo presentado polo grupo
Nunca +1. O sábado 26, ás 20:30,
no Teatro Jofre.

FOZ
¬TEATRO. Ide todos ao inferno!.
Obra a cargo do grupo Teatro Lope

¬TEATRO. Misericordia. Versión
da obra clásica de Pérez Galdós,
polo Teatro de Ningures, o xoves
24, ás 20:30, no Teatro Colón.
¬TEATRO. Unha rosa no xardín.
Representación polo grupo The
pingaTeatro , o sábado 26 ás 19:00,
e o domingo 27 , ás 12:00 e 19:00, no
Teatro del Andamio.
¬TEATRO. Pan. Catro propos-
tas arredor da malla. Obra que
reúne teatro, poesía e musica, arre-
dor da función da malla na cultura
tradicional, polo grupo Volta e Dá-
lleTeatro , o domingo 27 ás 19:00,
no Forum Metropolitano.
¬TEATRO. Don Juan.A obra clásica
de José Zorrilla  en versión de San-
tiago Sánchez, o venres 25, ás 20.30.
L’Om Inprebis, con Fernando
Gil, José Juan Rodríguez, Sandro
Cordero, Luis Álvarez, Carles Monto-
liu, Sergio Gayol, dirección de San-
tiago Sánchez, o sábado 26 ás 20.30
h.Entradas: 8, 10, 13 e 17 € (carné
xove e maiores de 65 anos, des-
conto do 20 %).No Teatro Rosalía.
¬TEATRO. XX FITEUC (Feira
do Teatro Universitario). O
xoves 24, ás 20.30, a obra Fake,
por Teatrubi. Organiza: Universi-
dade da Coruña, entradas a 5 €
(comunidade universitaria, carné
xove e maiores de 65 anos, 3 €). O
venres 25, ás 20:30, Museo del
teatro, por Teatro del Norte. No
Forum Metropolitano.

CULLEREDO
¬TEATRO. A lingua das bolbore-
tas. Espectáculo de títeres da com-
pañía Teatro del andamio. O ven-
res 25 ás 20:30,no Edificio de Servi-
zos Múltiples.

A ESTRADA
¬TEATRO. Non é tan fácil. Obra re-
presentada polo grupo Malasom-
bra, este venres 25, ás 21:30, no Tea-
tro Principal.

¬ 25 ABRIL

ANOSATERRA
24-30 DE ABRIL DE 2008

Rememorando 
a Revolución dos  Cravos

O Centro Social Aturuxode Boiro,
ao igual que outros colectivos do
país, lembran a histórica data da re-
volución portuguesa dos cravos,
con distintas actividades:

Venres 25 de Abril: 
Ás 12h. Rexistro no Concello de
Boiro da petición formal de adicar
en Boiro unha rúa ao 25 de Abril
(día da liberdade).
Ás 20h. Proxección do documenta-
rio: As armas e o povo. (Portugal,
1975), p/b 16/35 mm, 80 min, filme
colectivo que retrata a primeira se-
mana de revolução, cobrindo os
acontecimentos do 25 de Abril ao
1º de Maio de 1974
Ás 22.00 Recital poético (con poe-
tas/poetisas) portuguesas e gale-
gas.  Ás 23.30 Concerto de: Ataque
Escampe.

Sábado 26 de Abril:
Ás 11h. elaboración dun mural coa
lenda:o povo é quem máis ordena.             

Xantar portuguêsás 14.00: (prezo:
10/15 €)
Ás 18.00 charla: A influencia da Re-
voluçao dos Cravos na esquerda por-
tuguesa, galega e mundial:
João Teixeira (ex deputado do
Bloco de Esquerdas e candidato á
alcaldía de Porto))
X. M. Beiras Torrado (lider histó-
rico do nacionalismo galego e teó-
rico da esquerda)
Ás 20.30 charla: A influencia da Re-
volução dos Cravos nas artes.
Margarita Ledo(Doutora en Cien-
cias da Comunicación)
Xavier Vilhar Trilho(Prof. Ciencias
Políticas)
Ao rematar a última conferencia,
actuación de Mini e Mero.

Alberto Pérez, veterano chansonier.

Luz Casal volve aos escenarios coa xira-disco “Vida Tóxica”.

Amazonía precolombina.
Unha exposición con mostras de

raro valor,  reúne en Pontevedra pe-

zas de antigas culturas do Amazonas

brasileiro.
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¬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. Antón Pulido. Exposi-
ción de pintura do polifacético au-
tor e home da cultura. Até o 11 de
maio no Centro Cultural da Deputa-
ción.
¬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. Fía na Roca.Dentro do
Circuíto 4x4 o grupo folk actúa pre-
sentando un percorrido pola súa
discografía, o seu traballo máis re-
cente é "Vente vindo" (2007). A en-
trada custa 5 euros normal (3 euros a
reducida), o venres 25, ás 20:30,  no
Teatro Principal.
¬MÚSICA. G-Project + Ascen-
sión Lírica + DZN. Trío de gru-
pos para este venres 26, ás 22:00, en-
trada a 5 euros, na Sala Karma. Na
mesma sala, o sábado 26,ás 23:00,
entrada a 4 euros, Nouvelle Cuisine
+ laSuite. E o mércores 30, ás 23:00,
entrada a 5 euros, Gurumamut +
Phantom Club. 

O PORRIÑO
¬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 saha-
raui.As obras permanecerán expos-
tas no Centro Cultural Municipal até o
día 8 de maio.
¬MÚSICA.The Homens. The Ho-
mens recollen a semente do seu tra-
ballo de gravación en Catalunya, e
voltan do supermercado cun novo
álbum en formato de vinilo que está
dando moito que falar, e moito que
bailar.Actuación o venres 25, as 23:00.
Os prezos 6 euros normal, 5 antici-
pada e 3 para socios. No Café  Liceum.

RIVADABIA
¬TEATRO. Unha de Amor. Espec-
táculo presentado polo grupo Arte-
llo Teatro alla Scala 1:5, o sábado 26,
ás 20:00, no Auditorio Hernán Naval.

A RÚA
¬MÚSICA. Coanhadeira. As coa-
ñadeiras eran, nalgunhas zonas, as
persoas encargadas de recoller os
restos da malla na eira para aprovei-
talos.Ou o instrumento (vasoira) em-
pregado.O grupode música galega
nace en Ourense hai aproximada-
mente un ano. O mércores 30, ás
22:30, no Catro Camiños.

SAN SADURNIÑO
¬TEATRO. Unha de Amor. Espec-
táculo presentado polo grupo Arte-
llo Teatro alla Scala 1:5, o venres 25,
ás 20:15, no Centro Sociocultural.

SANTIAGO
¬CINE. Alarma no Expresso.
Unha das obras mestras de Alfred
Hitchcock , The Lady Vanishes (1938),
que pecha este interesante ciclo de
Caixagalicia, Trens de Cine. O martes
29  de abril, ás 18:00, dobrada, e ás
20:00, en versión orixinal, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Os meus pequenos
amoríos. Filme francés, Mes petites
amoreusesde Jean Eustache,  Franza,
1974, VOSG, 123'), este mércores 30,
ás 22:00, organizado polo Cineclube
de Compostela, aportación volunta-
ria de 1 euro, no Centro social O Pichel,
rúa santa Clara, 21.
¬EXPO. Sorollla e os seus con-
temporáneos. Despóis de estar
en Ferrol, a exposición trasládase á
Sede Fundación Caixa Galicia de San-
tiago, onde permanecerá até o pró-
ximo 6 de xullo.  Destacados pintores
do “cambio de século” danse cita
nesta exposición, na que poderemos
ver unha magnífica colección de pin-
tura española do Museo de Belas Ar-
tes da Habana. Ademais, reúnense
no edificio compostelán un con-
xunto de 60 obras de Sorolla, Zulo-
aga, Santiago Rusiñol, Anglada Ca-
marasa ou Cubells, entre outros.
¬EXPO.O álbum galego: 25 mi-

GUIEIRO.51.

como emo-core. Este domingo 27,
ás 23:00, na sala Badulake.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Ide todos ao inferno!.
Obra a cargo do grupo Teatro Lope
de Vigo, o sábado 26 ás 20:30, no
Teatro da Beneficiencia.

OURENSE
¬EXPO. Eurico Borges. Despois
de ter realizado máis dun centenar
de mostras individuais e innumera-
bles colectivas en diversos países,
este pintor portugués nado en 1950
chega a Ourense cunha escolma
que estará até o 11 de maio,no Cen-
tro Cultural da Deputación.
¬EXPO. José Luis de Dios.Expo-
sición retrospectiva deste artista ou-
rensán, grande debuxante e carte-
lista, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Tareixa Taboada.Expo-
sición  de pintura, até o 5 de maio,
na Galeria de arte Visol, sto. do-
mingo, 33.
¬MÚSICA. Vozes da Radio. Ac-
tuación deste conxunto vocálico
portugués, o xoves 24 ás 21:30, en-
trada a 3 euros. E o venres 25, ás
21:30, entrada a 2 euros, actuación
de Yomelo Montosolo, ambos
no Centro Cultural Auriense.
¬TEATRO. Sair do armario.Obra
de Francis Veber, en versión de Juan
José Arteche, dirixida por José Luis
Sáiz. O martes 29, ás 20:30 , no Audi-
torio Pazo de Congresos Municipal.

PONTEAREAS
¬TEATRO. E ti quen ves sendo?.
Último espectáculo do grupo Talía
Teatro, o sábado 26, ás 21:30, no Au-
ditorio municipal  Reveriano Soutullo.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. 96 Grados. Actuación o
sábado 26 ás 23:30, no Pub Leblón.

AS PONTES
¬MÚSICA. Faltriqueira. O
grupo  de mozas intérpretes de
temas tradicionais pasados pola
súa particular versió n, están este
sábado 26, ás 21:30, entrada 3 eu-
ros, no Auditorio Cine Alovi.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Amazonia Precolom-
bina. Unha colección única com-
posta por vinte e seis pezas de ce-
rámica datadas de entre o século IV
e principios do XVI. As pezas, cedi-
das polo Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí de Barcelona e o
Museo Barbier-Mueller de Xene-
bra, son moi escasamente expos-
tas pola súa complicada conserva-
ción. Até o 15 de xuño no Sede Fun-
dación Caixa Galicia.

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
Ánxel Casal.
¬EXPO. Dalí, a Divina Comedia.
Exposición formada por un total de
100 xilografías pertencentes á Colec-
ción Caixanova, realizadas polo ar-
tista entre 1960-1964. A mostra po-
derá visitarse  até o 11 de maio no
Colexio  Fonseca.
¬EXPO. Os ecolatas Trátase de 20
paneis realizados en cartón pluma
con debuxos e textos explicativos
sobre a ecoloxía, ademais dunha
pequena guía didáctica que se lle
entregará a cada un dos nenos que
asistan. Até o 30 de abril, na Sala
Multiusos  da Biblioteca Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Historieta galega.

1973-2008.  Percorrido histórico
pola banda deseñada galega
dende os anos 70 até o tempo ac-
tual. Tamén haberá, en paralelo á
exposición, unha serie de clases
maxistrais e actividades para os
máis pequenos. Até o 8 de xuño no
Auditorio de Galicia.
¬EXPO.Ficcións analóxicas:
videocreación en Galicia
nos anos 80. Videocreacións
de autores galegos como Xa-
vier Villaverde ou Antón Reixa.
Últimos días, até o 27 de abril, no
Centro Galego de Arte Contempo-
ránea (CGAC).
¬EXPO.Miradas Alleas. Unha
visión de Galicia. A Igrexa da
Universidadeacolle esta exposición
fotográfica, producida pola Secre-
taría Xeral de Comunicación en co-
laboración coa USC e o Centro Ga-
lego de Artes da Imaxe, coas visións
do noso país por fotógrafos extran-
xeiros ao longo do tempo.

Día Internacional da 
Danza Espazos que danzan

O proxecto Espazos Que Dan-
zanreúne ás cidades da Coruña,
Lugo e Vigo con motivo do Día
Internacional da Danzaos días
26, 27 e 29 de abril, por iniciativa
das produtoras Experimenta-
danza e EscénaTe.

Sábado 26
Na cidade coruñesa, o sábado 26
inauguración do festival ás 18:00
horas nos escaparates do Corte
Inglés. Ás 19:00, no Centro de
Maiores de Caixa Galicia coas
compañías Danza Aberta, Uxía
P. Vaello, e o cubano Leo Rodrí-
guez. Ás 20:30 horas, Experi-
mentadanzaeMita Beutelpre-
sentarán as súas coreografías na
sede da Fundación Caixa Galicia.
A Galería de Arte Ana Vilaseco
porá o punto e final a esta xor-
nada na cidade ás 21:30, coa pre-
sentación das coreografías de
Guillermo Weickert e de Ruth
Balbís.

Domingo 27
Lugo tomará o relevo o domingo
27 ás 13:00, coa presentación na
Praza de Santa Maríadas coreogra-
fías deAmparo Novas, Leo Rodrí-
guez e Carlota Pérez. Ás 18:00,os
internos da Prisión de Monterroso
na capital lucense gozarán das cre-
acións de David Loira, Guillermo
Weickert e Leo Rodríguez.

Martes 29
Finalmente, o martes 29 de abril,
coincidindo co Día Internacional
da Danza, Vigo sumarase ás activi-
dades das cidades que xa inaugu-
rasen o festival durante o fin de se-
mana. 
Será A Coruña quen abra a xor-
nada este día no Centro Cívico do
Castrillón coa coreografía de Leo
Rodríguez e Carlota Pérez. To-
maralle a substitución Vigo ás
18:00  nos escaparates do Corte In-
glés, con propostas de danza inte-
gradas. Éstas darán paso, ás 19:00
horas, no Verbum Casa dás Pala-
bras, ás actuacións das compañías
de Mita Beutel, Mudanza, Gui-
llermo Weickert e Amparo No-
vas. Pechará a xornada e, con ela o
festival, o Museo Provincial de
Lugo coas compañías Experi-
mentadanzae David Loira

¬ DANZA

Quere saber máis”                                        anosaterra.com

Sorolla.”Foi Joaquín Sorolla quen

conseguiu conducir o luminismo

ao seu punto de máxima eficacia

plástica. É un dos máis destacados

epígonos da pintura tradicional,

pero tamén un fito no proceso de

xestación da arte posterior”. Exposi-

ción en Santiago, até xullo.
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Coanhadeira , grupo folk ourensán.
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¬EXPO. Luis Medina.Pintura
deste artista santanderino, cunha
obra marcada polo seu oficio de en-
xeñeiro industrial e a paisaxe ur-
bana, na Galeria Sol&Bartolomé, en
S. Francisco, 30. 
¬EXPO. Maldita Europa. Ex-
posición do artista de Allariz
Xurxo Oro Claro. A súa proposta
brinda unha descarnada refle-
xión sobre a violencia creada na
nosa contorna cotiá. O corpo hu-
mano e a súa fragmentación, é o
vehículo plástico utilizado para
crear esta mostra, cobrando na
obra do artista entidade de idea
estética en si mesma, e medio
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

de dous dos prinicipais grupos da
escena independente. Entrada gra-
tuita retirando invitación o xoves
24, ás 21:30 na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Deluxe + Elodio y los
seres queridos. O aclamado
proxecto de Xoel López sube ao es-
cenario presentando o seu disco
"Reconstrucción". A entrada custa
15 euros  ou 20 en taquilla. O venres
25, ás 22:00 na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Real Filharmonía. O
violín de Marat Bisengaliew inter-
preta a Mendelssohn, Karlowicz e
Wieniawski, coa dirección de An-
toni Wit ao frente da Real Filharmo-
nía de Galicia. O xoves 24, ás 21:00,
no Auditorio de Galicia.
¬TEATRO.Swing Guitars. Es-
pectáculo teatral e musical do
grupo Pistacatro Productora de
Soños. O mércores 30, ás 22:00,
na Sala Nasa. 

SANXENXO 
¬TEATRO. Romeo e Xulieta.Ac-
tualización do clásico shackespe-
riano pola compañía Teatro do No-
roeste. Este sábado 26, ás 21:30, no
Pazo Emilia Pardo Bazán.
¬MÚSICA. Swingpool . Actuación
este mércores 30, ás 23:00, na Sala
Woodstock.

TUI
¬EXPO. Antón Abreu e Elsa
Pérez. Exposición de pinturas
destes dous pintores, até o 4 de
maio na Galería Trisquel e Medulio
(Paseo da Corredoira, 13).
¬TEATRO.Kiosko das almas
perdidas.Obra da Centro Coreo-
gráfico Galego , un espectáculo hí-
brido de danza, teatro, música en
directo, ilusionismo, vídeo e anima-
ción. Este mércores 30, ás 21:00, no
Teatro Municipal Área Panorámica.

soño. Óleos de de Eugenio Gra-
nell. Até o 5 de maio.
Encontro entre o mundo antigo e o
universo do soño. Eugenio Granell.
Até o 5 de maio. 
Xoves poéticas surrealistas:
Lili(ana)_protegiendo desde 1964.
Até o 19 de maio. 
Espazo INSITU: Lili(ana)_”Asegu-
rando el cielo”. Até o 19 de maio. 
¬MÚSICA. Faltriqueira. Actua-
ción encadrada dentro do circuíto
4x4. O moderno folk destas catro
mozas, que, con raíces tradicionais,
fusionan polifonías con percusión e
incluso instrumentos acústicos. A
entrada custa 5 euros (3 euros a re-
ducida), o venres 25, ás 21:00, no Te-
atro Principal.
¬MÚSICA. Triángulo de amor
bizarro + Nadadora. A presen-
tación do Certame de Música No-
vaXove 08 celébrase cun concerto

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

III Certame Literario 
"Eduardo Chao" da Igualdade, 
Día das Letras Galegas.

Tema: a vida afectiva, familiar, social e  laboral
de homes e mulleres.
Concursantes: persoas maiores de idade de
calquera nacionalidade.
Bases: 
1.O Certame pretende fomentar a participa-
ción literaria, reflexionar sobre a vida afectiva,
familiar, social e laboral e avanzar na igualdade
entre homes e mulleres.   
2. As obras deberán ser orixinais, inéditas e es-
critas íntegramente en galego normativo.
3. Establécense tres categorías: relato curto,
poesía e banda deseñada.
4. As obras terán unha extensión máxima de
10 páxinas, letra tipo arial 12, a dobre  espazo e
por unha soa cara, na categoría de relato curto.
No caso da categoría de poesía, a extensión
máxima será de 50 versos. Na categoría de
banda deseñada a extensión máxima serán 2
páxinas en formato A4.
5. Os traballos presentaranse con pseudónimo
e baixo plica pechada na que figuren os datos
do/da participante e por fóra aparecerá o
pseudónimo co que asine a obra.
6. Na plica incluirase o nome, enderezo, telé-
fono e e-mail, e unha fotocopia do DNI.
7. As obras irán co pseudónimo ou lema.
8. Cada participante só poderá presentarse a
unha categoría e só optará a un premio.
9. O gañador deberá asistir á entrega de pre-
mios ben persoalmente ou designando a al-
guén para que o represente. 
10. Os premios poderán ser declarados deser-
tos, se así o ditamina o xurado.
11. Os traballos presentaranse con tres copias
impresas en papel e unha copia en soporte in-
formático.
12. Os orixinais non premiados non serán de-
voltos.

13. A FAVEC resérvase o dereito de publicación
das obras que resulten premiadas.
Ditame do xurado: A decisión darase a coñe-
cer o 16 de maio ás 20:00 horas, no Museo
Casa das Palabras Verbum.
Premio: primeiro premio de200 €nas catego-
rías de relato curto, poesía e banda deseñada.
Os segundos, premio de 100 €. Os terceiros
premios recibirán lotes de libros.
Prazo de  presentación das obras: Até ó 5 de
Maio. 
Entrega das obras: por correo ou en man na
Federación de Asociacións Veciñais de Vigo
"Eduardo Chao", sita na Praza da Princesa nº 7 -
2º andar, 36.202 Vigo, nun sobre no que figure
III Certame Literario "Eduardo Chao".
Información: Tfno. 986 22 30 67; 
Mail: eduardochao@eduardochao.org;
Web: www.eduardochao.org

Premios IGAEM 2008

O Igaem convoca os seguintes premios (bases
completas no DOG  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:
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 €
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 ex-
cluídos, así mesmo, os textos para teatro de
monicreques nos premios Álvaro Cunqueiro
e Manuel María.
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

I Premio Certame 
de Comic de Valladares

Para persoas de todas as idades, non profesio-
nais.
Categoría Adulto: De 14 a 35 anos.
Categoría Infantil: Ata os 13 anos.
O tema, a técnica e o deseño serán libres.
O formato será en DIN A4 e deberá presen-
tarse rotulado, cunha extensión máxima de 6
páxinas, en lingua galega. 
Cada participante soamente poderá presentar
unha obra.
Cada obra deberase presentar  no C.V.C.

de Valladares (Estda. de Valladares, 233-
VIGO); no Bar "De Catro a Catro" [rúa Ge-
rona, 16] ou na Casa da Xuventude [rúa
López Mora, 31].
Prazo de entrega:  até o15 de maio de 2008.
Premios:

-Premio ó mellor Cómic.
-Cómic máis artístico.
-Mellor Cómic "manga".
-Cómic con máis humor.
-Cómic máis educativo.

Traballos:
Todas as obras presentadas van ser expostas
no C. V. C. de Valladares, dende o día 17 de
maio ata o 1 de xuño de 2008.
Organiza a Asociación Xuntanza Xuvenil de
Valladares, patrocina a Dirección para a Xuven-
tude da Xunta de Galiza.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
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Kiosko das almas perdidas. O

espectáculo de danza, teatro e músi-

ca do Centro Coreográfico Galego

visita Tui.

Triángulo de Amor Bizarro, en Santiago.

Cartel anunciador dos premios do IGAEM.
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presentada polo grupo Cambaleo
Teatro, Sl, está o venres 25, e sábado
26, ás 22:00, e o domingo 27 ás
21:00, no Teatro Ensalle.
¬TEATRO. Sair do armario.Obra
de Francis Veber, en versión de Juan
José Arteche, dirixida por José Luis
Sáiz. O domingo 27,ás 20:30, no Tea-
tro-Sala de Concertos do Centro Cul-
tural Caixanova.

VIVEIRO
¬TEATRO. Arte. Espectáculo pola
compañía Fulano, Mengano e Ci-
tano.  Este  sábado 26, ás 21:00, no
Teatro Pastor Díaz.

tuación do veterano baladista de
boleros e outras cancións de sem-
pre, o venres 25, ás 23:00, na Sala
Contrabajo.
¬MÚSICA. Fernando Esclusa .
Actuación deste cantautor-rockeiro
galego, o vindeiro xoves 24, ás
22:30, en La Fábrica de Chocolate.
¬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 mércores 30, ás 23:00, na
sala  Contrabajo.
¬TEATRO.Evita, Eva Perón . Obra
do grupo Teatro Arte Livre.Última

semana en cartel. Os días venres 25
e sábado 26, ás 22 :00, o domingo
27 ás 20:30 . O mércores 30, ás
22:00, e o xoves 1 de maio, función
ás 20:30. Entradas a12 euros. No Te-
atro Arte Livre, Rúa Vázquez Varela,
19.
¬TEATRO. E ti quen ves sendo?.
Último espectáculo do grupo Talía
Teatro, o xoves 24 e venres 25, ás
21:00, noAuditorio Municipal. 
¬TEATRO. Sonata Máxica. Ma-
xia a cargo do mago Javier
Muro, o sábado 26, ás 18:00, no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Extranxeiros.Obra re-

VIGO
¬EXPO. Xosé Mª Álvarez Bláz-
quez, a palabra e os días. Ex-
posición sobre o editor e autor ao
que se adica este ano o Día das Le-
tras, organizada pola Consellería
de Cultura e a Editorial Galaxia, até
o 25 de maio, na Casa Galega da
Cultura de Vigo.
¬EXPO. Paraisos indómitos.  A
fascinación que nos producen os úl-
timos lugares fronteirizos, espazos
que se sitúan fóra do control hu-
mano, onde a natureza ten as súas
propias regras. Até o 18 de maio,no
1º andar do Museo de Arte Contem-
poránea , MARCO. 
¬EXPO. O Himno. Os tempos
son chegados. Exposición que
conmemora o centenario do Himno
Galego estreado na Habana, organi-
zado pola consellería de Vicepresi-
dencia. Estará aberto até o 27 deste
mes de abril. No Verbum- Casa das
palabras.
¬EXPO. Iñigo Royo: Ficcións.
Un conxunto de imaxes obtidas en
paisaxes urbanas, lugares que en
moitos casos están sendo obxecto
de transformación ou que son un
evidente reflexo das actividades hu-
manas. Até o 12 de maio, na Galería
Bacelos, Rúa Progreso, 3.
¬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 to-
das a obras. Até o 11 de maio no Cen-
tro Social Caixanova  .
¬EXPO. Próspera. Intervención da
artista Carme Nogueira, en torno a
interacción coa cultura chinesa tras
dunha viaxe a Pekín. Até o 11 de
maio, no Marco, Museo de Arte Con-
temporánea, Espazo Anexo.
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do
irracional. A través dunha selec-
ción de medio cento de obras que
conforman un percorrido baseado

nas múltiples facetas estilísticas e
temáticas de Laxeiro, a exposición
plasma a personalidade irrepetible
do que foi un dos maiores anova-
dores da plástica galega do s. XX.
Até o 1 de xuño na Fundación  Ba-
rrié de la Maza.
¬MÚSICA. The Misfits. A mítica
banda americana de punk lide-
rada desde os 70 por Jerry Only
dá en Vigo un dos seus dous úni-
cos concertos na península. Ac-
tuarán antes os grupos Avenues
Silhouettes e SOAK. Entrada anti-
cipada, 20 euros, e na sala 23 eu-
ros. Actúan este xoves 24, ás
21:30, naSala A!. 

¬MÚSICA. The Templars +
Última Sacudida. As cancións
da banda de NY,  The Templars,
ocúpanse de temas como o de-
semprego, o acoso policial, e a vida
nas rúas. As súas influenzas musi-
cais van desde o punk, o glam e o
rock’n roll. As entradas, de12/15 eu-
ros.Este xoves 24, ás 22:00, naSala
Iguana Club.
¬MÚSICA. Alberto Pérez . Ac-

GUIEIRO.53.
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Extranxeiros, da compañía madrileña Cambaleo Teatro.

Álvarez Blázquez. O editor e

escritor é lembrado nunha expo-

sición retrospectiva da súa obra e

vida.

� Son autónomo no sector
do transporte. Busco traballo.
Telf: 666 627459. 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 casaen Lira, a ca-
rón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Al-
quílase por quincenas (600
euros) e por mes (1200 euros).
Telf.: 981761144

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

�  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

� 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

� Home de 29 anos de Vigo, e
non friqui, gustaríalle coñecer
muller de idade similar, con
certa sensibilidade cultural e
social, para amizade ou o que
xurda. 
E-mail: teixugo9@yahoo.es

�  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.

�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. 
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/p
ortomartino.
Telf.  667 75 57 45

� Gustaríache ter un alber-

gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santia-
go” Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca
2.000 metros. Semirrestau-
rado. 
Chama e informámoste. 
609 641 720. Ismael Pardo.

� 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@terra.es.

� Alúgase baixo –sobre 130
m2– na rúa Becerreira 81, do
barrio de Cabral, en Vigo. 
Chamar ao mediodía ou á
noite ao Telf: 986 372 263.

� Vendo lavadora e nevei-
ra totalmente novas (só
dous meses e pouco uso)
por xunto ou separado. Cha-
mar ao 645748796 logo das
19.00. Xosé Ramón (Cande-
án-Vigo)

The Templars.
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TV.
Sesión de curtas Amal
Canle: TVG. Butaca especial.

26 de abril, 01h45

O ciclo de cine euroárabe emi-
tido pola TVG en colaboración
co Festival Amal despídese
cunha sesión adicada ás curta-
metraxes. A escolma inclúe A
erguerse, de Sherif El Bendary
sobre o que significa para unha
muller exipcia iso de ter un mal
día; o vídeo Damos unha volta?
da directora Nahed Tamari,
unha mostra de videoarte pa-
lestina, unha metáfora sobre a
liberdade e a viaxe a través
dunha serie de vehículos es-
magados polos tanques israelís
nos territorios ocupados; Un
conto de Sheherezade, de
Rami Kodeih, unha especie de
O crepúsculo dos Deuses á li-
banesa na que un mozo dun
suburbio de Beirut relata a
hiostoria da súa propia morte e
Aos mozos non lles gustan as
vacas, da tamén libanesa Lilit
Ardroumian, unha curiosa
posta ao día do mito de Eva e a
rebeldía do querer saber.�

Xosé Valiñas

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Cousas que perdimos
no lume
Dirixe: Susane Bier.
Intérpretes: Halle Berry,
Benicio de Toro.
Drama. EE UU, 2007

A danesa Susane Bier debuta en
Hollywood con este drama de
angustias e senvivires. Halle
Berry é a desmoralizada viúva
recente que convida o mellor
amigo do seu marido a pasar un
tempo con ela e cos seus fillos. O
amigo do defunto, Benicio de
Toro, resulta ser un heroinó-
mano e a cousa vira nunha de-
sas historias de romantismo au-
todestrutivo que probabel-
mente enganche os incondicio-
nais de filmes como 21 gramos,
inda que aquí se bote a faltar o
prisma poliédrico de Iñárritu. 

Donos da rúa 
Dirixe: David Ayer.
Intérpretes: Keanu Reeves,
Hugh Laurie.
Thriller. EE UU, 2008 

O grandísimo James Ellroy
–xunto con Elmore Leonard e
Walter Mosley forma a sacra
troika da novela negra nortea-
mericana contemporánea– for-
nece a materia prima para este
novo thriller do director de
Harsh Times. Vidas ao límite.O
rapaz de Matrixcomparte cartel
co televisivo doutor House no
que podería ser o seu pulo defi-
nitivo para a
conquista

DVD. ALUGUER.
Macbeth
Dirixe: Geoffrey Wright.
Intérpretes: Sam Worthington,
Victoria Hill.
Thriller. Australia, 2006 

As adaptacións “moderniza-
das” das obras de William Sha-
kespeare teñen dado para todo
tipo de experimentos tanto so-
bre as táboas como no celu-
loide. Por moito que os puristas
–ás veces non fai falta selo para
que ferva o sangue– boten as
mans á cabeza, a tentación é
moi forte. Calixto Bieito xa mis-
turou no seu día Macbeth c’O
padriñoe agora é o australiano
Wright o que leva a Lady Mac-
beth ao terreo das trifulcas entre
bandas na cidade de Mel-
bourne. No espello retrovisor o
Romeo + Xulietado tamén asu-
traliano Baz Luhrmann, iso si,
sen a ousadía kitschdo director
de Moulin Rouge.

American Gangster

Dirixe: Ridley Scott.
Intérpretes: Denzel Washington,
Russell Crowe.
Thriller. EE UU, 2007 

A Scott sempre lle imos estar pe-
dindo outro Blade Runner, ou,
cando menos, outros Alien, Os
duelistas, Thelma e Louise, e
por iso a crónica dos nosos de-
sencantos nunca terá fin. O seu
“Padriño” afroamericano non
revoluciona nada nin pon ao día
o xénero mafioso. Con todo, se a
poñemos no seu sitio, sen pe-
dirlle máis do que nos vai dar,
queda un estupendo thrillercon
apuntamentos de auxe e caída
de gran personaxe. Iso si, a me-
traxe excesiva e algún que outro
momento Gladiator marca da
casa si que lastran un pouco o
resultado final.

DVD. VENDA.
A Bela e a Besta / Orfeo
Dirixe: Jean Cocteau.
Intérpretes: Jean Marais,
María Casares e outros.
Fantástico. Francia, 1946-1950. 

Suevia Films incorpora ao catá-
logo dixital o indispensábel díp-
tico onírico, surreal e fantástico
do multifacético Cocteau. As
dúas películas protagonizadas
pola súa musa e compañeira
Jean Marais definen en certo
modo o concepto de filme de
culto, especialmente o primeiro,
tomando como substrato litera-
rio o conto tradicional de amores
imposíbeis, vulgarizado nos últi-
mos tempos pola Disney, para
crear un dos filmes máis persoais
e románticos, no seu sentido
máis xenuíno, da historia da Sé-
tima Arte. No segundo, Orfeo,
Cocteau asimila o mundo dos
mitos gregos levándoo ao terreo
da súa poesía. Outro filme cheo
de lenda no que o reparto femi-
nino entra directamente na cate-
goría da mitomanía coa Marais
compartindo cartel coa coru-
ñesa María Casares e a cantante
e actriz Juliette Grecó, a chamada
“musa dos existencialistas”. Se-
sión dupla para cinéfilos de
pedigreeliteraturizante, má-
goa que non se editen nun
mesmo paquete e co coidado
preciso para unha novi-
dade deste nivel.

do celuloide, inda que dubido
que se repita a operación Cloo-
ney co noso misántropo con-
traditorio. O ‘prota’ total é Ree-
ves encarnando un duro policía
de Los Angeles acusado de exe-
cutar un compañeiro. 

Lars e unha moza
de verdade
Dirixe: Craig Gillespie.
Intérpretes: Ryan Gosling,
Patricia Clarkson.
Comedia. EE UU, 2007 

Foi candidata ao oscarao mellor
guión orixinal, obra de Nancy
Oliver, unha das libretistas da in-
dispensábel “A dous metros
baixo terra”. Véndena, como xa
acontecera coa súa rival Juno
como a comedia do ano. Ryan
Gosling –Half Nelson– é un
mozo ciclotímico que un bo día

dinamita a tradicional harmo-
nía aparente do seu fogar fa-

miliar e do seu anódino ve-
cindario ao levar a casa a
muller dos seus soños:
Bianca, unha pneumá-
tica boneca inchábel de
última xeración encar-

gada na internet. Hase
ver se renova ou non
o anquilosado xé-

nero da comedia
romántica pola

vía vándala. 

Russell Crowe protagoniza American Gangster. DAVID LEE / UNIVERSAL

Halle Berry
en Cousas

que perdimos

no lume. 
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Fotograma de Lars e unha moza de verdade.

Jean Cocteau,
director de Orfeo.
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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.

Atopar, en calquera dirección, os nomes de 8 grupos
musicais galegos actuais, de todos os estilos.
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SOPA DE LETRAS SUDOKU

Horizontais:

1- Localidade da prov de Pontevedra, con baños termais. Buga-

llo do carballo. 2- Andadeira. Cravar o arpón. 3- Compact Disk.

Persoa que combate, loitador. Abrev. de señor. 4- “El”, en inglés.

Deus grecorromano do amor. Cerrado, peche dunha finca. 5-

Occitano. Capital venezolana. Prefixo latino, en expresións

como “.... initio”.  6- Símbolo do Litio. Prefixo de orixe latina que

indica lugar, dirección ou proximidade.  Interxección para vito-

rear a alguén, ou celebrar un trunfo. 7- Ante Meridiam. Período

longo de tempo. 8- Chámase ao medicamento contra a dor de

oídos. Prefixo latino que indica amplo, coma nun sinónimo de

“finca moi grande”. 9- O primeiro home, disque. Xornal deporti-

vo de Madrid. Cheo de ira. 10-  Sinal fixo ou flotante para sinalar

un punto na auga. Bon, sen o “n”. 11- Clásica voz de mando. Pro-

ceso de aprendizaxe, no que se forma un alumno ou aprendiz.

Onomatopea do bufo do gato. 12- Caixón de madeira, dividido

en compartimentos, para poñer os nobelos do tear. Fío de

metal, maleable. Símbolo da prata.13- Dentro (en inglés). Esta-

tua feminina grega con función de columna ou pilastra. Símbo-

lo do radón. 14- Cause agrado. Peza de metal para protexer o

dedo, para coser, por exemplo. Sociedade anónima. 15- Acción

e efecto de labrar un campo. Encher de lodo.

Verticais:

1- Cabeza, en especial a do porco. Relativo ao abade, á abadesa

ou á abadía.  2- Que vai no posto número once. Concello coru-

ñés, perto de Santiso e Orosa. 3-Símbolo do neodimio. Así, igual

que... Símbolo do rubidio. 4- Símbolo do tantalio. Volver algo

ácido, por exemplo un terreo.  5- Desprazarse a un sitio. Contido

da cazola. 6- Facer unha selección. Ningunha cousa, nada. 7-

Localidade mariñeira do concello de Carnota. Nai, con outra

consoante.  8- Continuamente, sen cesar.  Chama alta, lumara-

da.   9- Cociñado ao lume sen usar auga. Sinónimo de “socato

(de)”. 10- Ao revés, regalar, entregar. Tipo de composto químico,

entre os que está a sacarina. 11- Broca en forma de hélice (dúas

palabras). 12- Facer algo con presa, ou meter presa a alguén.

Nocello. 13- Segunda forma do artigo determinado, masculino

singular, de uso enclítico. Roedor de bon tamaño, habitual dos

sumidoiros. 14- Facer lascas. Abreviatura de ídem. Obra teatral

dramática e grotesca. 15-Espantarse o gando por mor das mos-

cas, amoscar. Opoñerse con forza e violencia, contradicir.
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Eva Estévez
PPeennssaa  qquuee  llllee  ddeerroonn  oo  pprreemmiioo
ppoollaa  ffaammoossaa  ppaarriiddaaddee??
Gañei polo menú que preparei.
No xurado ninguén sabe quen
es. Cada participante ten un
número. 
CCaall  eerraa  oo  sseeuu??
O 532.
SSiiggnniiffiiccaa  aallggoo  ppaarraa  vvoosstteeddee??
Agora si. 
SSee  ccaaddrraa  mmeerrccoouu  llootteerrííaa  ccoonn
eessttaa  tteerrmmiinnaacciióónn......
Busqueina ao día seguinte de
acadar o título pero como non
atopei deixei de buscar.
SSíínntteessee  oorrgguulllloossaa,,  rreessppoonnssáábbeell,,
rreeccooññeecciiddaa......
Recompensada polo esforzo e o
traballo que supón a profesión.
TTrraabbaallllaa  nnuunnhhaa  aannttiiggaa  eessttaa--
cciióónn  ddee  ttrreenn..  QQuuee  tteenn  aa  ssúúaa  ccoo--
cciiññaa  ddee  AAllttaa  VVeelloocciiddaaddee  ee  qquuee
ddee  vvííaa  eessttrreeiittaa??
(Risas) O que ten a miña cociña
coa Alta Velocidade é que ás ve-
ces tes que ir a todo tren para
poder sacar todos os pratos. Coa
vía estreita ten a tradición, pero
sempre cun punto moderno.
Meu socio Xan e máis eu face-
mos cociña con base tradicional
pero de autor, sinxela, con pro-
dutos da terra e de tempada. 
OOnnddee  ssee  vvee  nnoo  22001122,,  aannoo  nnoo  qquuee
ssuuppoossttaammeennttee  cchheeggaarráá  oo  AAvvee??
Na mesma estación.
QQuuee  éé  aa  ccoocciiññaa  sseenn  rreevviirraavvoollttaass??
A cociña sinxela: con sabor,
produto, mesturando varios
ingredientes e sabores nun
prato pero sen abusar. Con tres

Xosé María Álvarez Cáccamo

A ofensiva política dos mo-
zos e mozas universitarios

organizada na Compostela de
1968 contra a fortaleza fran-
quista permanece na memoria
de quen, máis ou menos perto
das zonas incandescentes, par-
ticipamos no proceso de derru-
bamento do réxime, operación
de resistencia colectiva na que a
nosa revolta colaborou coa
abertura dunha fenda nos ali-
cerces do poder. Así o confirma
o rigoroso labor de documenta-
ción e investigación de Ricardo
Gurriarán, máxima autoridade
universal no asunto e responsá-
bel da autoría do catálogo e da
organización da exposición ti-
tulada 1968. ‘Do “Gaudeamus
Igitur” ao “Venceremos nós”.
As mobilizacións estudiantís do
68 en Compostela’, recente-
mente clausurada en Santiago.
Fotografías, recortes de prensa,
documentos políticos, obxec-
tos de época, panfletos... re-
constrúen a historia e o ámbito
daquel tempo, limiar galego do
esplendor máis fotoxénico do
maio francés. Meses de vi-
brante tensión política e vital,
erótica, que concluíron coa
“fulminación dun decano e un
reitor mais a dimisión dun go-
bernador civil”. E tamén con
cárcere, tortura, desterro, mul-
tas gobernativas, prohibicións
de entrada no recinto universi-
tario ou denegación de certifi-
cados de boa conduta aos máis
destacados dirixentes estudan-
tís, polos que sentín sempre
unha grandísima admiración.
40 anos despois, ao reencontra-
los na inauguración da exposi-
ción e noutros actos comple-
mentarios, confirmei aquel
sentimento. E unha certeza: da-
quela vencimos nós . �
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María Xosé Queizán

‘Ama a Deus e fai o que
queiras” dixera Santo
Agustín. A verdade ra-

dica no subxectivo, por iso o
Papa pide purificaciónpara os
sacerdotes pederastas. Nesa irra-
cionalidade a Igrexa fundou

unha superestrutura da brutali-
dade (Jung). Na moral relixiosa
hai pecados que se absolven en
privado. Na moral cívica hai deli-

tos que se denuncian e xulgan
conforme ás leis. As vítimas abu-
sadas sexualmente non se con-
forman co perdón; reclaman
xustiza, penas e indemnizacións.
Os pecados confésanse en se-
creto. A denuncia é pública.
Para existiren denuncias cóm-

pre unha sociedade democrá-
tica. Onde a Igrexa mantén o
poder non se denuncian os
abusos dos cregos. Isto non
quere dicir que non os haxa.
Quen pensa que as prácticas de
pederastia sexan exclusivas dos
sacerdotes ianquis?�

1.307
anosaterra

PEDERASTIA
SACERDOTAL

Ten 26 anos e é veciña de Ardán (Marín). Ex alumna da Escola Carlos Orozade Pontevedra defende “a cociña
sen reviravoltas”, coa que conquistou o seu mozo e o xurado do premio que organiza Martín Berasategui.
Localizámola na Estación (Cambre), o restaurante que rexenta con Xoán Manuel Coruxeiras. Na sección
ANT TV de A Nosa Terra Diario (www.anosaterra.com) pódese ver como é un seu día de traballo.

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

Luís Obelleiro Piñón

A privatización
da empresa pública española.
Repercusións
na economía galega

Mª del Carmen Sánchez Carreira

NOVIDADES Edicións A NOSA TERRA

Bea Sotelo, cociñeira do ano 2008
‘Sempre cociño para todos os sentidos, até para o do humor’

ou catro, suficientes. Gústame
que o produto do prato se reco-
ñeza, e que a xente saiba o que
é. Un prato de sardiña ten que
saber a sardiña, verse a sardiña
e que a xente recoñeza onde
está esa sardiña. 
SSeegguuee  aa  ccoonnqquuiissttaarrssee  aaooss  hhoo--
mmeess  ppoolloo  eessttóómmaaggoo??
Sempre é mellor ter aos homes
co estómago satisfeito que con
fame. O meu mozo máis eu co-
ñecémonos nunha cociña. 
EE  aass  mmuulllleerreess??
Tamén se pode, aínda que
moitas pensen na dieta. 
EE  ssoonn  mmááiiss  eessiixxeenntteess  eellaass  oouu  eelleess??  

Elas.  
PPooddee  ttrriiuunnffaarrssee  ccoonn  ccaallqquueerraa
iinnggrreeddiieennttee??
Todo ten valor na cociña. Cal-
quera produto é bo: dende un
brócoli até unha alcachofa, un
xurelo, unha sardiña...
ÉÉ  cceerrttoo  qquuee  ooss  ccoocciiññeeiirrooss  ccoo--
mmeenn  mmaall??
Non é que comamos mal, co-
memos a deshora e rápido. Pica-
mos, así somos todos ghordiños.
Tamén hai xente que se coida e
marca as súas horas para comer.
Eu non, son unha larpeira.
CCaannttaa  ccaannddoo  ccoocciiññaa??
Non, céntrome no que es-

tou a facer. 
NNaavvaallllaa  ddee  cchhuuppaacchhuuppss,,  ccaassttaa--
ññaass  ccoonn  aacceeiittee  ddee  ffiiúúnncchhoo,,  bboo--
nniittoo  aassaaddoo  eenn  ffoollllaa  ddee  ppaarrrraa......
PPaarreecceenn  pprraattooss  ppaarraa  ddeelleeiittaarr  ttoo--
ddooss  ooss  sseennttiiddooss......
Unha vez que trabas un ali-
mento, si estrala, xa estás nou-
tro sentido, o do oído, o gusto, o
tacto ou textura, a vista... Sem-
pre cociño para todos os senti-
dos, até o do humor. 
CCaall  sseerráá  aa  pprróóxxiimmaa  ppaarraaddaa  ddee
BBeeaa  SSootteelloo??
Gustaríame acadar unha estrela
Michelín, pero pouco a pouco.
Prefiro non coller atallos. �

’’Meses de vibrante 
tensión política e vital,
erótica” 

BOCIXA
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