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A actriz Uma Thurman protagoniza unha campaña publicitaria que fala da diversidade como valor positivo. Unha das suxerencias cando comezaba no cine era mudar o seu nome, orixinario dunha divinidade hindú, polo de Pamela.

Día 18, cita a prol da lingua
’’
M. Obelleiro

“Polo dereito a vivirmos en galego” é o lema co que a Mesa
pola Normalización Lingüística chama a sociedade a participar na manifestación a prol do
idioma, que se celebra o 18 de
maio. A lingua pintada de azul,
que ilustra os autocolantes,
carteis e folletos que promocionan a marcha, lémbralles
aos galegos que “fai falta a garantía de poder vivir en galego
en ámbitos como a educación,
a Administración ou no lecer”,
apunta Carlos Callón, presidente da Mesa.
O colectivo fai un chamamento a todo o pobo “porque o futuro do galego está nas nosas
mans e na actualidade a lingua
atópase no seu peor momento”. O presidente da Mesa denuncia “o uso espurio” que se
está a facer do bilingüismo
“cando en realidade o único
que se pretende é defender a
diglosia [situación na que unha
das linguas ostenta un papel

O futuro do galego
está nas nosas mans”

[Carlos Callón]
Presidente da Mesa pola
Normalización Lingüística.

social superior]”. Porén, a Mesa considera necesario botarse
á rúa. “Hai que conseguir que
se cumpra a lexislación lingüística vixente e que se tomen as
medidas necesarias para poder
exercer o dereito a falar en galego nos ámbitos onde non é posíbel”, conclúe Callón.
REIVINDICAR E FESTEXAR. Até o de
agora, adheríronse ao manifesto máis de 85 asociacións
veciñais, estudantís, xuvenís,

? UERE SABER MÁIS?
amesanl.org

ecoloxistas, formacións políticas e concellos. A Mesa pretende que a concentración se
converta nunha mobilización
histórica. “É necesario un gran
movemento, porque a lingua
está a padecer agresións considerábeis”, afirma Callón.
Nos vindeiros días, a Mesa organizará actos en distintas comarcas para promocionar a
marcha.
A manifestación sairá ás 12 da
mañá da Alameda e rematará
na Praza da Quintana, onde terá lugar a lectura do manifesto.
Durante a tarde do domingo,
desenvolveranse actividades e
xogos adicados aos cativos.
“Pola mañá toca reivindicar o
dereito a vivirmos en galego,
pero pola tarde festexaremos
que temos unha lingua propia”, explica Callón. A Mesa
pon á disposición dos que
queiran participar na manifestación autobuses de balde que
sairán dende diferentes puntos
de Galiza.G

ai un par de semanas
apareceu nesta columna
un texto de Rosa Aneiros,
acompañado dunha foto súa
pero asinado por min. Non teño queixa: é un pracer que se
me asigne o seu vigoroso pulso narrativo. Este tipo de erros,
moitas veces divertidos, responden a esas comprensibles
equivocacións que se producen na prensa ao reciclar maquetas anteriores. Son fallos
involuntarios que humanizan
as páxinas dos xornais.
Entre os erros máis divertidos
que teñen que ver con cousas
que escribín figura o feito de
que nunha ocasión un artigo
meu saíse asinado por Francisco Vázquez. Francamente,
non creo que o ex-alcalde da
Coruña se identificase moito
co que eu dicía. Outra vez, escribín unha reseña para un
xornal sobre un espectáculo
de Teatro de Ningures e apareceu asinada por Eduardo
Alonso. Ás veces os erros poden ser algo máis fastidiosos:
un artigo meu de opinión titulado “Por un Vijo, mellor”,
apareceu como “Por un Vijo
mellor”; a desaparición dunha
simple coma variaba substancialmente o significado da frase e convertía a reivindicación
da gheada no lema publicitario do goberno do daquela alcalde Manuel Soto.
Por veces, as modificacións
prodúcense no interior dos
textos dos columnistas e poden deberse á falta de espazo
pero tamén a unha práctica
solapada de censura; mesmo
á necesidade de encher o espazo. Así, por exemplo, un artigo que publiquei o pasado
ano titulado “Escribir sobre
María Mariño” apareceu como “Escribir sobre María Mariño arrastrado pola paixón”.
E, non obstante, non foi a paixón o que me levou a escribir o
artigo senón a chamada telefónica dun xornalista. Se cadra, todo se debe a que non
hai columna que non caia co
seu propio peso.G

’’

Non hai columna
que non caia polo seu propio
peso”
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Marcha contra ENCE en Pontevedra. A Asociación pola Defensa da Ría
(APDR) convocou o pasado 25 de abril a unhas 3.000 persoas na cidade do
Lérez para esixiren a retirada de ENCE-ELNOSA do seu emprazamento actual. Os manifestantes pedíronlle as autoridades que cumpran co traslado
antes do ano 2018, data na que vence a concesión do complexo industrial.
A mobilización contou co apoio de máis de 40 colectivos procedentes de
toda Galicia e estivo encabezada polo alcalde nacionalista, Miguel Anxo
Fernández Lores, e a socialista Teresa Casal.G

Novos tempos para o guaraní
O novo presidente do
Paraguai podería
consolidar nas
institucións o papel da
lingua orixinaria do país,
primeiro idioma do 60%
da poboación

’’

O 90 por cento dos paraguaios
sabe guaraní, un idioma
que conta con 10 millóns de
falantes en América Latina”

Charina Giráldez

O presidente electo do Paraguai domina á perfección o
guaraní (avane´ë). De feito, foi
a súa primeira e única lingua
até que entrou na escola, onde
tivo que aprender a ler e escribir en español. Cando Fernando Lugo (1951) era pequeno en plena ditadura do xeneral
Stroessner- o sistema educativo do país só permitía o ensino
no idioma colonial. Pero o
arraigamento da fala nativa
era tan forte entre a poboación, que as autoridades víronse na obriga de recoñecela lingua nacional no 1967 e lingua
oficial no 1992.
O último estudo realizado pola
Dirección Xeral de Estatísticas,
Enquisas e Censos do Paraguai (DGEEC) revela que o
guaraní segue a superar con
creces o castelán. No 60% dos
fogares é a lingua dominante
e, nas zonas rurais, imponse
no 80% dos casos. En definitiva, que máis do 40% da poboación paraguaia se comunica
exclusivamente na fala dos
seus devanceiros.
Malia esta realidade, a clase
política aínda non foi capaz de
comprometerse de cheo co
guaraní. É certo que agora pode aprenderse na escola e utilizarse nas administracións, pero entre os dirixentes aínda
persiste un sentimento de menosprezo. Entre 1994 e 1998, o
Ministerio de Educación paraguaio promoveu o ensino oficial do avane´ë nos colexios,

Un guaraní nunha manifestación diante do Congreso reclamando máis fondos públicos, en Asuncion en 2005.

pero un ano máis tarde decidiu substituílo polo Jopara,
unha mestura de castelán e
guaraní que se fala na rúa. Algúns lingüistas consideran
que esta manobra do Partido
Colorado (que dominou o país
durante 61 anos) responde a

un intento de manter ao pobo
na ignorancia e de “impoñer,
dunha vez por todas, a lingua
foránea”.

USO EN CAMPAÑA. Na última campaña electoral, moitos candidatos aproveitaron o evidente

REUTERS

potencial do idioma precolombino para captar votos.
Mesmo algún que outro político acudiu a clases aceleradas
coa intención de gañarse a
confianza da xente. Fernando
Lugo non tivo que facer ningún tipo de excepción. Falou

coma sempre, e a súa mensaxe –tendo en conta os resultados dos comicios– foi a que
mellor lle chegou á cidadanía.
O futuro presidente do Paraguai sempre optou pola lingua do pobo. No último treito
da súa actividade pastoral escolleu o guaraní como primeiro idioma e, xa metido en
política, non dubidou en utilizar un nome nativo para designar ao seu movemento popular: o Tekojoja (vida igualitaria).
Este compromiso vital de Fernando Lugo fai pensar que se
abre un período de bonanza
para o avane´ë. Nas súas
mans está a consolidación definitiva desta lingua no ámbito
académico e institucional, e a
súa proxección exterior. O novo mandatario ten a posibilidade de converter o guaraní
nun dos idiomas oficiais de
Mercosur (xunto ao portugués e o español), algo que xa
aprobaron os ministros de
cultura do bloque no 2006 pero que nunca se chegou a materializar. Hai que lembrar que
ademais do 90% da poboación paraguaia (non exclusivamente os indíxenas), varias
comunidades fronteirizas de
Bolivia, Brasil, Uruguai e Arxentina empregan o guaraní.
En total, son case 10 millóns
de falantes e, como asegura
Fernando Lugo, non hai nada
mellor que “poder comunicarse coas persoas no seu propio idioma”.G
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Juan Carlos Moreno Cabrera

‘Os que non recoñecen que o galego
é a lingua propia de Galiza
non queren convivir co resto da sociedade’
H. Vixande
Mónica Patxot [FOTOGRAFÍA]

O

catedrático de Lingüística Xeral da Universidade Autónoma de Madrid, Juan Carlos Moreno Cabrera (Madrid, 1956), vén de
publicar El nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva (Ediciones Península). Trátase dun traballo que aborda o
nacionalismo lingüístico español, ao que considera excluínte.
A priori, o título do seu libro parece unha diatriba contra o nacionalismo periférico e as linguas do
Estado distintas do castelán.
Esa é a impresión que dá. O
editor buscaba un ámbito amplo de difusión e, como título,
“O nacionalismo lingüístico
español” tiña pouca chicha.
En Galiza, o conflito da lingua
dase co exterior pero tamén interiormente.
No libro non analizo a situación
lingüística, senón a ideoloxía
que oculta o nacionalismo do
Estado. Trato de demostrar que
si que existe ese nacionalismo de
Estado e que é explícito aínda
que non se vexa. É unha ideoloxía que toma corpo en moitos lugares, como en Galiza, aínda que
o fai con pequenos matices. Ese
nacionalismo preséntase baixo
datos que se proclaman obxectivos, pero que están motivados
ideoloxicamente e que teñen como intención dotalo dunha pátina científica. Moitos filólogos
empregan o seu prestixio para
avalar esa visión do Estado. Por
exemplo, dise que o castelán é
un idioma máis fácil porque ten
cinco vocais. É unha idea que
parte de Menéndez Pidal e que
aínda se repite. Pois ben, o vasco
tamén ten cinco vocais, pero dese idioma non din que é doado.
Aquí, un sector da sociedade reclama o dereito a escoller lingua
–o castelán– na que se expresar e
mesmo na que estudar. Sitúan o
debate nunha cuestión exclusivamente de dereitos individuais.
A ideoloxía estatal considérase
allea a etnias e afirma que se basea nos cidadáns e os seus dereitos, pero detrás diso hai un nacionalismo estrito. Se non fose
así, calquera galego podería
montar unha tenda en Madrid e

prestar todos os servizos no seu
idioma, non habería problema,
estaría a exercer un dereito individual. Porén, iso non é así, obrígano a empregar o español.
Tal vez por operatividade, porque non podemos saber todas as
linguas dos que chegan aquí.
Esa é unha idea falsa, unha tapadeira do nacionalismo lingüístico español. As comunidades teñen dereitos lingüísticos. O propio Estado resérvase
na Constitución o dereito a defender o idioma español.
Estaría conforme con que o deber de coñecer español desaparecese da Constitución?
Caben dúas opcións, obrigar a
coñecer as outras linguas de
España, se que é estamos nun

?

UERE SABER MÁIS?
edicionespeninsula.com/es/llibre/
el-nacionalismo-linguistico_9757
Outros libros do autor:
La dignidad e igualdad de las
lenguas. Crítica de la
discriminación lingüística.
Alianza Editorial, 2000
De Badel a Pentecostés. Manifiesto
plurilingüista.
Editorial Horsori, 2006
Las lenguas y sus escrituras: tipología, evolución e ideología.
Editorial Síntesis, 2005

Estado plurilingüe, ou non
mencionar ningunha obriga
nin deber a respecto dos idiomas, o español incluído. Claro
que se se propón algunha destas posibilidades, o máis posíbel é que o Estado manteña o
seu discurso nacionalista.
No seu momento, cando se
formulou a posibilidade de
que a Lei de Normalización
Lingüística do galego incluíse o
deber de saber galego, a Constitución prohibiuno.
Como se pode entender que se
lle diga a un pobo como o galego o que debe facer coa súa lingua? Iso é colonialismo.
Por que se inclúe este deber en
España?
España ou o Reino Unido, por
poñer dous exemplos, non tratan tanto de protexer a lingua
dominante, porque vai seguir
séndoo debido á súa fortaleza,
como impedir que outras linguas avancen ou dominen no
seu ámbito natural de uso.
Si, pero como solucionar o
conflito entre os dereitos duns
e dos outros?
En Galiza, o galego ten que ser
a lingua oficial e a dominante,
non cabe argumentar dereitos
porque non hai un conflito de
dereitos. O que sucede é que

’’

Se fose unha cuestión
de dereitos, calquera podería
montar unha tenda en Madrid
e dar todos os servizos
no seu idioma”

’’

España ou o Reino Unido
non tratan de protexer a lingua
dominante, porque vai seguir
séndoo debido á súa fortaleza,
senón de impedir que outras
linguas avancen ou dominen
no seu ámbito natural de uso”

’’

Os que falan de dereitos
individuais esquecen que
as linguas inventárona
as sociedades”

hai unha comunidade que non
quere recoñecer que o galego é
a lingua propia de Galiza e agacha esa oposición falando de
dereitos. Unha España que recoñecese o dereito de autodeterminación sería a solución,

porque unha persoa que loita
pola autodeterminación non é
un nacionalista, só é alguén
que defende un dereito.
VITIMISMO.

Por outro lado, a comparación co
pasado e a alusión ás agresións
padecidas polo galego é algo que
empregan os defensores do castelán para cualificar de vitimistas
os defensores do galego.
Non vexo vitimismo. Se comparamos a situación do galego e o
español no mundo, vemos as
grandes desigualdades que hai
hoxe. A cuestión é que o galego
alcance o status que lle corresponde, que é ser a lingua dominante en Galiza, porque é a lingua natural.
Natural?
Natural no sentido de que o castelán orixinouse en Castela e o
galego en Galiza. Se se fala castelán en Galiza non é por razóns
naturais, senón que houbo un
proceso histórico e político que
impuxo esa lingua, non avanzou porque tivese mellores condicións para facelo.
Pensa que na actualidade existe
unha paridade entre as linguas,
ou mesmo entre os dereitos dos
usuarios das dúas linguas?

‘A substitución dun idioma comeza inducindo
a un falante a pensar que a súa lingua é menos útil’
Vostede fala de bilingüismo
substitutivo e de bilingüismo
aditivo.
O bilingüismo aditivo consiste
en que se ensina unha lingua
nova para falala pero sen que
iso implique que a outra perda
ámbitos de uso. É moi difícil
conseguir ese equilibrio, por iso
se tende ao bilingüismo substitutivo, no que a lingua aprendida acaba eliminando a outra
porque os ámbitos de uso quedan moi restrinxidos.
Se cadra é o que temen os falantes de castelán en Catalunya ou en Galiza.
É moi difícil que o castelán desapareza de Galiza ou Catalunya
porque ten moita forza. O que
pode acontecer, pero de forma

moi remota, é que o galego sexa
a lingua dominante en Galiza
ou o catalán en Catalunya.
Que métodos emprega o bi lingüismo substitutivo p ara
un idioma relegar o outro?
Inducir o falante a pensar que
a súa lingua é menos útil, menos eficaz, primitiva. E o que é
o peor, convencelo para que
non lles fale aos seus fillos no
seu idioma. É un proceso de
colonización mental interno.
Aos que falan da utilidade do
español, diríalles que vai existir sempre e ser útil sempre?
Agora é útil. Tamén o foi o arameo. As cousas cambian. En
Galiza é máis útil falar galego
que inglés, incluso para atopar traballo.

’’

En Galiza é máis útil
falar galego que inglés,
incluso para atopar traballo”

En todo caso, o inglés é tan
útil aquí e hoxe para o común
dos cidadáns?
É inútil para a vida diaria, pero a
xente pensa que é fundamental
para prosperar. É parte do proceso de impoñer unha lingua e
así conseguir que o cidadán
non empregue parte do seu
tempo en coñecer a lingua que
se fala no seu contorno.
Como é máis útil o castelán,

dentro de Galiza ou fóra?
Non podemos disociar porque as linguas están moi imbricadas na sociedade. Porque a lingua é un feito social,
aínda que a falen as persoas.
Estas relaciónanse en redes
sociais. Os que falan de dereitos individuais esquecen que
a lingua inventárona as sociedades para todos non para un
falante concreto. Pero volvendo á súa pregunta. Viu algún
galego falando español con
acento galego na televisión
española? A pronuncia que se
emprega é a de Castela, o resto discrimínase, porque o nacionalismo español é étnico e
intenta impoñerse, aínda que
se presenta como cívico.G
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Hai unha asimetría moi grande,
aínda que se recoñecen de forma
nominal os dereitos dos falantes.
Hai instancias case monolingües, como a xudicial. É un aspecto concreto, pero hai moitos
máis. A situación dunha lingua
non depende dunha cuestión
concreta, por iso para recuperala
non serven medidas parciais. Hai
que levar adiante accións para
revalorizar ese idioma.
Como cales?
Hai quen quer seguir exercendo
un dominio lingüístico e non
quer aprender galego. É por comodidade, pero iso é contrario á
convivencia. Cando se vive nun
país plurilingüe, hai que coñecer
as linguas que se empregan. Hai
xente que pensa que non merece a pena coñecer o galego porque o despreza, pero prefire
aprender inglés, aínda que non
lle serva para relacionarse cos
seus veciños. Os que non queren
recoñecer que só o galego é a lingua propia de Galiza non queren
convivir co resto da sociedade.
CONVIVENCIA.

É posíbel a convivencia de dúas linguas?
Por suposto. Os conflitos non
xorden da convivencia, senón
pola ideoloxía de imposición.
Na XXII edición do dicionario da
RAE, a quinta acepción da voz
galego é parvo (por Costa Rica) e
a sexta tatexo (polo Salvador),
non obstante, madrileño é só algo ou alguén de Madrid, cando
no castelán de Galiza tamén ten
significado pexorativo. Nos dicionarios de galego non se inclúe
o significado pexorativo. A que se
debe o feito de incluír uns significados ou outros nos dicionarios?
Iso exemplifica a tese do meu
libro. O nacionalismo español
preséntase como o bo e o resto
como ruín. É un nacionalismo
que non recoñece o outro, que
o presenta como inferior.
Repite este mesmo discurso en
Valladolid ou en Toledo?
Si, mais teño a vantaxe de non
ter ambicións políticas ou académicas, por iso son máis libre.
Aquí a universidade está chea
de profesores que conseguiron
o posto defendendo o castelán.
A resposta a iso tamén ilustra a
tese do meu libro, é a submisión ao nacionalismo imperante. Claro que todos temos
ideoloxía. A miña sérveme para motivarme pero, cando escribo, emprego os procedementos científicos da miña
área, a lingüística, non fago un
razoamento para servir a esa
ideoloxía. Os lingüistas que defenden o nacionalismo lingüístico español caen nese erro.G
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PORVIR

TRIBUNA I Henrique del Bosque Zapata.
Licenciado en Dereito e profesor

DEREITOS LINGÜÍSTICOS,
INDIVIDUAIS OU COLECTIVOS?
Algúns procuran ser orixinais e
argumentan que os dereitos
fundamentais son os individuais; que cada persoa é o titular único e indiscutíbel dos mesmos; que non existen suxeitos
denominados pobos; que as
linguas non teñen dereitos; que
a súa liberdade non entende de
colectividades; que falan como
queren e onde queren; pode
que ousen afirmar que as Leis
que na historia se promulgaron
para protexer aos grupos discriminados, marxinados, minoritarios, sexan unha perversión
colectivista, froito dun espíritu
gregario e tribal xa superado
nun mundo fantástico, de semellantes, no que eu podo facer
valer a miña lingua en Toledo,
un traballador negociar a súa vida co patrón e un pobo idíxena
ceder o patrimonio cultural a
unha multinacional farmaceútica. A miseria moral aniña nas
terxiversacións decantadas en
falsedades; solipsistas sociais e
xurídicos que fan etnia transmutada en Estado para defender a situación de privilexio que
unha historia de imposicións
lles deixou en herdanza.
Pódese falar, na xénese dos dereitos humanos, de tres xeracións: unha primeira baseada
no recoñecemento da dignidade humana seguida pola idea de
liberdade xurídico-política; unha segunda baseada na idea de
igualdade socio-económica e
unha terceira, a dos dereitos dos
pobos, dereitos colectivos ou
dereitos de solidariedade, manifestada pola Comunidade Internacional a partires da segunda
grande guerra e plasmada nunha morea de instrumentos, cartas, tratados e conferencias que
abranguerían desde a Carta das
Nacións Unidas de 1945 até a
recente Declaración das Nacións Unidas sobre os Dereitos
dos Pobos Indíxenas de setembro de 2007, pasando como
non, polos Pactos de 1966. Os
numerosos documentos internacionais que reflicten a doutrina dos dereitos das comunidades amosan a necesidade do ser
humano concreto e individual,
de desenvolver os dereitos a el
inerentes inserido nun pobo,
nunha comunidade, que ten o
dereito a se desenvolver no aspecto económico, social e cultu-

tura cívicas comúns. Ista lingua
e cultura supostamente comúns representan e reflicten os
hábitos culturais e lingüísticos
particulares da etnia dominante ou Staatsvolk. Trátase dun
particularismo disfarzado de
universalismo”.

ral sen intromisións alleas. Nesta terceira xeración de dereitos
os mesmos exercítanse, non individualmente senón colectivamente, polo grupo suxeito e titular que expresa a súa vontade
a través dos instrumentos políticos e normativos que o garanten como tal. Nun documento
de traballo recente (2004) da
Subcomisión para a protección
dos dereitos humanos da Comisión de Dereitos Humanos
da ONU afírmase “o impensábel e absurdo de que os dereitos
lingüísticos se exerzan de xeito
individual ou que os dereitos
das minorías relixiosas non poidan ser exercidos colectivamente”. No informe final da
reunión internacional de expertos acerca do afondamento e reflexión sobre o concepto dos
dereitos dos pobos celebrada
pola UNESCO en París (1989)
dictamínase que “As nocións de
dereitos humanos e dereitos
dos pobos son diferentes. Cada
un ten a súa propia historia e as
súas propias vías xurídicas. O
ser humano non pode gozar
plenamente dos seus dereitos
se o pobo ao que pertence non
pode exercitar os seus”.
A ETNICIDADE. Nun aspecto tan
fundamental como é o lingüístico, cómpre salientar as reflexións de Moreno Cabrera ao

’’

Se a lingua é un dereito
individual, cando poderéi
empregala con validez oficial
en Toledo?”

respeito da imposición do Castelán: “As actuacións dos grupos non dominantes a prol da
súa lingua, da súa cultura e da
súa independencia política tíldanse de nacionalistas, mentres
que as dos grupos dominantes
califícanse como non nacionalistas. Mais as actuacións dos
denominados grupos non nacionalistas fundaméntanse tamén na defensa e promoción
dunha lingua, unha cultura étnica e un poder dunha nación
concreta, e polo tanto son nacionalistas”. “A etnicidade nunca está ausente do ámbeto cívico. Máis ben ese ámbeto cívico
representa os intereses e valores
particulares da etnia dominante como se eses valores fosen
mantidos por todos… Efectivamente, tanto a estrutura administrativa como a política do Estado e da súa sociedade civil están etnizadas. Isto realízase a
través do estabelecemento artificial dunha lingua e unha cul-

OS DEREITOS DAS LINGUAS. As linguas carecen de dereitos? Ben,
non son seres humanos. Mais
son o veículo de expresión de
grupos humanos. Quen ostenta
a capacidade para normar sobre as circunstancias en que deben ser empregadas? Quen é o
suxeito colectivo que decide
cando unha comunicación ten
validez no ámbeto do político,
administrativo e xudicial? Pode
unha Comunidade obrigar a
aprender a súa lingua no sistema educativo? Sería ridículo pasear pola lexislación internacional para achar a mesma resposta: os Estados e as Comunidades políticas con competencias
lexislativas no desnvolvemento
da súa cultura. O Estado español obriga a coñecer o castelán;
a súa Constitución o impón; recoñece a existencia previa,
esencialista, do pobo español.
Esta si é unha imposición clara.
Se en Galiza non puidéramos
obrigar a que se aprendese e se
empregase a nosa lingua no sistema educativo renegaríamos
da nosa cativa capacidade de
decisión colectiva emanada
dunha Lei Orgánica de Estatuto
de Autonomía e que a través
dun Parlamento autonómico
concrétase nunha Lei de Normalización Lingüística propia,
mais escasa, que posibilita e
obriga en boa lóxica a que todos
os que se escolarizan neste marco territorial aprendan e usen o
noso idioma no ámbeto educativo. Os requintados que solicitan empregar só o castelán dentro do marco das administracións públicas galegas penso
que deberían mudar o razoamento e dicir abertamente que
non queren o actual sistema de
reparto de poderes territorias
no Estado español. Eu tamén, e
o digo. Se a lingua é un dereito
individual, cando poderéi empregala con validez oficial en
Toledo? Perdón, ao mellor non
quero impor ao outro pobo esa
obriga. É cuestión de debate.G

Francisco Carballo

E

scribo coa provocación
do libro Fin de século en
Palestina de Miguel Anxo Murado. A Palestina dos nenos
sen futuro e nós, en Europa,
sen nenos, temos algún? O libro de Murado, que marabilla
en idioma e en xornalismo.
O futuro que se fabrica aquí,
na Galiza, é escuro; é inquedante. Xérao a sociedade, as
súas institucións, as súas loitas. Un país lúcido, mais con
círculos de asfixia. Un deles
trata de agochar o noso idioma ata a extinción. É un círculo de xenocidas, unha tribo
de escuros resentidos. Outro
círculo é o dos avaros: de empeñados ata a ferocidade en
que a riqueza sexa só súa ou
de ninguén.
Quen pode arbitrar? En principio os partidos políticos.
Acaba de dicir o bispo Lugo,
candidato á Presidencia (en
Bolivia): “a política, a mellor
forma de amor”. Na visión de
moitos europeos, a política
unha boa forma de enriquecerse. Hai un PPG. Estiveron
ao servizo dos privilexiados
durante anos e anos, disimularon até o escarnio o seu proxecto destrutivo do “reino e
nazón”, deste país, e agora
presentan propostas. Curioso.
Mais quen non ten vergoña,
non ten cura.
O PSOE é aquilo de : “eu namorar, namoreime, namoreime dunha rapaciña e non me
poido desenamorar”. De onde? De Calatayud? Seguides
cunha Galiza a subordinar? E
quédanos o BNG: forza de
propostas nas catro áreas. É
camiño cara a sáude do país
con despedida de xenocidas e
dragóns. O futuro non está garantido. Sería un “porvir”,
“pan , amor e fantasía”. Confiar no bispo Lugo, e contar
con Murado para un libro do
milagre (Galiza).G

’’

Ofuturoquesefabricaaquí,
na Galiza, é escuro (...)
Un país lúcido,
mais con
círculos
de asfixia”
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500 homes aprendendo a dialogar
Un programa da Universidade de Santiago,
pioneiro na reeducación de maltratadores

Eva Estévez

Galiza é pioneira na reeducación de homes violentos coas
súas parellas. O programa de
Reeducación de Maltratadores
da Unidade de Psicoloxía Forense da Universidade de Santiago é o modelo que está a seguir Institucións Penitenciarias
en todo o Estado.
O “Programa Galicia”, dependente da Dirección Xeral de
Xustiza, Institucións Penitenciarias e a Unidade de Psicoloxía Forense da Universidade
de Santiago, (propietaria e executora do programa), traballa
dende a entrada en vigor en
2005 da Lei 1/2004 de Medidas
de Protección Integral contra a
Violencia de Xénero na atención especializada de maltratadores. O director, Ramón Arce,
explica que o programa que
deseñaron e aplicaron “é unha
cuestión penitenciaria, legal e
xudicial na que só son tratados
aqueles homes que teñen unha sentenza condenatoria en
terceiro grao, aos que se lles
substitúe a pena de prisión pola cumprimentación do programa”. Os condenados a máis
de dous anos ou con antecedentes ingresan directamente
no cárcere.
Actualmente no programa,
que se desenvolve na Academia Galega de Seguridade da
Estrada, traballan tres técnicas
(psicopedagogas e psicólogas)
que atenden a preto de 500 homes con problemas de violencia de xénero. Estas mulleres
desempeñan unha labor de
8.00 ás 22.00 horas de luns a sábados para que aos penados se
lles interfira o menos posíbel
na súa vida laboral. “Repartimos as quendas para que todas as persoas poidan asistir,
porque unha das bases do programa é a inserción social”, explican. “Aquí veñen a aprender
uns contidos que lles van axudar a levar unha vida saudábel
coa súa parella e en calquera
outro ámbito”, resumen.
Cada maltratador ten que participar en catro sesións mensuais durante un mínimo de
dous anos: dúas individuais e
dúas grupais, intercaladas,

’’

Os maltratadores
non son enfermos mentais”
[Ramón Arce]
Director da Unidade de Psicoloxía
Forense e do Programa Galicia
de Reeducación de Maltratadores.

’’

Asumen que hai unha
sentenza detrás,
pero non son conscientes
do dano que provocaron”
Técnicas do Programa Galicia
de Reeducación de Maltratadores.

cunha duración aproximada
de hora e media cada unha. Até
o de agora remataron o programa 2 penados e 25 aproximadamente están en período de
seguimento.
O reto ao que se enfrontan estas profesionais, conseguir que
os penados recoñezan que o
seu comportamento non é o
correcto, non é doado. “Os
maltratadores non son enfermos mentais. Teñen un problema de falla de control de
impulsos”, di Ramón Arce.
“A maioría non recoñece os feitos polos cales están aquí. Asumen que hai unha sentenza
detrás, pero non son conscientes do dano que provocaron”,
revelan as técnicas do programa, que explican que pouco a
pouco, estes homes toman
conciencia do seu problema e
asumen a necesidade de
aprender outras alternativas.
Activar a responsabilidade e
cambiar os pensamentos distorsionados é a base destas intervencións nas que as técnicas inciden nas emocións.
CERO REINCIDENCIAS. De momento non se deu ningún caso de
reincidencia pero Ramón Arce
amosouse cauto: “Que en dous
anos non tivésemos ningunha
reincidencia non garante que
esta vaia ser unha dinámica

Indicador do número de mulleres mortas no que vai de ano.

continua. É preciso tomar
maior período de seguimento
para que estes episodios non
se repitan”.
Na actualidade, con 500 ho-

PACO VILABARROS

mes no programa, Arce confesa verse “superado” pero “satisfeito” cos resultados. “En
Galiza estanse a facer as cousas
ben. Coordinámonos con to-

dos os operadores xurídicos e
sociais implicados, especialmente coas Unidades de Violencia contra a Muller das Subdelegacións do Goberno”.G

‘Aconséllolle a
outros homes que
busquen axuda’

‘Non somos animais.
Cometemos
un fallo’

‘Abramos o círculo’,
un programa
para ‘voluntarios’

“Y”, de 42 anos, divorciado, ingresou no “Programa Galicia”
en xaneiro de 2007. “Sei que
fixen mal, que isto non o debería de facer nin eu nin ninguén”, admite. “ Grazas ao programa, aprendo a solucionar
os contratempos doutro xeito”, comenta antes de dicir
que o seu paso pola reeducación tróuxolle moitos cambios: “É mellor separarse polas
boas e non chegar a un conflito”, sinala admitindo que hai
uns meses a súa postura era
machista. “Aconséllolle a outros homes que busquen axuda antes de chegar a unha situación como a miña”.G

“X”, de 32 anos, separado da súa
ex parella coa que comparte un
fillo, refixo a súa vida con outra
muller. “Agora sei escoitar, opinar
e compartir opinións”, confesa.
“Sempre será máis conveniente
un diálogo fronte a unha labazada”. “Estamos aquí, para aprender a dicir para, stop, vaite,antes
de facer unha animalada, para
saber reaccionar moito antes”.
Convencido de que os maltratadores poden ser rehabilitados, di
que non lle gusta o termo: “É un
insulto, un dos meirandes cancros que ten a sociedade machista. Non somos animais. Cometemos un fallo”, admite pedindo
maior comprensión.G

Este programa que depende
da Secretaría Xeral de Igualdade e que dende 2001 desenrola o Colexio de Psicólogos,
atende a homes sen condena.
No proxecto traballan 21 terapeutas en todo o territorio
que atenderon o ano pasado
62 casos, cifra que aumentou
respecto a anos anteriores,
cunha media de 30-35.
“Igual que se traballou coas
mulleres para que foran capaces de denunciar, cómpre
traballar no eido da educación cos homes para que se
responsabilicen do que están
facendo mal. Se non cambian seguirá pasando”, insiste
Xaquín Prieto.G
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Desigual seguimento da folga no ensino medio
O profesorado de
Ximnasia, Filosofía e
Historia celebra un paro
para denunciar a
redución de horas nas
que se imparten as súas
materias
O profesorado de Secundaria
celebrou unha folga o 29 de
abril para demandar o mantemento das horas lectivas de
Educación Física, Filosofía e
Historia, que a Consellaría de
Educación reduciu nun Decreto de Bacharelato que está en
fase de aprobación. O seguimento estimado pola Administración cifra nun 12,3% a porcentaxe de ensinantes que parou, mentres que os sindicatos
que convocaron, a CIG e o
STEG, elevan a participación a
un 75% no caso das materias
afectadas polos recortes horarios e sinalan que no resto dos
centros secundouna un número elevado de profesores.
Previamente, o 23 de abril celebrárase unha concentración de
sindicalistas e ensinantes diante da Consellaría de Educación
e o 28 tivo lugar outro acto similar fronte ao Consello Escolar.
Este órgano consultivo manti-

OTTO/ AGN

H. Vixande

Ademais da folga no Bacharelato, celebrouse unha manifestación en Santiago.

’’

Foi necesaria unha
redistribución das materias
para incluír as horas mínimas
de Relixión que marca
o Ministerio”
Consellaría de Educación.

ña nese momento un plenario
que analizaba o borrador do
Decreto. A reunión concluíu
cun respaldo ao texto que xa
ten perfilado Educación.
Para explicar a presenza da Relixión e a redución en tres materias, a Consellaría de Educación sinalou nunha nota de
prensa que analizaba o acordo
do Consello Escolar que “foi
necesario realizar unha redis-

tribución entre as materias. Así,
o borrador cumpre co establecido polo Ministerio de Educación e Ciencia no Real Decreto
polo que se determina a estrutura do Bacharelato e se fixan as
súas ensinanzas mínimas”. A
conselleira Laura Sánchez Piñón (PSOE) indicou ademais
que ao Decreto quédanlle superar dous trámites: o Consello
Consultivo e a súa aprobación
no Consello da Xunta, “que podería ser en xuño”.
O secretario xeral da federación
de ensino da CIG, Anxo Louzao,
ao remate da manifestación
que se celebrou en Santiago o
mesmo día da folga, reclamou
que a Relixión non forme “parte
do currículo escolar” e pediu
“desprazar” esta materia “fora
do horario lectivo ordinario”.
“Como se pode defender que a
Relixión teña a mesma carga
horaria lectiva que Filosofía e
Cidadanía e o dobre que a Educación Física?”, preguntou Louzao. O sindicalista denunciou
que a Consellaría “no plano teórico apúntase ao laicismo e na
práctica oponse a medidas encamiñadas a avanzar nesa dirección”. O obxectivo da CIG é
que a desaparición das horas de
Relixión serva para que Ximnasia, Filosofía e Historia conserven o horario actual.G

LUME DO 68
Coñezo persoas que alá polo
1968 tiñan sangue vermello,
estrela vermella e trousaban
noite e día marxismo-leninismo. Pasaron anos, melloraron
a súa economía e, depaseniño,
foron meténdose na cama co
PP. Agora que o PP non mola,
van saíndo desa cama e aparecen polos covas dos seus pasados tempos, mais, iso si, co carné de social-demócratas e republicanos ben pensantesque

recusan o seu propio pasado
coma esquerdismo anacrónico e maniqueo.
Esas persoas viven na inopia:
anacrónicas e maniqueas son
as dereitas mesturadas coas
sotanas que veñen gobernando (un dicir) o mundo dende
hai miles de anos, asociados
cos que non son nin carne nin
peixe e se chaman agora social-demócratas.
O planeta pide a berros o lume
do 68 mais, iso si, terá que ser
un arreguizo planetario pois

do contrario seguiremos na
mesma: non teremos paz, nin
pan, nin socialismo.
Esta utopía tería que ser dirixida única e exclusivamente polas mulleres, previa xubilación
ou máis ben despedimento do
macho que tan mal gobernou
esta Terra Nai durante ducias
de miles de anos. A testosterona só serve para procrear e
despois para facer a guerra, a
inútil guerra.G
Balbino Pérez
(Vigo)

XOSÉ LOIS

CARTAS

Misterios e
ministerios
H.V.

Por lei, é o Ministerio de
Educación quen establece
os mínimos horarios para
cada materia nos distintos
treitos do ensino, de modo
que, se inclúe dúas horas
de Relixión na Secundaria,
pouca marxe lle queda á
Consellaría.
Mais os principios democráticos chocan coa realidade porque en España hai
ministerios pero tamén
misterios. A Constitución
proclama que España é un
Estado laico, mais hai un
texto que contradí esa característica fundamental
do Estado: o Concordato
asinado entre España e a
Santa Sede, que establece
obrigas como a de incluír a
materia de Relixión dentro
do horario lectivo da escola. Como é posíbel que un
tratado oposto ao que dita
a Constitución poda situarse por riba dela? Velaí como o misterio é máis forte
que o Ministerio.G
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PEPE CARREIRO

DESATADOS
Antón Losada

X

Gandeiros de Unións Agrarias nunha protesta en Lugo.

Protesta veciñal en Moaña contra o alcalde.

X. MARRA

PACO VILABARROS

Traballadores do metal fronte ao edificio da Xunta en Vigo.

A.G.N.

Ninguén se libra da kale borroka
X.C.

As accións desatadas, a pasada
semana, por un grupo de gandeiros nas instalacións dunha
empresa láctea en Lugo, constitúen o último exemplo da
violencia que, en ocasións, toma as rúas, convertendo mobilizacións lexítimas en desproporcionados focos de tensión.
Case ao mesmo tempo, en
Moaña un grupo de veciños
rodeaba e insultaba o alcalde,
golpeando de paso o seu coche, de modo que só a escolta

policial evitou unha agresión.
Meses atrás producírase outro
caso de protesta desmedida.
Un grupo de traballadores do
metal de Vigo guindaba polas
fiestras do edificio da Xunta
un groso número de expedientes.
Mais o novidoso destes feitos é
que non aparecen vinculados
a grupos radicais ou antisistema do espectro tradicional.
Detrás das mostras de maior
agresividade na protesta luguesa atópase un sindicato da

órbita socialista, Unións Agrarias. A presión contra o alcalde
de Moaña, un nacionalista,
vertébrase arredor dun grupo
de militantes e simpatizantes
do Partido Popular que iniciaron unha folga de fame. A protesta dos obreiros vigueses estaba dirixida pola central nacionalista maioritaria no sector, a CIG.
Para algúns analistas, é o afán
de saír nos medios de comunicación o que exacerba as protestas, extremando os actos

violentos. En calquera caso,
parece que ningunha forza política está libre de que os seus
simpatizantes ou persoas que
comparten o seu ideario e, ás
veces, carné de militante, se
sumen a algaradas deostadas
pola maioría da poboación.
Aínda que sexa só de modo
ocasional, ningunha ideoloxía
parece xa facerlle ascos ao vello canto de protesta dos anarquistas da CNT: “A las barricadas, a los parapetos, por el
triunfo de la confederación”. G

a é precampaña no socialismo galego. Xa temos montada cada fin de
semana a romaría dos ministros de paseo cantando
as loubanzas do Santo Touriño. Os informativos da televisión pública xa fan botar
de menos os tempos en que
Fraga copaba todo menos a
Santa Misa. E se non temos
xa as eleccións anticipadas é
porque na folla de ruta de
Ferraz van primeiro as Vascas, coa esperanza de repetir o resultado das Xerais e
ser a forza máis votada, e logo as Galegas, coa resignación de ampliar un pouco a
maioría bipartita. Onde os
augures de Touriño miran
maiorías colosais e un carisma impoñente que mesmo
vén de salvar a ZP da derrota
o 9-M, os augures de Pepe
Blanco outean un resultado
máis incerto e axustado, a
expensas do que podan destruír no PP as fantasías animadas de Esperanza Aguirre, e no BNG a tendencia
autodestrutiva que xermola
de xeito cíclico nos grupusculos da fronte.
A precampaña dos socialistas pivota sobre dous eixes
tan simples coma burdos:
leña a Quintana e machucar
un día si e outro tamén a
idea dun goberno sen ataduras. No da leña a Quintana compre recoñecerlles
que non se paran en barras.
Todo vale para disparar
contra o Vicepresidente:
dende a lei de dependencia
a financiamento autonómica. E dispoñen dun disciplinado exército de francotiradores, cada alcalde, cada
conselleiro, garda unha bala
para Quintana. Respecto
das ataduras, xa fai tempo
que os socialistas galegos
andan desatados demaisG

’’

No da leña a Quintana
compre recoñecerlles
aos socialistas
que non se paran
en barras”
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RECTIFIQUE,
SEÑORA PIÑÓN!
Susana López Abella

N

Emilio Pérez Touriño e Anxo Quintana, presidente e vicepresidente da Xunta.

OTTO / A.G.N.

O financiamento divide o tripartito
Touriño pide unha
alianza coas rexións
atrasadas e Quintana
reclama diálogo directo
con Madrid

Xurxo González

O compromiso do Goberno de
Rodríguez Zapatero de publicar as balanzas fiscais entre o
Estado e as Comunidades Autónomas enrareceu o debate
sobre o financiamento. En Galiza, o PSdeG defende unha
alianza coas comunidades menos desenvolvidas para evitar
que as reivindicacións de Cataluña e Valencia diminúan a súa
contribución ao resto dos territorios. O BNG pensa que o camiño axeitado está na negociación bilateral co Goberno central.
As próximas negociacións sobre financiamento autonómico incluirán un elemento
novidoso: o Goberno central
comprometeuse a publicar as
balanzas fiscais coas Comunidades autónomas. Estas estatísticas recollen os saldos entre
os impostos que cada territorio
achega á Administración central e os fondos que estas invisten en cada Comunidade. Estes datos, que os sucesivos Mi-

nisterios de Economía, tanto
do PSOE como do PP, se viñan
negando a facer públicos, eran
unha reivindicación histórica
da Generalitat catalá. Segundo
a súa tese, Cataluña contribúe
con moito máis do que recibe,
e coñecer os datos oficiais axudaría a corrixir esa situación.
Estudos deste tipo xa existen,
promovidos por distintas Universidades. A polémica xorde á
hora de estabelecer os criterios
para definir canto paga e recibe
cada territorio, e respecto aos cales os expertos non son quen de
chegar a un acordo. Variando os
presupostos de análise, os resultados poden variar tamén.
Neste contexto, o Goberno galego está dividido á hora de definir unha estratexia de negociación coa Administración estatal. O presidente da Xunta,
Emilio Pérez Touriño, iniciou
contactos cos Gobernos de Comunidades como Asturias,
Castela e León e Estremadura
para fixar posicións comúns
no Consello de Política Fiscal e
Financeira, cuxa vindeira xuntanza terá lugar en maio. Touriño indicou que “os intereses
de Cataluña e das comunidades máis desenvolvidas neste
ámbito non se corresponden
cos de Galicia”.
Pola contra, Francisco Jorquera, deputado no Congreso

’’

Olídernacionalistaconsidera
necesaria unha reforma
na recadación do Imposto
de Sociedades. ‘Se esta taxa
fose xusta, empresas
como Citroën ou
Unión Fenosa terían
que pagar aquí’”

dos Deputados e coordinador
executivo do BNG, opinou que
“o debate do modelo de financiamento non debe ser unha
guerra entre ricos e pobres”. A
formación nacionalista defende unha negociación bilateral co Estado, sustentada no
convencemento de que “o
mito de que Galiza vive da solidariedade do Estado non se
sustenta en datos reais”. O
cerne da cuestión para o parlamentario nacionalista reside
en que “o actual modelo é
opaco, propio dunha descentralización simplemente administrativa e non política, onde
non se permite unha auténtica
responsabilidade fiscal”.

REFORMA DO IMPOSTO DE SOCIEDADES. O BNG parte da pre-

misa de que actualmente Galiza atópase nunha situación
de práctica autonomía financeira. O vicepresidente da
Xunta, Anxo Quintana, considerou que “Galiza non é pobre.
Estamos nun chanzo intermedio, porque o que recadan a
Xunta e o Estado por tributación e o que invisten en cadanseus orzamentos son magnitudes parellas”.
O líder nacionalista considerou
necesaria unha reforma na recadación do Imposto de Sociedades. “Se esta taxa fose xusta,
empresas como Citroën ou
Unión Fenosa terían que pagar
aquí pola renda que gañan porque é aquí onde producen. Iso
inxectaría unha cantidade adicional de cartos moi importante e situaríanos, case definitivamente, no grupo das nacións
e territorios que recadan o que
precisan gastar de xeito claramente suficiente”.
Quintana incidiu en que as argumentacións que inciden en
que o avellentamento da poboación galega provoca unha
dependencia do Estado están
erradas, xa que “a Seguridade
Social baséase na caixa única e
na cotización persoal. A solidariedade interterritorial non ten
relación con este debate, porque a pensión é un asunto entre a caixa única e a persoa”.G

o medio rural estase a
producir unha nova
afrenta. Agora trátase da conselleira de Educación. Non é de
recibo que se pretenda desmantelar a educación, fundamentalmente en Lugo, onde
sete concellos se verán afectados por unha medida discriminatoria e incomprensíbel. Precisamente onde debería existir
discriminación positiva para facilitar a fixación de poboación o
Goberno Touriño está a facer o
contrario, restando servizos.
Moitos nenos terán que percorrer máis de 30 quilómetros
para acudir a un centro de ensino. Moitas familias veranse
forzadas a abandonar determinadas localidades por falta de
apoio e recursos. Ante un problema, o bipartito intenta enganar a poboación. Así, atopámonos con que Educación di que o
peche dos centros é inamovíbel
e Medio Rural di que non se van
pechar. O certo é que o PSOE e o
BNG son corresponsábeis no
peche do primeiro ciclo da ESO
en 11 concellos de Galicia. Mentres o bipartito fala de conciliación de vida laboral e familiar, o
Decreto de Educación supón
que os irmáns irán a distintas
escolas e os pais terán máis problemas para poder atender os
seus fillos.
O Presidente da Xunta, está a
demostrar unha triple incompetencia porque non se inviste
ben e os resultados están á vista,
porque son incapaces de executar o que eles mesmos comprometen e porque a pesar de
haber orzamento e medios para
mellorar a situación, non se fai
nada. Educación leva tres anos
con publicidade e poucos feitos. Prometeron a gratuidade
nos libros de texto e os pais seguen a pagar facturas para adquirilos; logo prometeron un
ordenador por cada dous alumnos e o Ministerio afirma que
Galiza está á cola en ordenadores. E agora decide recortar
prestacións no interior.G

’’

OPSOE e BNG son
son corresponsábeis
no peche do primeiro
ciclo da ESO
en 11 concellos”
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FORTE PLURAL ACTUAL
Consérvase toda a semana
Consúmea toda a familia
Por só dous euros

SUBSCRÍBASE A A NOSA TERRA
Boletín de subscrición
Nome .................................. Apelidos ..................................................

Cód. Postal ................................. Teléfono ...........................................

............................................. Enderezo ................................................

Poboación ................................... N.I.F. ...............................................

...............................................................................................................

Provincia ..................................... País ................................................

Subscríbome a A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de:
 Galiza/Estado/Portugal 96 euros/ano, 48 euros/semestre.
 Europa 115 euros/ano.
 América 130 euros/ano.
a) Subscricións para o Estado español  Talón bancario adxunto.
b) Para o resto do mundo
 Xiro internacional a nome de A Nosa Terra. Apdo. 1.371 Vigo.

Pagamento domiciliado

 Cheque bancario adxunto.

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito
Visa Nº

Banco/Caixa de Aforros .........................................................................
Conta ou Libreta 

  

Titular .....................................................................................................
Poboación .................................... Provincia .........................................
Sírvanse tomar nota de atender ata novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao
meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra).
Data

 VISA.

Atentamente (Sinatura)

   

Data de caducidade do cartón (imprescindíbel) ....................................
Nome do titular ......................................................................................
Sinatura do titular (imprescindíbel):
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O CAMBIO
QUE VÉN

ENPOLEIROALLEO
O ESPAÑOL AMEAZADO
Faro de Vigo
(domingo 27 de abril)

O idioma español corre perigo,
eis a tese do xornalista Ánxel Casal nun artigo que publica Faro
de Vigo. “Alertan algúns grupos
de cidadáns sobre o acoso a que
está sometida a lingua española
en Galiza; e se cadra levan máis
razón da que eles mesmos cren
ter”. “Sorprendentemente, a excéntrica hipótese que manteñen os paladíns da lingua maioritaria é que os problemas do español en Galiza non proceden
da abusiva influencia do inglés,
senón do acoso ao que o somete
o galego. Quere isto dicir que
unha lingua en vías de extinción
pola súa acelerada perda de
usuarios a favor –precisamente–
do castelán é a principal senón

O Estadio Olímpico de Beixing durante a celebración dunha competición atlética o
pasado 18 de abril.
DAVID GRAY/ REUTERS

única ameaza para a supervivencia do español neste vello
reino. Razón non lles falta, desde
logo. Calquera pode comprobar
que case todas as emisoras de
televisión, radio e medios impresos de Galiza usan de xeito
exclusivo ou maioritario o galego con grave detrimento do outro idioma cooficial”. “Dicía
Borges que a diferenza entre España e Portugal reside en que os
portugueses saben que perderon un imperio, mentres que algúns españois aínda pensan es-

tar na época dos Tercios de
Flandes e mesmo manteñen a
esaxerada opinión de que co
castelán un pode ir a calquera
parte do mundo sen necesidade
de intérprete”.

AS PROTESTAS
OLÍMPICAS
The New York Times
(domingo 27 de abril)

“Eu estaba na Praza Vermella
un día durante os Xogos Olím-

picos de Moscova de 1980
cando se produciu unha aparentemente pobre protesta
que trataba de facerse ver.
Non souben nunca que pasaba por unha asombrosa reacción de represión das autoridades, a quen estaban a filmar
os turistas”, escribe Serge
Schemann, un dos editorialistas de The New York Times.
“Os Xogos de 1980 revelaban
moito da paranoia e implacabilidade dun estado autoritario cos seus expertos e a organización das competicións
deportivas. Agora, nun caso
semellante, estamos a aprender moitas cousas sobre a China. E xustamente como un feixe de rusos non podían ver a
conexión entre a actuación da
policía e os Xogos, moitos chineses hoxe están de verdade
enfadados e convencidos de
que “inimigos externos” están
tratando de forma deliberada
de arruinar este encontro deportivo que organizan eles”.
“As protestas son expresión
do enfado da xente nas sociedades libres, pero iso non persuade aos chineses de entender o valor dos dereitos humanos”.

A LIBERACIÓN
DO PLAYA DE BAKIO
Shabelle
(sábado 26 de abril)

O diario de Mogadiscio, Shabelle, informaba sobre a liberación do barco vasco Playa
de Bakio e indicaba que “despois do pagamento dun rescate, os piratas somalís liberaron o barco que secuestraran
na costa de Somalia, afirmou
o líder dos piratas. Estes chamaron a Shabelle por teléfono
e indicaron que obtiveron
1.200.000 dólares que proviñan do propietario do barco
Playa de Bakio. O navío foi devolto perto do porto de Harardhere. Tres piratas armados quedaron a bordo por
cuestións de seguridade.
Querían evitar un incidente
similar á liberación do iate
francés que foi atacado e detido pola armada francesa. Tras
recibir o pagamento do rescate na zona de Harardhere, outros piratas liberaban parte
dos españois. Algunhas fontes sinalaron que os piratas
decidirían a completa liberación da tripulación en canto
fose segura”.G

Ceferino Díaz

D

in os expertos que estamos inmersos nun cambio climático de consecuencias catastróficas e cunha evolución de efectos e intensidade maior que o previsto hai
unha década. Estímase que a
escala mundial existen xa 25
millóns de refuxiados ecolóxicos, persoas que perderon as
súas terras e medios de vida
de forma definitiva como consecuencia de desastres ambientais relacionados coa alteración do clima.
Os cambios que están a acontecer ao noso redor son tamén preocupantes. Secas
prolongadas, ventos tempestuosos, inundacións recorrentes e oscilacións continuas e bruscas das temperaturas están a alterar a capacidade produtiva do sistema
agropecuario e forestal, e chegan a limitar o aproveitamento dos recursos mariños.
Hoxe, as catástrofes comezan
a ser a norma e as catro estacións con cadansúa climatoloxía xa non se recoñecen como tales. Isto repercute non
só no que entendemos como
medio natural senón que
afecta tamén á economía produtiva no seu conxunto e aos
servizos debido ao impacto en
sectores clave que acaban interrelacionándose co resto.
As últimas novas en torno ás
dificultades de abastecemento de auga para consumo humano en poboacións que semellaba tiñan este problema
resolto son unha manifestación dun problema que non
podemos ignorar. Os conflitos
na provisión de certos alimentos de orixe agraria no mercado mundial teñen tamén, en
certo modo, orixe no cambio
climático.
E o asunto vai con nós. Os problemas de abastecemento de
alimentos e materias primas
afectan non só os nosos gandeiros, aféctannos a todos como
consumidores que somos.G

’’

Estímase que, a escala
mundialn existen xa
25 millóns de refuxiados
ecolóxicos”
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Juan María Atutxa e
Kontxi Bilbao.

ANOSATERRA

Atutxa, Bilbao e Knorr, privados do cargo parlamentario.A pena á inhabilitación especial que o Tribunal Supremo lles impuxo aos membros da
anterior Mesa do Parlamento de Gasteiz refírese á privación do cargo de deputados, segundo a aclaración que o Supremo vén de facer nun auto. Hoxendía, Atutxa e Knorr abandonaron a política e adícanse á actividade privada. Pola súa banda, Bilbao, que é parlamentaria en Gasteiz por EB, terá que
abandonar o seu posto.G

VINCENT WEST / REUTERS

1-7 DE MAIO DE 2008

Esperanza Aguirre, Grande de España
Os seus detractores utilizan a súa posición familiar
para desprestixiala no mundo da política
Charina Giráldez

No momento no que dúas persoas compiten por un mesmo
obxectivo adoitan aproveitar calquera oportunidade para desprestixiar ao seu adversario. Por
iso, cando Alberto Ruíz-Gallardón dixo estes días que entre os
fusilados do dous de maio “non
había aristócratas”, quen máis e
quen menos pensou ipso facto
que as súas declaracións ían dirixidas a Esperanza Aguirre.
Pero esta imaxe de “gran dama
española”, que os rivais da presidenta insisten en fomentar, non
pertence só ao eido da estratexia
política. A súa ascendencia burguesa e a liñaxe do seu marido,
descendente directo de Felipe O
Fermoso, son tan reais como a
vida mesma, e o valor do patrimonio da parella tan grande coma o seu avoengo.
ALTASOCIEDADEMADRILEÑA Primeira
filla do prestixioso avogado madrileño José L. Aguirre Borrell e
de Piedad Gil de Biedma, Esperanza Aguirre (1952) sempre gozou dunha situación de privilexio. Pasou a infancia, na compaña de sete irmáns, no barrio de
Salamanca (moi preto da embaixada dos EE UU) e recibiu
unha esmerada educación no
Instituto Británico. Logo de licenciar en dereito, aprobou co
número tres da promoción as
oposicións ao Corpo de Técnicos Superiores de Información e
Turismo e, a partir de aí, iniciou
unha carreira política, máis ou
menos coñecida por todos, que
se prolonga até os nosos días.
Nas distintas etapas da súa vida
pública, a presidenta madrileña
tentou en varias ocasións quitarlle importancia a súa procedencia familiar e esforzouse por aparentar “normalidade”. Porén, as
súas confesións sobre os problemas que tiña para chegar a fin de
mes ou a revelación da orixe humilde do seu vestiario, non resultaron convincentes.
Grazas os seus antepasados, Es-

peranza Aguirre pode retirarse
de cando en vez á Granjilla, unha
finca histórica de alto valor ecolóxico situada no Escorial. Amais,
comparte cos irmáns e coa nai a
propiedade dun piso de 350 metros cadrados no distrito de Chamartín, un dos máis caros da capital, valorado en dous millóns
de euros. A este patrimonio coñecido, pódese engadir a sociedade Valdivia Inversiones, fundada polos pais da presidenta hai
oito anos para a explotación de
todo tipo de terreos.
MAATRIMONIODECASTE. Pero os bens
da política madrileña van máis
aló da fortuna dos seus parentes.
Casar en 1974 con Fernando Ramírez de Haro y Valdés, conde
de Murillo e Grande de España,
proporcionoulle un capital adicional e un título nobiliario, o de
condesa consorte.
O seu home, terratenente e empresario gandeiro, non pertence
precisamente ao grupo de aristócratas vidos a menos, senón que
é un rico herdeiro con propiedades en Salamanca (500 hectáreas), Ávila (1.000 hectáreas), Madrid e Guadalaxara (140 hectáreas). Nesta última provincia, a súa
familia conta cunha extensión na
localidade de Yebes que multiplicou o valor grazas a inclusión da
zona no treito do AVE.
Na actualidade, a parella vive en
pleno centro da capital de España nun pazo (considerado xoia
arquitectónica) de case mil metros cadrados, valorado por expertos inmobiliarios en catro millóns de euros. Precisamente, a
estrutura señorial do edificio levouna a queixarse, na súa biografía autorizada, dos problemas
que lle supoñía pagar a factura da
luz: “teño uns teitos altísimos e a
calefacción é eléctrica, un horror!”. De novo, unha palabras
pouco afortunadas que os seus
detractores non dubidaron en
utilizar para acusala de estar moi
lonxe de poder comprender as
necesidades reais dos cidadáns.G

A presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, antes de dar unha conferencia o 7 de abril.

SERGIO PÉREZ/REUTERS

A familia menos convencional
A presidenta popular tamén
conta no seu historial de parentescos cun grupo de personaxes do mundo da cultura de
gran relevancia, afastado do
prototipo tradicional que ela
representa. O máis importante
e coñecido é o seu tío Jaime Gil
de Biedma, o poeta catalán
pertencente á Xeración do 50,
pero ten outros familiares que
tamén destacaron non pola si-

’’

Esperanza Aguirre vive
en pleno centro de Madrid
nun pazo valorado en catro
millóns de euros”

tuación económica senón pola súa actividade artística.
Unha delas é Ouka Lele (Bár-

bara Allende Gil de Biedma),
prima de Esperanza. Considerada como unha das fotógrafas
españolas máis internacionais,
foi un dos principais expoñentes da movida madrileña.
Noutro nivel, sitúanse dúas
das irmáns da política madrileña, coñecidas empresarias da
noite, que abriron no ano 1991
a mítica sala Caracol, o templo
do flamenco daquela época.G
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LOTERÍA
XUDICIAL

TRIBUNA I Xosé Luís Franco Grande.
Avogado e membro da Real Academia Galega.

Xosé A. Gaciño

P

Sede do Tribunal Constitucional en Madrid.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Máis dunha vez vinme forzado a corrixir os que pensan
que o Tribunal Constitucional, en materia de normalización lingüística, mantén criterios reaccionarios ou contrarios a esta: o certo é todo o
contrario. Claro que, aínda
con criterios progresistas como os que sen dúbida vén
mantendo o T.C., unha mala
política lingüística, como no
caso galego, pode facer inútil
a doutrina xurídica máis intelixente.
Hoxe imos reparar tan só na
sentenza nº 337/94, de 23 de
decembro, ditada en cuestión promovida pola Sala Terceira do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, en relación coa Lei de
normalización lingüística de
Cataluña. Se ben sería iluso
dar unha información cabal
da doutrina contida nas densas oitenta páxinas da mesma, si que podemos dar unha
idea precisa, se ben moi concisa, de tal doutrina. En calquera caso, de querer saber
máis, a referida resolución está ao alcance de calquera nos
repertorios ao uso e na Rede.

Para o T.C. enténdese por
normalización lingüística o
tratar de dar carácter de lingua usual ou habitual dunha
Comunidade –neste suposto
o catalán, pero a doutrina é
aplicable a todas as demais
linguas diferentes do castelán– nas actividades oficiais
dos centros docentes, o que
non quere dicir que sexa a da
Comunidade lingua única ou
exclusiva.
O deber constitucional de coñecer o castelán e o dereito a
usalo por todos, non pode levar aparellada a marxinación
ou exclusión das demais linguas propias e cooficiais: este
deber non pode xerar un pretendido dereito a recibir o ensino única e exclusivamente
en castelán.
O T.C. recoñece que é misión
dos poderes autonómicos
executar accións políticas encamiñadas a promover a
normalización lingüística co
obxecto de asegurar o respecto e fomentar o uso da lingua
propia da Comunidade para
corrixir positivamente unha
situación histórica de desigualdade respecto do caste-

’’

O Constitucional sanciona,
de maneira ben clara, a
chamada discriminación
positiva como mellor
camiño para corrixir a
discriminación histórica”

lán, permitindo acadar, de
forma progresiva, o máis amplo coñecemento e emprego
desa lingua. Ou sexa, sanciona de maneira ben clara a
chamada discriminación positiva como mellor camiño
para corrixir a discriminación
histórica.
O ensino obrigatorio farase,
durante os estudios básicos,
nunha das dúas linguas cooficiais, e non é contrario a
ningunha normativa do Estado que a lingua a normalizar sexa materia curricular e
lingua de comunicación do
ensino, tan só coa condición
de que quede igualmente garantido o coñecemento do
castelán.

Do dereito fundamental á
educación non se desprende
o dereito a recibir o ensino só
nunha das dúas linguas cooficiais da Comunidade, a
elección dos interesados, dereito que non inclúe o suposto dereito dos pais a que os
seus fillos reciban a educación na lingua de preferencia
dos seus proxenitores.
É constitucionalmente lexítimo, di tamén, que sexa a lingua cooficial co castelán o
“centro de gravidade” do ensino bilingüe, sempre que a
segunda non queda excluída. E, como sabemos, o centro de gravidade é o punto
dun corpo onde se concentra o peso deste.
Para saber máis, suxerimos
unha atenta lectura dos sólidos e intelixentes fundamentos 10 e 11 da dita resolución.
Nada que ver co baixísimo nivel cultural e intelectual a que
nos teñen acostumados as
seccións de cartas ao director
e algunhas, moi poucas, colaboracións nos xornais galegos. Non é tan difícil discernir
a cultura e a intelixencia da
incultura e a estupidez.G

eriodicamente, ábrese
un período de lamentos
e debates sobre a necesidade
de dotar á Xustiza dos medios
necesarios, en persoal e en recursos técnicos (sobre todo
informáticos), para salvar a
lentitude crónica e as descoordinacións do seu funcionamento ante asuntos especialmente escandalosos, pero
sempre sen consecuencias.
Esta vez foi en Andalucía, a
propósito do presunto asasino
dunha nena de cinco anos durante o tempo no que debía estar no cárcere, cumprindo unha condena por abusos sexuais á súa propia filla menor.
Claro que, se realmente tiveran funcionado os prazos axeitados (e a Audiencia Provincial
de Sevilla non tivera tardado
máis de dous anos en facer firme a sentencia), ese presunto
asasino xa tería cumprida a
condena e estaría igualmente
en liberdade nos días do crime. A imaxe da Xustiza cega
vai rematar por simbolizar a
sorte de lotería na que se converte a súa aplicación.
O presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía
ven de aproveitar as circunstancias para reclamar a reforma dun sistema xudicial obsoleto, que funciona como no século XIX, a ver se convence aos
lexisladores e, sobre todo, aos
dos orzamentos, pero estes días de crise non parecen os máis
axeitados.
Iso si, dentro desa maraña legal imprevisíbel, sempre hai
un fiscal dilixente que detecta
calquera sombra de crítica ao
Rei, por se puidese ser considerada inxurias á Coroa. Son
actuacións rápidas e divulgativas: unha conferencia do alcalde de Puerto Real (Cádiz)
ante un público reducido, con
alusións aos negocios particulares de Juan Carlos I, convértese así nunha noticia de difusión estatal.G

’’

Sempre hai un fiscal dilixente
que detecta calquera sombra
de crítica
ao Rei”
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Madrid non confirma un posíbel pagamento do rescate. Logo de seis
días de cativerio baixo as ordes de piratas somalís, a tripulación do Playa de
Bakio, entre os que se atopan oito galegos, regresou as súas casas. O final do
secuestro tivo lugar despois das negociacións entre a empresa armadora e
representantes dos piratas e grazas ás xestións diplomáticas do embaixador
do Estado en Kenia, Nicolás Martín. O Goberno estatal preferiu non confirmar o posíbel pago polo rescate dos mariñeiros do atuneiro vasco.G

Revolución no mapa de alianzas alemán
no seu socio no Parlamento
Federal e, segundo os analistas, forzou dalgún xeito a
constitución de novas alianzas “contra-natura”. A máis
abraiante de todas, sen lugar a
dúbidas, é a que acaban de
formar a CDU e Os Verdes en
Hamburgo, unha unión sen
precedentes na historia de
Alemaña.

O ascenso do partido
de A Esquerda dificulta
as combinacións
de goberno tradicionais

Charina Giráldez

A Esquerda (en alemán Die
Linke) naceu hai menos dun
ano da fusión entre os herdeiros do partido único da República Democrática Alemá e o
WASG, formación integrada
en boa medida por socialdemócratas desencantados do
goberno de Schröeder. O seu
arraigo nos seis estados (länder) do leste xa ven de longo
(alí conta cun 25% de votos),
pero a súa consolidación como forza emerxente nos parlamentos do oeste é toda unha
novidade.
Nas últimas eleccións rexionais,
conseguiu entrar nas cámaras
de Hesse, Baixa Saxonia, Bremen e Hamburgo, catro paradigmas da Alemaña rica. En total, xa conta con representación
en dez länder e no Parlamento
Federal (o Bundestag) supera
en escanos aos verdes, unha
agrupación con case trinta anos
de historia que formou parte do
goberno entre 1998 e 2005.
Este precipitado ascenso da
Esquerda está desarticulando a
lóxica que até agora rexía a formación de coalicións en Alemaña. Os dous grandes grupos
políticos do país, a Unión Cristianodemócrata (CDU) de Angela Merkel e o Partido Socialdemócrata (SPD) de Kurt Beck,
vense na obriga, cada vez máis
a miúdo, de renunciar ás súas
alianzas “naturais” para poder
chegar ao poder.
A primeira vez que o fixeron foi
no 2005 tras o ingreso de A Esquerda no Bundestag. Daquela, a CDU e o SPD non puideron formar goberno cos seus
socios habituais (a CDU co
Partido Liberal e o SPD cos
verdes) porque non alcanzaban a maioría e optaron por
crear unha “grande coalición”
entre ambos (dominando o

ALIANZA INSÓLITA. O acordo sela-

O alcalde de Hamburgo, Ole von Beust, democristián, e Christa Goetsch, dos verdes hamburgueses.

73% do parlamento). Porén,
esta inusitada combinación
no ámbito estatal non parece
que se poida reproducir a miúdo nos comicios rexionais e
municipais. As complicadas
relacións entre as dúas forzas
nos tres anos que levan no poder atravesan agora un dos
seus peores momentos.

OESTADODADISCORDIA. A orixe deste malestar entre cristiande-

mócratas e socialdemócratas
xurdiu tras as eleccións do estado de Hesse celebradas en
xaneiro. Antes dos comicios,
Kurt Beck descartara calquera
cooperación co partido de A
Esquerda, pero agora todo parece indicar que o SPD vai contar co seu apoio para chegar ao
poder nesta rexión. A cúpula
do partido autorizou a Andrea
Ypsilanti a aceptar o voto da
agrupación postcomunista pa-

MORRIS MACMATZEN / REUTERS

’’

A alianza entre a CDU e
Os Verdes en Hamburgo
é unha unión sen precedentes
na historia de Alemaña”

ra configurar un goberno en
minoría cos verdes.
Esta “deslealdade” quebrou a
confianza de Angela Merkel

Ascenso progresivo
A Esquerda concorreu as
eleccións federais de 2005
nun ambiente de incredulidade entre os seus adversarios. Porén, os resultados acadados neses comicios transformaron o escepticismo en
alarma. O novo partido non
só conseguiu representación
no Parlamento de Berlín, senón que superou en escanos
os verdes (54 fronte a 51) e

converteuse na cuarta forza
do país, despois da CDUCSU (178+46 escanos), o SPD
(222 escanos) e o FDP (61 escanos).
Dende entón, A Esquerda
proseguiu o seu ascenso imparábel non só no leste de
Alemaña, onde é a formación
máis votada, senón no oeste,
onde rachou con todas as
previsións nas eleccións de

Hamburgo. Alí alcanzou o
6,5% dos votos e situouse a só
tres puntos dos verdes, a terceira forza neste estado. Agora, cos comicios de 2009 ás
portas, todos os partidos temen a este recen chegado
que, en só tres anos, conquistou as cámaras rexionais
máis importantes do país e
desbaratou o tradicional sistema de alianzas.G

do entre os dous grupos políticos o pasado 17 de abril é un fito. Nunca antes dous partidos,
adversarios de toda a vida, se
puxeran de acordo para dirixir
un dos 16 estados federados.
Até o momento, Os Verdes só
pactaran cos democristiáns
nalgúns concellos, coma o de
Friburgo (en Baden-Würtemberg) ou o de Francfort del Meno (en Hesse).
O trato permítelle a Ole von
Beust, da CDU, iniciar o seu
terceiro mandato nesta cidade-estado, un dos motores
económicos do país. O político, de perfil liberal, foi o que
buscou con máis empeño este
pacto, mal visto pola ala dura
do seu partido pero amparado
por Merkel, e moi criticado polos eco-pacifistas de base. O
seu alcance transcende agora
as fronteiras de Hamburgo
porque abre a perspectiva
doutras colaboracións atípicas
de cara ás vindeiras eleccións
xerais de 2009.
Amais da CDU, o SPD e Os
Verdes, outras formacións comezan a deixar a porta aberta
a novos socios. O Partido Liberal Democrático (FDP), tradicional aliado dos democristiáns, xa anunciou que non
desbota unírense ao SPD e aos
ecoloxistas para chegar ao poder. Estas predisposicións,
unidas aos últimos acontecementos, levan a pensar que no
futuro a coalición con maioría
absoluta entre un partido
grande e outro pequeno vai
quedar como excepción, e a
alianza tripartita, a grande coalición e o goberno minoritario pasarán a ser as opcións
habituais.G
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TRIBUNA I Vitorino Pérez Prieto.
Teólogo e escritor.

UN BISPO DE ESQUERDAS
PARA A PRESIDENCIA DO PARAGUAI
Que un bispo sexa presidente dun goberno é
unha noticia de primeiro orde, non só xornalística, senón mesmo histórica. Fernando Lugo,
até hai un par de anos
bispo da diocese pobre
de San Pedro, vai ser
proclamado novo Presidente do Paraguai, desbancando o Partido Colorado, que gobernou o
país desde hai sesenta
anos, varios deles baixo
a ditadura de Alfredo
Stroessner.
En canto se soubo do
seu triunfo na confrontación electoral, decenas
de miles de persoas, a
maioría xente nova, lanzáronse ás rúas da capital para celebralo. Ían á
festa popular convocada pola Alianza Patriótica para o Cambio (APC),
que levou ao poder o
bispo Lugo cos nove
partidos políticos que a
integran xunto a unhas
vinte organizacións sociais, campesiñas, indíxenas e sindicais. O bispo comprometeuse ante eles para encabezar
un goberno que se “caracterizará pola honestidade e non pola
corrupción”, como viña sendo
habitual no país por parte dos
“colorados”. “Vostedes son os
vencedores do 20 del abril do
2008”, sinalou o bispo, pedíndolle á xente que acompañe o
seu mandato: “A democracia
farémola xuntos”.
Non hai máis que ver fotos como esta para comprobar cal é o
estilo do bispo futuro presidente: poncho indíxena, gorra e
puño en alto. Porque Fernando Lugo é bispo, non ex bispo
como repetiron os medios; do
mesmo xeito que se é cura e
non ex cura, aínda que case e
deixe de desempeñar un cargo
eclesiástico. “Es sacerdos in
aternum”, dixéronlle na ordenación sacerdotal. Pero a proclamación pública da súa candidatura no Nadal do 2006 custoulle a suspensión “a divinis”
do Vaticano, por rebelde; como ocorrera con Ernesto Cardenal e os compañeiros no goberno sandinista. Pero o bispo

sen diocese sabe que isto, con
ter a súa importancia, vai ser o
menor dos seus problemas; os
máis graves van virlle sobre todo dos grandes terratenentes
rurais, que o consideran “perigoso e esquerdista”, porque
non esquecen o seu traballo a
favor dos pobres nos once anos
que foi bispo dunha das zonas
rurais máis miserentas e conflitivas do país. Seguramente o
bispo Lugo está afeito a estes
ataques, pois xa os padeceu
parte da súa familia, que sufriu
a represión na ditadura de
Stroessner (1954-1989).
Lugo, de 53 anos, frade dos Misioneiros do Verbo Divino desde 1975, licenciouse en Ciencias Relixiosas na Universidade
Católica da Asunción. Foi varios anos misioneiro no Ecuador, onde comezou a identificarse coa Teoloxía da Liberación da man dun persoeiro tan
significativo como Leónidas
Proaño, bispo dos indíxenas e
dos pobres. Polos anos 80 fixo
estudos de Socioloxía en Ro-

nis” polo Vaticano, foi
quen de aglutinar non só
a grupos de esquerdas e
organizacións sociais como o movemento radical Tekojojá ou o partido
Movimiento al Socialismo (P-MAS), senón tamén á dereita opositora
do Partido Liberal (PLRA), cun discurso esperanzador de unión de todos os paraguaios.
Existe expectativa coa posición do Vaticano pola
rebeldía de quen considera aínda bispo, particularmente por ser futuro
presidente dun país con
ampla maioría católica,
relixión á que non renuncia Lugo. A xerarquía da
Igrexa non quere hoxe
persoas ordenadas en
cargos políticos; pero político é o cargo do Papa,
Xefe de Estado, e o Secretario de Estado Vaticano.
Por se houbese dúbida
¿acaso non foi política a
viaxe papal a EE UU, encontro entre o “meirande
imperio espiritual” e o
“meirande imperio teREUTERS
rrestre”, cos seus respectivos emperadores, como
ma, e, de volta ao seu país, foi dixeron os medios? É cargo polímembro do equipo teolóxico tico tamén o do bispo copríncido CELAM (Consello Episco- pe de Andorra; como foron polípal Latinoamericano), superior ticos grandes prelados no pasaprovincial da súa congregación do (os cardeais Cisneros, Richee, finalmente, bispo en 1994.
lieu e Mazarino, de memoria
Agora, cun país sumido na po- pouco recomendábel). Máis
breza e o desemprego, que aínda ¿acaso non foi descaradamandou á emigración a centos mente político o labor do recende miles de paraguaios, o ex bis- temente falecido cardeal colompo dunha deprimida diocese, biano Alfonso López Trujillo, un
xurde como unha das últimas dos purpurados máis conservaesperanzas para unir a oposi- dores, particular martelo contra
ción. Aínda sancionado “a divi- os teólogos da liberación, acusado de colaborar coa CIA?
O deste bispo paraguaio semella ser outra cousa; pola súa re¿Acasononfoi
lación coa Teoloxía da Liberación e polo compromiso cos
descaradamente político
pobres. Ademais, se sectores
o labor do recentemente
falecido cardeal colombiano tan dispares do pobo o elixiron,
Roma terá que calar, porque o
Alfonso López Trujillo,
Espírito fala e actúa libremente.
un dos purpurados máis
Oxalá sexa posíbel que o bispo
conservadores, particular
martelo contra os teólogos da Lugo poida levar adiante unha
política máis xusta, favorecenliberación, acusado de
do sobre todo aos máis pobres,
colaborar coa CIA?”
e non lle ocorra como a Lula no
Brasil, que tiña o inimigo dentro do seu mesmo partido.G

’’

’’
PODE QUE

LATEXOS

TAMÉN IRÁN
X.L. Franco Grande

A

nalistas de certa seriedade
están a barallar, unha vez
máis, a posibilidade dun ataque
a Irán. O certo é que se botan de
ver certos movementos e algúns feitos que poden ser tidos
moi en conta e que avaliarían
esa arrepiante posibilidade. Vexamos algúns exemplos.
Pénsase que o ataque que en Basora se dirixiu contra o exército,
pro iraniano, de Sadr foi concibido para neutralizar unhas forzas
que, no suposto dun ataque a
Irán, se porían da súa banda.
Tratábase de eliminar un inimigo moi incómodo para o caso de
que ese ataque se producise. As
cousas saíron moi mal para o invasor, como sabemos.
Tan mal saíron que hai probas
de que parte do exército de Maliki se negou a disparar contra
os homes de Sadr e outra parte
entrou nas milicias deste. Pero o
fracaso desta operación, saudada por Bush como “histórica”
aínda case nin iniciada, non parece que faga desistir o invasor
dos seus plans, se de certo son o
ataque a Irán.
Os EE UU desprazaron unha
flota de barcos de guerra con
avións diante da costa de Irán e
concentrou forzas aéreas perto
da fronteira con ese país. Forzas
que, ao mesmo tempo e ademais, poderían ter a misión de
anular as milicias de Sadr e neutralizar o seu apoio a Irán. E impedir que gañe as eleccións de
outubro.
O xeneral David Petraeus foi
nomeado por George Bush xefe
do Mando Conxunto Central, o
que na práctica significa que
pasa a ser a máxima autoridade
militar para Oriente Medio, Asia
e África, incluído Afganistán.
Un nomeamento que, xunto co
antes exposto, pode debuxar un
panorama desacougante. Malos agoiros, pois.G

’’

Pénsase que o ataque contra
o exército de Sadr foi
concibido para
neutralizar
forzas que,
no suposto
dun ataque
a Irán, se porían
da súa banda”
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Un home amosa o prato da comida durante unha protesta contra a suba dos prezos dos alimentos en Dakar (Senegal) o 26 de abril.

NORMAND BLOUIN / REUTERS

O biocombustíbel causa da suba
dos prezos dos alimentos?
Os expertos discuten sobre a incidencia
do biocarburante sobre o mercado alimentario,
moi afectado polo aumento da demanda

Laudelino Pellitero

Entre o artigo “A internacionalización do xenocidio”, de Fidel Castro, publicado en abril
de 2007, e a declaración do
portavoz das ONU para o Dereito á Alimentación, Jean Ziegler: “A produción masiva de
biocombustíbeis é un crime
contra da humanidade", pasou xusto un ano.
12 meses nos que adaxios como: “emerxencia alimentaria”,
“retorno da fame”, “crise nutriente global”, forman parte da
relación cotiá de preocupacións universais. Os últimos en
apuntarse nestas teses foron
FMI e Banco Mundial. Na reunión de primavera, fixeron un
chamamento ao planeta para
tomar medidas urxentes que

conteñan a suba dos alimentos.
Os datos que dan a FAO, o Banco Mundial e o FMI, pouco difiren dos xa coñecidos. A FAO
sitúa o incremento medio dos
prezos dos alimentos nun 45
por cento, dende o verán pasado, O Banco Mundial toma como referencia os tres últimos
anos e constata un incremento
medio do 85 por cento, con
puntas do 120 por cento, nun
ano, no caso do trigo e do 75
por cento, en dous meses, no
caso do arroz.
O FMI, máis atento as relacións
entre economía e política, alarmado polas revoltas de transfondo alimenticio en Haití ou Exipto, fai proxeccións nas que se
prevén disturbios en 33 países
por mor da insuficiencia alimentaria. Non vai afectar igual na UE

onde a comida só leva un 15 por
cento da renda, que en Haití ou
Exipto, onde devora o 60 por
cento dos recursos familiares.
Quen non concorda coa acusación que reciben os biocombustíbeis, de ser os causantes
carencias alimenticias é Inácio
Lula da Silva. Situado nas altas
cimas da popularidade no que
o colocan as enquisas, renega
do dilema biocombustíbeis-alimentos: “É moi fácil para calquera ficar sentado nun banco
de Suíza dándolles ordes a Áfricaou ao Brasil. É importante vir
aquí meter o pé no barro para
saber a cantidade de terras que
nós temos e o potencial de produción que atesouramos. Os
alimentos están caros porque o
mundo non estaba preparado
para ver millóns de chineses, indios e brasileiros comendo”.
Devolveu o golpe cara aos países desenvolvidos, aos que convidou a eliminar os subsidios da
produción agrícola e a dar axuda financeira ao países pobres

’’

Omundononestaba
preparado para ver millóns
de chineses, indios e brasileiros
comendo”
[Inácio Lula da Silva]
Presidente do Brasil.

’’

Nocasodomillo,
o 50 por cento da colleita
mundial xa se destina á
fabricación de carburantes.”

para facilitar a rápida implantación de cultivos.
Certo é que o Brasil utiliza fundamentalmente cana de azucre, que é o cultivo que menos

incide nos prezos dos alimentos; pero, non é menos certo
que as cifras da FAO afirman
que os biocombustíbeis son os
causantes do 30 por cento do
incremento recente nos prezos
dos alimentos. No caso do millo, o 50 por cento da colleita xa
vai para fabricar carburantes.
Outros factores como o incremento do prezo do petróleo
(transportes, estercos químicos...), cambios climáticos con
secas en Australia, especulación en mercados de futuro tan
axitados como o dos alimentos, contribuíron a acelerar a
escalada de prezos e deben pasar a peneira das análises e proxeccións.
Até o 2015, nas previsións
máis optimistas do Banco
Mundial non acadaremos o
equilibrio dos prezos. Á agricultura ábrenselle portas que
antes da crise tiña fechadas. É
o momento de traspasalas para albiscar novas oportunidades. En Galiza, tamén. G
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Os EE UU envían a IV Flota
a controlar o petróleo do Atlántico Sur
O Brasil perfílase
como unha
potencia enerxética
e tamén marítima
Fernando Pérez-Barreiro
É membro do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

Cando unha potencia hexemónica propaga e impón un sistema económico e político nos
países que dela dependen ten
que ter moito coidado de que o
éxito das reformas que esixe
non fagan medrar tanto eses
países que se lle vaian das mans.
Os analistas estadounidenses
gabaron e gaban, por exemplo, a política de privatización
parcial e perda de monopolio
da Petrobras iniciada polo presidente brasileiro Fernando
Henrique Cardoso e non modificada até agora por Inácio
Lula. Petrobras sería o bo
exemplo, fronte ao mal exemplo de Petróleos de Venezuela
e Petromex.
A posibilidade que se vai albiscando de que Petrobras refine
amais petróleo venezolano
podería poñer o Brasil nunha
posición dominante, incluso
como principal exportador de
refinado, ademais de segundo
produtor de cru. A recente descuberta de recursos de 33.000
millóns de barricas no Ponto
Carioca, mar a fóra do Rio de
Janeiro, é moi prometedora.
Con todo isto, o Brasil comezaría a ter unha presenza xeopolítica que chegaría alén das
dimensións continentais. Iso
cadra con outras iniciativas
brasileiras e coa clareza con
que a diplomacia do país ve as
vantaxes de se converter nunha Arabia Saudita e desprazar
o inseguro Oriente Próximo
como abastecedor básico dos
EE UU. Xa lle fixo a Washington o favor de que Evo Morales
renunciase a nacionalizar o
gas natural dos campos da Petrobras en Bolivia.
Ábrese unha nova esfera de interese estratéxico para Norteamérica. E velaí que o 24 de abril
resucitou Washington a Cuarta
Flota, que estará activa desde a

base de Mayport (Florida) a
partires do 1 de xullo. A Cuarta
Flota desaparecera no 1950.
Ninguén discutía o predominio
estadounidense nas aguas de
Centroamérica, Sudámerica e
as Antillas. Agora, ese mesmo
Brasil petroleiro que se perfila
como esencial aliado enerxético, comeza a ter unha forza naval considerábel. E a navegación comercial no Atlántico
Survai ser cada vez maior. E por
iso vai ser cada vez máis importante a custodia dos novos xacementos submarinos.

’’

A diplomacia brasileira ve
as vantaxes de se converter
nunha Arabia Saudita e
desprazar o inseguro Oriente
Próximo como abastecedor
básico dos EE UU”

’’

Os EE UU non poden deixar
que a prosperidade
dos hexemonizados poña en
perigo ou debilite a hexemonía
do patrón do sistema”

Manter o conseguido e precaver o que está por vir é regra
elemental da estratexia que
impón a mudanza do Hemisferio Occidental. Hai que atender ao salto que o Brasil pode
dar e que o levaría de hexemón
rexional a protagonista na xogo das grandes potencias
mundiais. Os EE UU non poden deixar que a prosperidade
dos hexemonizados poña en
perigo ou debilite a hexemonía do patrón do sistema. Teñen que consolidala cun tecido de intereses que sirva tamén de exemplo para os que
non vaian na primeira fila dos
aquiescentes cos modelos
económicos preferidos. G

Vista aérea dunha das novas plataformas petrolíferas P-52 que puxo en marcha a Petrobras no último ano. Esta sitúase
na Base Campos, na costa do Rio de Janeiro.
BRUNO DOMINGOS / REUTERS
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OIPCharmonizadodescendeuatéo4,2%.O Instituto Nacional de Estatística (INE) publicou o pasado día 29 este dato, o primeiro positivo para os consumidores tras sete meses de subidas. No mes de marzo a aceleración dos
prezos alcanzara o seu tope ao situarse no 4,6% de variación interanual. G

DE MAIO

ANOSATERRA
1-7 DE MAIO DE 2008

Eladio Romero Ares
Secretario de Acción Sindical
da UGT-Galicia

D

e seguro que nos tempos
que se aveciñan de debilidades na conxuntura económica, o mercado laboral resentirase. Neste Primeiro de Maio hai
que poñer en valor o Diálogo Social como a ferramenta imprescindíbel para atenuar os efectos
que sobre a clase traballadora
pode ter a desaceleración. Preservar salarios dignos será un
dos principais obxectivos co fin
de evitar que estes sexan os sacrificados da nova situación económica, así como seguir traballando en clave de igualdade en
todos os eidos.
Ademais das medidas de carácter inmediato, hai que ter en miras o cambio de modelo produtivo, cun maior peso da industria
e as tecnoloxías, maiores investimentos en infraestruturas, equipamentos e capital humano.
Neste contexto, a cohesión social debe ter protagonismo. Centremos os esforzos nos colectivos máis débiles e fagamos fincapé nas políticas xa en marcha
en materia de dependencia,
igualdade, inmigración, conciliación, estabilidade no emprego
e seguridade laboral.
A UGT-Galicia reivindica a concertación, a través dos procesos
de Diálogo Social abertos, como
unha ferramenta sobre a que hai
que seguir traballando en base a
tres eixes: emprego, cohesión social e competitividade.
Neste último aspecto, a UGT
está a traballar en Galicia por un
gran pacto pola competitividade. Este cambio de modelo
pasa por maiores investimentos
en I+D+i, a estruturación do territorio, o desenvolvemento sostíbel, a garantía da creación de
emprego de calidade e unha
aposta polos servizos públicos.
Todos eles elementos necesarios
para garantir a converxencia de
Galicia cos países do contorno. G

’’

A concertación é unha
ferramenta sobre a que hai que
seguir traballando en
base a tres eixes:
emprego, cohesión
social e
competitividade”

As grandes propiedades estarán exentas dunha taxa que oscilaba entre o 0,7 e o 2 por cento.

Eliminacióndunimposto
anacrónicoouvitoriadosricos?
O presente será o último exercicio no que haxa
que pagar o imposto de Patrimonio. Mentres
os seus detractores consideran que esta taxa
fomentaba a dobre imposición, os partidarios opinan
que se trata dun paso máis no desmantelamento
da fiscalidade progresiva en España.
Xurxo González

A eliminación do imposto do
Patrimonio viña sendo unha
reivindicación histórica da dereita. O Partido Socialista aprobou o pasado día 18 a súa derrogación. A medida, apoiada polo
Partido Popular, percíbese
dende a óptica da esquerda
como un chanzo máis no desmantelamento da progresividade fiscal que se vén levando a
cabo nos últimos anos.
O Imposto do Patrimonio naceu no ano 77, co nome de “Imposto Extraordinario sobre Patrimonio das Persoas Físicas”, e
pasou a chamarse en 1991 “Imposto do Patrimonio”. O obxectivo consistía en determinar as

propiedades dos cidadáns na
primeira etapa da democracia,
e vense mantendo até o de
agora como unha axuda para
evitar a fraude fiscal.
O imposto estaba transferido ás
comunidades autónomas, que
o recadaban e fixaban as deducións. Nalgunhas delas xa estaba
de feito derrogado. Agora esta situación abarcará todo o territorio do Estado, e o Goberno central xa se comprometeu a compensar as Comunidades Autónomas para que non se vexa
afectada a súa capacidade de
gasto. A transferencia dende a
Administración central ás autonomías farase con cargo ao superávit acumulado nos últimos
anos. Durante o pasado exerci-

cio recadáronse no conxunto do
Estado 1.800 millóns de euros.
CRÍTICASPOLAPERDADEPROGRESIVIDADE.
O imposto do Patrimonio pagábano os cidadáns que posuían
bens ou activos financeiros que
superasen os 108.000 euros. A
súa constitucionalidade, pese
ás alegacións dos seus detractores de que constituía un caso de
dobre imposición, estaba garantida polo principio de progresividade e de redistribución
económica. Os tipos que se pagaban eran reducidos, e ían do

’’

Nun contexto de
desaceleración económica
como o que vivimos, non é
apropiado que a capacidade
de recadación do Estado se
vexa afectada deste xeito”
[Xavier Vence]
Catedrático de Economía
Aplicada da USC

0,7 ao 2 por cento para as fortunas máis grandes.
O Goberno socialista argumentou para a súa eliminación que
só o estaban a pagar as clases
medias, xa que os máis ricos desenvolveran estratexias para evadilo. Aleixo Vilas, responsábel do
gabinete de estudos económicos
do BNG, sinala que “os métodos
ían dende o desvío de fondos a
paraísos fiscais até o emprego de
sociedades fantasmas ou o desenvolvemento de enxeñerías
fiscais máis complexas”, aínda
que apunta que estas fraudes
non constitúen un argumento
válido para a súa eliminación.
No mesmo sentido se expresa
Xavier Vence, catedrático de
Economía Aplicada na Universidade de Santiago de Compostela, que considera esta medida
como unha expresión máis da
orientación neoliberal da política fiscal española. “A eliminación dun imposto coma este, directo e progresivo, favorece a un
segmento moi reducido da poboación. Comprobouse que nos
países onde desapareceron taxas semellantes as desigualdades sociais incrementáronse”.
PERDA DE RECURSOS DAS AUTONOMÍAS.
Vence apunta que, ademais das
razóns xa citadas, esta medida
chega nun momento pouco
axeitado pola conxuntura económica. “Nun contexto de desaceleración económica como
o que vivimos, non é apropiado
que a capacidade de recadación do Estado se vexa afectada
deste xeito. Con medidas como
esta, o superávit vai desaparecer pola vía da redución de ingresos, e non do aumento do
gasto público, que si que podería reactivar a economía. A eliminación do imposto do Patrimonio mellorará a capacidade
de aforro das familias, pero
penso que non contribuirá a
aumentar o consumo”.
Por outra parte, Vence considera que a súa supresión unilateral por parte do Goberno imposto constitúe un ataque á autonomía financeira e fiscal das
autonomías. “Aínda que o Goberno central anunciou que
compensaría ás Comunidades
autónomas, non especificou
que criterios se seguirán, o que
provocará aínda máis problemas á hora da negociación do
financiamento autonómico”.G
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Concentración de gandeiros na factoría leiteira de Lactalis en Vilalba o 21 de abril.

©XOSÉ MARRA

Difícil solución para a crise do leite
Os gandeiros manteñen
as mobilizacións
e ameazan coa folga
Xurxo González

Os produtores de leite seguen a
mobilizarse para pedir un cambio no sistema de retribución
que viñan empregando até o de
agora. As negociacións, tanto a
nivel estatal como autonómico
proseguen coa mediación da
Consellería de Medio Rural e do
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural e Mariño. A pesar
do anuncio feito hai un mes do
departamento que dirixe Alfredo
Suárez Canal de que se promoverían contratos para posibilitar
a estabilidade dos prezos en
orixe, as industrias transformadoras resístense a esta figura,
que modificaría de xeito substancial o procedemento que se
vén seguindo até o de agora.
A patronal defende a situación
actual argumentando que é ilegal pactar prezos en orixe. A
consellería de Medio Rural
afirma pola contra que non se
trata de atentar contra a competencia, senón dunha “relación
de cotizacións que pode flutuar
en función de variábeis que se
poden obxectivar”. A Administración autonómica pon como
exemplo o éxito das negociacións no sector do viño, que levaron ao estabelecemento dun
contrato semellante.

’’

Os sindicatos acusan
as fábricas de pensos
de non repercutir as baixas
dalgúns cereais
nas últimas semanas”

AMEAZADEDESABASTECEMENTO.Os representantes dos tres sindicatos
agrarios galegos apuntaron a
posibilidade de convocar unha
folga se non se alcanza un
acordo coas industrias sobre o
prezo do leite. Francisco Bello,
secretario xeral de Xóvenes Agricultores, indicou que a solución
do conflito “pasa por deixar de
facer entregas e impedir que se
empregue a almacenada”. Roberto García, secretario xeral de
Unións Agrarias, matizou que
“sería suicida deixar de entregar
o leite só en Galiza, porque as industrias se abastecerían coa
doutros puntos do Estado”.
Noutro sentido, Xabier Gómez

Santiso, responsábel do sector
gandeiro do Sindicato Labrego,
apuntou que as mobilizacións
deberían apuntar ás fábricas de
pensos, cuxo aumento de prezos está, en parte, no cerne da
crise do sector. Os sindicatos
agrarios acusan a estas industrias de non repercutir nos seus
produtos as baixadas no prezo
dalgúns cereais que se deron
nas últimas semanas.
No que toca á actuación dos sindicatos durante esta crise, Suárez Canal declarou que percibe
“un maior grao de agresividade
nas mobilizacións en Galiza respecto a outras zonas do Estado”,
aínda que desbotou motivacións políticas. Pola contra,
Emilio López, delegado de Medio Rural en Lugo, acusou a
Unións Agrarias de tentar obstaculizar as negociacións auspiciadas pola Consellería, tras a
protesta organizada por este
sindicato en solitario nas instalacións de Leite Río no polígono
de O Ceao, en Lugo. G

Represalias posíbeis por ausencia de contrato
En paralelo á crise de prezos en
orixe, o Sindicato Labrego denunciou o pasado día 29 que a
compañía Industrias Lácteas
Asturianas S.A.- Reny Picot
aplica represalias nas retribucións dos gandeiros cando estes
deciden entregar a súa produ-

ción a outra empresa que ofrece
un mellor prezo. Segundo este
sindicato, a multinacional vén
aplicando un desconto de castigo, aproveitando que no sector lácteo se paga “a mes vencido”. O prezo pagado descendeu en torno a 10 céntimos.G

globalización está a diluír as diferenzas entre os
modelos de política económica pois os axentes
vense obrigados a competir no mercado global cos
seus factores, recursos e institucións para tratar de
acadar un maior crecemento e benestar social. Se ben
os sectores de non mercado ou non liberalizados perviven en moitos países nun sistema de interrelacións
informais cos sectores orientados ao mercado global,
actividades como a educación superior tenden a seguir a tendencia á homoxeneización de contidos e liñas de investigación segundo a axenda marcada polos
grupos máis dinámicos.
O coñecemento é hoxe universal sendo escasos os matices aceptados pola comunidade científica tal como revela o dominio do modelo anglosaxón que subordina a
ciencia ao mercado nunha lóxica que poderemos compartir ou non pero que ten consecuencias moi importantes. En xeral, as universidades estiveron sempre ligadas aos poderes dominantes da época ben foran os grupos relixiosos, empresariais ou a burocracia estatal,
contribuíron a crear e/ou difundir coñecementos e convertéronse en fontes de poder autónomo. Co progreso
tecnolóxico, o grao de autonomía das universidades limítase á organización dos propios recursos cara o obxectivo común de contribuír ao coñecemento universal
e servir a un sistema empresarial que é cada vez máis
global e menos nacional-estatal. Nesta dinámica, a
axenda é manexada polas empresas que aplican e rendibilizan o investimento en formación co emprego do
capital humano e a introdución da tecnoloxía polo que
o poder de decisión sobre as liñas de estudio e investigación das universidades pasa ás empresas que teñen información, recursos económicos e tecnolóxicos, cota de
mercado e sobre todo incentivos para investir ben sexa
acompañando á iniciativa pública ou con proxectos de
formación e investigación privados á marxe do control
público. Doutra banda, a formación no ensino superior
tende a verse como investimento individual que será
rendibilizado persoalmente en calquera empresa de
calquera país dependendo a retribución da cualificación e da evolución da empresa no mercado.
Na sociedade globalizada, case todos os factores favorecen a privatización das universidades ao prevalecer a lóxica do mercado sobre a do Estado, sobre todo, no ámbito tecno-científico onde a información e os coñecementos son case monopolio das empresas privadas. Os
sectores con maiores potencialidades de medre (informática, biomediciña, electrónica, xenética, farmacia,
etc) están altamente privatizados e globalizados e irradian ao conxunto do sistema universitario as pautas de
organización, selección de persoal, elección de liñas de
investigación, avaliación e modelos de excelencia. ¿Serán as ciencias sociais capaces de resistir o atractivo mediático-tecnolóxico, o poder económico e as boas perspectivas en emprego e aportación de fondos dos grandes grupos empresariais?G

’’

¿Serán as ciencias sociais
capaces de resistir o poder
económico e as boas
perspectivas en emprego e
aportación de fondos
dos grandes grupos
empresariais?”
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O descenso do consumo minorista afecta á cotización de Inditex. As
accións da multinacional de capital galego acumulan no que vai de ano
perdas de preto do 17%, derivadas dos malos datos de consumo que se
están rexistrando nos últimos meses. G
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María do Carme Sánchez Carreira

‘A entrada da Xunta nas enerxías renovábeis
pode contribuír a paliar problemas do rural’
Xurxo González

Nun contexto no que o mercado
parecía protagonizar a vida económica, as recentes convulsións
financeiras que afectan ás potencias occidentais rescataron a
intervención estatal. María do
Carme Sánchez Carreira (Vila de
Cruces, 1977) vén de publicar A
privatización da empresa pública española. Repercusións na
economía galega (A Nosa Terra),
que reflexiona sobre a influencia
da empresa de propiedade pública dende unha perspectiva
académica afastada do discurso
dominante. Loita ideolóxica, evidencias empíricas e futuro do
papel do Estado na economía
produtiva mestúranse na conversa que mantivemos.
Vostede achega argumentos teóricos e datos para contrarrestar
unha opinión moi estendida, a
da menor eficiencia da empresa
pública en relación coa privada.
Está vivo este debate na comunidade académica galega?
Moi vivo non está, pero si é
certo que nos últimos tempos,
co comezo do novo século, estase dando un certo revivir do
público. Isto vén dado porque
se comezan a analizar as consecuencias das políticas neoliberais e a privatización, co conseguinte deterioro do emprego, e
empézase a percibir a necesidade de que o Estado cobre
maior forza.
Obsérvase unha certa banalización das ideas do liberalismo á
hora de transmitilas ao público.
Unhas das estratexias que utilizou o neoliberalismo foi empregar mensaxes moi simples,
que chegaban moi ben á xente,
pero que efectivamente son
moi pouco elaboradas e moi
pouco fundamentadas. Cando
se comproban os argumentos
teóricos e, sobre todo, os datos,
é moi difícil contrastar o que
eles defenden.
Poderiamos ver entón un renacemento do sector empresarial
público?
No libro fálase da teoría dos ci-

Carmela Sánchez Carreira, profesora de Economía Aplicada da Facultade de CC. Económicas da USC.
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Empézase a percibir
a necesidade de que o sector
público cobre maior forza”

As privatizacións
provocaron un descenso no
investimento en I+D”

O valor engadido
e as actividades intensivas en
tecnoloxía concéntranse
cada vez máis en Madrid”

clos de empresa pública. Estes
son moito máis longos que no
caso da economía en xeral, poderían chegar a un século. Os
procesos de privatización que vivimos dende a década dos oitenta non son novos, xa os
houbo no século XIX. No XX a
empresa pública coñeceu unha
gran expansión, sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial. As actividades intensivas en
tecnoloxía, como as telecomunicacións, a televisión, actividades
relacionadas coa defensa, foron
emprendidas polo sector público a través da súa actuación
como empresario.
No seu libro indícase que a empresa pública estatal estivo
pouco integrada no tecido pro-

dutivo galego. Por que se deu
esta realidade?
Fundamentalmente porque as
decisións se tomaban a nivel estatal, con criterios nos que non
se tiña en conta o mellor para
Galiza. Primaban os intereses de
cada sector e mesmo doutras rexións máis poderosas no conxunto do Estado.
Reproducíase esta situación
noutros países do entorno?
Nos países nórdicos, ou mesmo
en Francia e Italia, trataron de
implantar as empresas públicas
nas zonas menos desenvolvidas,
nun intento de equilibrar a nivel
territorial as distintas rexións,
con maior ou menor éxito segundo os casos. En España este
obxectivo non se conseguiu. De-

finiuse tarde, a finais da década
dos setenta e, se analizamos os
datos, a medida que se explicita
este obxectivo a xeración de emprego, o valor engadido e as actividades intensivas en tecnoloxía
concéntranse cada vez máis en
Madrid.
Vostede indica que cando se privatizan as empresas públicas
descende o investimento que realizan en I+D. Trátase dun proceso particular de España?
Non, dáse en toda Europa.
Tanto as empresas públicas
como as multinacionais presentan un investimento en investigación máis alto. Moitas
veces son as empresas públicas
as primeiras en introducirse en
novas actividades. A innova-

ción é unha actividade arriscada, a priori non se coñece se
se van obter beneficios dese investimento. Unha vez privatizadas, redúcese este esforzo,
para pasar a buscar beneficio a
curto prazo. Moitas veces emprégase o criterio da rendibilidade para saber se a empresa
pública é boa ou mala, cando
debería ter outros obxectivos
máis sociais, que redunden
nun maior benestar.
No que respecta á empresa pública autonómica, vostede sinala que nos anos oitenta hai
un crecemento do seu número
co obxectivo de ocultar déficit, e
así cumprir os obxectivos de
Maastricht. Influíu neste sentido a plena incorporación á UE
e ao euro?
Non se nota unha caída no seu
número unha vez que se accede
á moeda única, seguen aumentando. En Galiza observo unha
tendencia a enfocar a empresa
pública dependente da Comunidade Autónoma cara actividades máis produtivas, como as
enerxías renovábeis, máis que á
ocultación do déficit, función
que cumplían, por exemplo, o
SERGAS ou a Compañía da Radio Televisión de Galicia.
Pero no caso da enerxía eólica,
por exemplo, a Xunta non posuiría a maioría do capital...
Isto non é imprescindíbel para
considerar unha empresa como
pública. O que si é preciso é que
unha administración pública
teña capacidade de control. Márcase o mínimo no 10 por cento,
na medida en que esa participación lle permita impoñer determinadas condicións. O cambio
cara estas actividades produtivas
concorda co que eu considero
que debe ser a finalidade da empresa pública. Por exemplo, as
renovábeis inciden moi positivamente na economía, xa que se
tratan de actividades innovadoras, de compoñente tecnolóxico
e que poden contribuír a paliar
algúns dos problemas que presenta o rural.G
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Galiza gaña o Open de España
de taekwondo. Galiza proclamouse campioa estatal por equipos
no Open de España que se celebrou
en Alacante o 26 e o 27 de abril. Este
open está considerado de clase A (a
máis alta do mundo) pola Unión Europea de Taekwondo. Na categoría
de clubs, o Natural Sport de Ribeira
tamén foi medalla de ouro.G

O trimestre triunfal do Karpin Galicia
O equipo ciclista
galego pechou o
primeiro terzo de
tempada feliz polas
súas primeiras
grandes vitorias
(García en Turquía e
Herrero en Euskadi)
pero defraudado por
ser máis recoñecido
fóra que dentro de
Galiza.

Rodri Suárez

David García, do Karpin Galicia, recibe o trofeo de campeón da Volta a Turquía da man de Abdulá Gull, presidente da República turca.

Pensando en chegar ao Tour no 2009
Con só ano e medio de vida, o
Karpin está alcanzando unhas
cotas de éxito inesperadas,
pero agridoces. Por se as penurias propias do ciclismo non fosen suficientes (por exemplo,
David Herrero sufriu unha caída e lesionouse de gravidade
cando loitaba pola segunda vitoria de etapa en Euskadi) no
equipo teñen a sensación de
sentirse minimizados en Galiza. Así o suxeriron na súa páxina web durante a Volta a Turquía: “A proba está sendo retransmitida a diario pola principal cadea de televisión do
país, durante tres horas. O
equipo galego leva varios días

entrando pola televisión nos
fogares da poboación turca,
cos comentaristas falando con
absoluta normalidade de Galicia. A Volta tamén é emitida
por unha cadea alemá, que ten
os dereitos para Europa. A difusión da proba en directo está
garantida para o mundo a través de distintos medios de comunicación (...) pero a información que nalgúns medios
galegos se está dando da actuación do Karpin Galicia nesta
carreira, atópase incluso por
baixo da que lle están dedicando algúns outros de distintas provincias españolas”.
Porén, o horizonte deportivo

que lle espera ao Karpin parece
capaz de superar calquera dificultade. Ao grande momento
de forma de García e Veloso se
lle une a boa progresión de
Mosquera, que dará un paso
adiante na segunda fase da
campaña e será a referencia
con vistas á Volta a España. Tamén os novos comezan a sacar
a cabeza, con mención especial para Delio Fernández e
Alejandro Paleo. Hai futuro.
Despois de que a crise inmobiliaria acendera algunhas alarmas, o principal patrocinador
xa confirmou que seguirá co
equipo en 2009. Ese pode ser o
grande ano, o do Tour. Pero

’’

Con só ano e medio de vida,
o Karpin está alcanzando
unhas cotas de éxito
inesperadas, pero agridoces”
antes, nesta mesma tempada,
hai outros moitos retos. O da
visibilidade mediática para o
público do país –que xa demostrou a súa sede de ciclismo
propio na etapas galegas da
Volta a España 2007– é un. Para
conseguilo, nada mellor que o
que está a facer o Karpin: pedir
paso dende a magnífica acústica que ten o alto do podio. G

Non é moi habitual que, por
razóns deportivas, o nome de
Galiza apareza nas portadas
dos diarios vascos. Moito máis
complicado resulta que o
nome do país sexa visíbel no
momento en que o seu portador está sendo aplaudido polo
presidente dun país de máis
de 70 millóns de habitantes,
case o duplo do Estado español. Pero estas cousas pasan,
malia que non atopan na casa
todo o eco que provocan fóra.
Ocorreron da man do Karpin
Galicia, que vén de pechar un
primeiro terzo de tempada espectacular que incluíu podio
en Malaisia, triunfo de etapa
no País Vasco e vitoria absoluta na Volta a Turquía, onde o
presidente Abdullah Güll lle
entregou o trofeo a David García, un de Marín.
Güll foi dúas veces elixido nas
urnas turcas o ano pasado, tras
unha polémica entre o exercito
e os islamitas moderados que
provocou ruído de sabres nos
cuarteis e ocupou amplos e
preocupados espazos na
prensa mundial de referencia.
Ese mesmo home cuxas ambicións continentais provocan
amargas discusións entre os
Estados membros da UE >>>
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Nove medallas para os bateis galegos. Galiza sumou nove medallas no
Campionato de España de bateis celebrado en Sestao o 27 de abril e demostrou que o remo galego segue sendo unha referencia estatal. O
equipo feminino de Chapela proclamouse campión de bateis absoluto.
Na proba absoluto masculina, Samertolameu logrou a terceira praza e o
Náutico de Vigo rematou cuarto nunha regata que gañou a embarcación
cántabra de Castro Urdiales.G

>>> e que hai tres meses era
recibido por George Bush na
Casa Branca foi fotografado
hai poucos días mentres sorría
e lle aplaudía a un rapaz cun
maillot amarelo no que se lía
claramente o nome do seu
equipo: Karpin Galicia. A forza
simbólica da imaxe, non obstante, apenas tivo eco na terra
do que era homenaxeado polo
internacional dirixente.

’’

No País Vasco
dedícannos páxinas enteiras
e en Galiza menos”
[Valeri Karpin]

“O ciclismo é un deporte que
nos mostra ao mundo”, dixo o
presidente da República
Turca, con David García ao
seu carón. Cumpre con esa
motivación expansiva o
equipo profesional galego
polo panorama estatal e internacional, pero cústalle atopar
espazo na casa. “No País
Vasco dedícannos páxinas enteiras e en Galiza menos, non
me cabe na cabeza”, dicía o
mecenas do equipo, Valeri
Karpin, durante unha etapa da
Volta a Euskadi. Alí tamén brillou o conxunto galego, na que
era a súa estrea nunha competición de equipos ProTour, a
elite do ciclismo mundial. O
equipo de Álvaro Pino non ten
esa condición, pero foi o principal animador da proba, que
convoca milleiros de persoas
nas estradas vascas. David Herrero, tras dous terceiros postos consecutivos, acabou por
gañar unha etapa, ante a admiración xeral dos medios locais, que lle adicaron lugares
de honra nas súas portadas.
Tamén destacou Ezequiel
Mosquera, que rematou entre
os dez primeiros nesa prestixiosa rolda, que gañou o vixente campión do Tour, Alberto Contador.

Os éxitos do Karpin non se limitaron ao País Vasco e Turquía. No Tour de Langkawi
(Malaisia), Veloso entrou no
podio como terceiro e no Cri-

terium Internacional de Francia –a proba por etapas máis
importante en solo galo despois do Tour– os galegos foron
quintos por equipos. Resulta-

dos así converten o conxunto
profesional galego nun firme
candidato a formar parte do
ProTour en 2009, e así participar no Giro ou na rolda gala.

Na Volta a España deste ano
volverán estar presentes,
sendo un dos só tres equipos
sen esa condición que tomarán a saída. G
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DÍA DAS LETRAS

Xosé Mª Álvarez Blázquez,
reconstrutor dun país en anacos
Manuel Xestoso

E

n ocasións, os fastos
do Día das Letras
serven para algo
máis que para a celebración transitoria da figura homenaxeada. Ás veces, a pompa
desta festa vale tamén para volver avaliar a importancia do
personaxe agasallado, para facer unha lectura anovadora que
–liberada das servidumes do
transitorio– deite nova luz sobre
a súa obra e modifique o seu
sentido, vista agora dende unha
perspectiva máis ampla, máis
inclusiva. A personalidade de
Xosé María Álvarez Blázquez
merece ser unha das que poñan
de relevo as carencias que padecen as apresadas interpretacións habituais, unha das que
xustifiquen a posibilidade dunha nova interpretación da nosa
historia.
Nado en Tui en 1915, a época
lle concedeu a ambigua oportunidade de ser testemuña do
desenvolvemento do primeiro
nacionalismo e do seu esboroamento a mans do golpe de estado do 36. Naqueles primeiros
días da súa existencia, o mozo
Álvarez Blázquez milita primeiro nas Mocidades Galeguistas e
despois, no Partido Galeguista,
coñece a Alexandre Bóveda
–que se revelaría unha das influencias fundamentais na súa
vida–, debuta como poeta e narrador, funda a revista literaria
Cristal… En fin, participa activamente daquel extraordinario
renacer da cultura galega que
se deu naqueles anos e que tan
eficazmente contribuíu á modernización da Galiza contemporánea. Nesa época estabelecéronse os alicerces do que había de ser despois a súa traxectoria intelectual, que se moveu
sempre entre o prurito de devolverlle ao país a estima cultural que lle fora arrebatada e unha visión humanista de carácter totalizador.

Vítima directa da represión
desatada –o seu pai foi fusilado, el propio foi depurado e
desterrado– Álvarez Blázquez
tivo que se acubillar niso que,
acertadamente, a Academia
denominou “erudición patriótica”. Sen deixar de madurar e
acrecentar, pouco e pouco,
unha axustada obra literaria
que deu á luz títulos tan esenciais coma Canle segredo, o
autor foi construíndo un vastísimo corpus ensaístico que
abranguía campos tan dispares como a etnografía, a arqueoloxía, a historia, a literatura
medieval e popular, a bibliografía… Un traballo que completaba co seu exemplar itinerario como editor, primeiro
coa Editorial Monterrey e, logo, con Editorial Castrelos. A
súa infatigábel actividade aínda se expandiría por outros eidos: promotor e artífice da sección de arqueoloxía do Museo

Quiñones de León, cronista
oficial da cidade de Vigo, xornalista, guionista radiofónico… unha colosal angueira,
imposíbel de sintetizar, que o
converten nun dos máis tenaces activistas culturais.
O TEMPO DO COLECCIONISTA. É ben
notoria esta súa faceta de militante da cultura galega, de proselitista dun galeguismo que só
se podía manifestar na vertente cultural –e aínda así, con tremendas trabas que había que
sortear acudindo a coidados e
precaucións que eludisen a
censura e a persecución das
autoridades. Mais na fervenza
de valoracións da inmensa tarefa levada a cabo por Xosé
María Álvarez Blázquez non se
adoita insistir o suficiente nese
calado labor de coleccionista
que evoca o seu fillo Xosé María no libro Tempo do pai: “foi
coleccionista versátil, de rum-

’’

Que outra cousa fixo
Álvarez Blázquez senón
recoller anacos dunha cultura
–cantigas, machados de
pedra, documentos antigos,
libros raros e preciosos…–
para pescudar no sentido
último que esa múltipla
colleita lle revelaba?”

bos cíclicos. Esmorecía unha
colección e ben logo se lle presentaba o engado da procura
de novos xéneros obxectuais.
Xuntaba, clasificaba, estudaba
as pezas e estabelecía vínculos
de correspondencia epistolar
con colegas afeccionados á
mesma ocupación. Moedas
antigas, selos, tarxetas de visita,
tarxetas postais, manuscritos,

naipes…”.
Quizais pareza pueril fixarse
nesta –a primeira vista– trivial
ocupación do ocio. Talvez non
se trate máis que dunha inocente peculiaridade do carácter, un pasatempo cándido e
intranscendente. Mais tamén
pode ser visto como a perfecta
metáfora do construtor dun
mundo. O coleccionista anhela reproducir o universo nos
andeis que ocupa a súa colección, e este duplicado significa
posesión, descubrimento,
comprensión da íntima conexión que existe entre os heteroxéneos elementos que constitúen a colección, a realidade.
E que outra cousa fixo Álvarez
Blázquez senón recoller anacos dunha cultura –cantigas,
machados de pedra, documentos antigos, libros raros e
preciosos…– para pescudar
no sentido último que esa
múltipla colleita lle revelaba?G

Unha traxectoria europea
En Europa, na historia das
nacións pequenas, existen
sempre momentos de crise
nos que a cultura propia –ignorada, minorizada ou monopolizada pola etnografía–
debe sufrir un proceso de reapropiación, unha recompilación que a ilumine e a ennobreza. Daquela, é o tempo
dos coleccionistas, dos francotiradores que –a falta dunhas institucións que realicen
esta función– deben reivindicar o papel do seu país no
gran teatro da Historia. Coleccionista de contos foi
Hans Christian Andersen,
cando Dinamarca se atopaba ante a insoportábel posibilidade de se disolver. Coleccionista de historias populares foi o Nobel Björnsterne Björnson, o íntimo amigo

de Ibsen, antes de que Noruega declarase a independencia. Coleccionista de folclore foi Yeats, que reinventou a tradición para converter Irlanda na protagonista
do máis espectacular renacemento literario da modernidade… Todos eles se transformaron en pioneiros do
que hoxe coñecemos como
“Europa dos pobos”, salvagardando e engrandecendo
linguas e culturas, convertendo o pasado en materia
prima coa que edificar o futuro. “Renovar o vello mundo, ese é o desexo profundo
do coleccionista”, escribiu
Walter Benjamin.
Ese foi tamén o papel que
exerceu Álvarez Blázquez,
despregar o espazo da cultura galega na Historia, case

’’

Andersen, Björnson, Yeats...
todos eles se transformaron
en pioneiros do que hoxe
coñecemos como “Europa
dos pobos”, salvagardando e
engrandecendo linguas e
culturas, convertendo o
pasado en materia prima coa
que edificar o futuro”

coa precisión de quen ten un
plan premeditado. O seu labor atendeu por igual a recuperación, a dignificación e a
popularización do pasado
histórico e literario galego. Os
libros de Monterrey encargábanse do enaltecemento do

pasado literario mentres os
de Castrelos se ocupaban da
súa divulgación. O arqueólogo aficionado que presentaba relatorios en congresos
convivía co que difundía os
seus achádegos en artigos
xornalísticos. O poeta neotrobadoresco apoiaba ao estudoso da lírica medieval. E
que dicir do afeccionado a
brincadeira que editaba as
“novas cantigas medievais”
descubertas no Cancioeiro
de Monfero? Non é un exacto
reflexo do xesto irónico daquel nacionalista escocés,
MacPherson, que editaba os
Cantos de Ossian e atraía toda a atención da Europa literaria sobre o pasado gaélico?
Ás veces, a historia e a cultura
dos pobos repousan sobre os
ombreiros de persoas así.G
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DÍA DAS LETRAS

A libraría de Álvarez Blázquez

súa obra cultural, un completo percorrido biográfico ademais dun estudo profundo da
súa traxectoria literaria.
VIAXE BIOGRÁFICA

Xosé Mª Álvarez Blázquez na
súa canle secreta
Autor: Henrique Rabuñal.
Edita: Laiovento

Henrique Rabuñal ofrece neste libro unha viaxe pola biografía intelectual
do polígrafo
tudense, que
presta especial
atención a súa
etapa de formación en Tui
e Pontevedra, o
exilio interior, os seus proxectos Monterrey e Castrelos e a
súa obra de creación literaria.
VIDA E ESCOLMA DE TEXTOS

Vida e obra
de Xosé Mª Álvarez Blázquez
M.B.

Escritor de poesía, novela e teatro, investigador de literatura,
folclore e patrimonio e cofundador da primeira editorial en
galego, Xosé María Álvarez
Blázquez (Tui, 1915 - Vigo,
1985) é o autor homenaxeado
no Día das Letras. Cando se
achega o 17 de maio, as editoras xa teñen nas librarías un bo
feixe de novidades sobre a súa
figura.
POESÍA INÉDITA

Poesía galega completa
Autor: Xosé María Álvarez Blázquez.
Edita: Xerais.

Xerais recolle aquí toda a obra poética en galego do escritor, tanto
os seus cinco poemarios Poemas
de ti e de min
(1949), Roseira
do teu mencer
(1950), Romance do pescador
peleriño (1954),
Cancionero de
Monfero (1953)
e Canle segredo (1876), como os
numerosos poemas inéditos que
saen a luz por vez primeira nesta
edición preparada por Xavier Rodríguez Baixeras.

Canle Segredo
Autor: Xosé María Álvarez Blázquez.
Edita: Galaxia.

Premio Eduardo Pondal do
Centro Galego
de Buenos Aires en 1954,
Canle segredo
foi publicado
en 1976 por

Edicións Castrelos. Con presentación de Xosé María Álvarez Cáccamo, Galaxia reedita
unha das obras fundamentais
do escritor homenaxeado.

til e a querenza do autor polos
personaxes humildes e perdedores. O limiar é de Alfonso Álvarez Cáccamo.
CRÓNICA HISTÓRICA DE VIGO

Roseira do teu mencer

A cidade e os días.
Calendario histórico de Vigo

Autor: Xosé María Álvarez Blázquez.
Edita: Xerais.

Autor: Xosé María Álvarez Blázquez.
Edita: Xerais.

Este libro recolle o texto de Roseira do teu mencer, o poemario
que o autor lle
dedicou en 1950
a súa primeira
filla. Cantigas de
berce, cancións
de roda e esencia popular respíranse nestes
poemas que se
ilustran na presente edición cos
traballos de Manuel Uhía e que
se complementan co epílogo
biográfico e fotográfico preparado por Darío Xohán Cabana.

Esta edición, publicada por Xerais en colaboración co concello
de Vigo, rescata
para a lingua galega o calendario histórico de
Vigo, realizado
polo escritor en
1959 en Faro de
Vigo. O autor
ofrece un fresco histórico da cidade, dende o burgo de pescadores que na Idade Media foi até
a cidade industrial que é hoxe.

RECOMPILACIÓN
NARRATIVA BREVE

A pega rabilonga. Os ruíns

Antoloxía da poesía medieval
e Antoloxía da poesía
dos séculos escuros

Autor: Xosé María Álvarez Blázquez.
Edita: Galaxia.

Autor: Xosé María Álvarez Blázquez.
Edita: Galaxia.

Publícase neste volume toda a
narrativa breve escrita en galego por X.M. Álvarez
Blázquez. Dous libros de contos:
Os ruíns (1935)
e A pega rabilonga e outras
historias de tesouros (1971). Narracións que
comparten riqueza descritiva,
viveza nos diálogos, humor su-

A editora reedita en formato
facsimilar dous dos ensaios
máis destacados realizados
polo escritor e investigador no
eido da historia da literatura
galega. Preséntanse dentro da
colección Letras Galegas.

CANTIGA DE BERCE

REEDICIÓNS FACSIMILARES
DE ESTUDOS LITERARIOS

LEMBRANZA DO FILLO

Tempo do pai
Autor: Xosé María Álvarez Cáccamo.
Edita: Galaxia.

Relatada con sensibilidade li-

teraria e emocional, Tempo do
pai é a biografía de Xosé María
Álvarez Blázquez escrita dende a lembranza
dos instantes e
das imaxes que
configuran a
memoria do
seu fillo, o poeta Xosé María
Álvarez Cáccamo. O libro tamén recolle o testemuño da xente próxima a
aquel acontecer vital.

Autor: Carlos L. Bernárdez.
Edita: Galaxia.

Con esta biografía, Carlos L.
Bernárdez non
só se achega ao
aspecto vital do
escritor tudense senón que
dá luz sobre a
súa traxectoria
como escritor da man dunha
escolma da súa obra.
FOTOBIOGRAFÍA

Xosé Mª Álvarez Blázque.
Unha fotobiografía

A TRAVÉS DA OLLADA
DE CLODIO GONZÁLEZ

Autor: Alfonso Álvarez Cáccamo.
Edita: Xerais.

Xosé Mª Álvarez Blázquez

Alfonso Álvarez Cáccamo é o
autor desta fotobiografía de
192 páxinas
que se complementa cos ensaios asinados
por Xosé María
Álvarez Cáccamo e Darío Xohán Cabana.

Autor: Clodio González Pérez.
Edita: Toxosoutos.

Clodio González Pérez achégase neste libro
á figura do poeta, novelista,
historiador, arqueólogo, erudito e editor.

DICIONARIO
BIOGRAFÍA
DE DARÍO XOHÁN CABANA

‘Dicionario’
Xosé Mª Álvarez Blázquez

Xosé Mª Álvarez Blázquez.
Vida e obra

Autor: Ana Acuña.
Edita: 3C3.

Autor: Darío Xohán Cabana.
Edita: Xerais

Ana Acuña, estudosa de X. M.
Álvarez Blázquez, presenta este manual no
que a través
das diferentes
entradas debulla a súa obra e
a súa vida.
Conta ademais
con cadros sinópticos, recursos e actividades para traballar
cos alumnos na aula.G

Dende o coñecemento e a admiración, Darío Xohán Cabana, que fora colaborador do
escritor na editorial Castrelos, ofrece neste volume un
relato global
de Álvarez
Blázquez e da
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Estes días celébranse Os Maios, unha
festa tradicional que saúda a chegada da primavera e a fin do inverno.
Nela teñen moito protagonismo as
nenas e os nenos.
Esta tradición é case descoñecida en
moitas vilas e cidades galegas, mentras noutras moitas non só non se
perdeu , senón que colleu máis forza
nos últimos anos.
Como noutras tradicións, sempre estamos a tempo de recuperala, desde
os colexios, o noso barrio...
Ademais do seu valor cultural, os
Maios, coas súas coplas e cantigas,
son unhas festas moi divertidas!

Coordenación e Ilustración: Gonzalo Vilas
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Os Maios son unha festa tradicional, que se remonta á
Antigüidade, donde se celebra a chegada da vida, representada
pola primavera, e o final do duro inverno. É unha tradición
común a moitos pobos, tanto de España como de todo o
mundo, que en cada sitio adquire características específicas.

Tipos de MAIOS
En calquera caso, os maios son figuras elaboradas cos elementos vexetais que nos
brinda o renacer da vida neste mes: ramallos, flores, froitas, musgo.
Hai distintos tipos de maios tradicionais, entre eles:
Maio artístico: Especie de monumento
feito de táboas e cuberto de musgo ou
brión que se decora con flores, follas e ramos
verdes.
Maio humano: Neste caso é representado
por un rapaz, (en caso de ser una rapaza,
vestida de branco) que é o/a xefe do grupo e
se adorna con flores, espadañas, herbas aromáticas, follas e ás veces cun pao na man.

Celebración dos Maios en Pontevedra, hai unha pila de anos.

As Coplas dos Maios
A celebración dos Maios sempre vai acompañada dunhas
coplas, que poden ser tradicionais nalgunha estrofa, e inventadas para o resto, falando dos acontecementos do ano, dos
veciños, etc...
Os nenos e nenas adoitan cantalas arredor do maio, facendo
soar dous paos a modo de instrumentos.
Nalgúns maios (aqueles nos que o maio é un neno ou nena),
o propio rapaz é o encargado de levar a voz cantante.
Nestas coplas, o maio simboliza a primavera, e a figura do
“burro”, o inverno:

Levántate Maio,
bastante durmiche,
pasou un burro
e non o sentiche.
Tire castañas,
señora María,
tire castañas
que as ten na cociña.
A canta-lo Maio
señores acá vimos
e para cantalo
licencia pedimos.

Aí vén o maio
por enriba das
silveiras,
aí vén o maio
de roubar ás
costureiras.
Aí vén o maio
por enriba dos
tellados,
aí vén o maio
de roubar ós
escribanos .

Aí vén o Maio
pola calle do sol
aí vén o Maio
de roubar a Valledor .
Para facer este maio.
tivemos que ir
mangar
fiuncho e mailas
flores
para podelo adubiar .

Maias: Nenas e mozas vestidas de branco,
con coroas e arcos de flores que cantan os
Maios facendo ofrendas a algún santo.
Árbore de Maio: Nalgúns lugares colócase
na praza principal unha árbore (o máis alto
que se poida conseguir).
Nos lugares que non se celebra a Festa da
Árbore de Maio, adóitase celebrar a Festa
do Ramo, organizada neste caso por mozas,
acompañándose de gaitas e danzas.

Cómo facer un Maio
Con paos e cordas para suxeitalos
ben, podes facer unha armazón
semellante á que ves no debuxo.
Despois habedes de recoller
ramallos, flores, froitas, cascas de
ovo, e sobre a base verde (feita con
fiunchos ou musgo), facerlle uns
bonitos adornos vexetais.
Ollo! noncollades as flores e
plantas no xardín da veciña! Ide
dar unha voltiña polo campo ou
as aforas da cidade, onde
atoparedes todos os materiais
vexetais.
E logo, a animarse
a facer unhas
copliñas... e a pasear o maio
mentras as cantades!

Dúas mostras de Maios artísticos
ou figurativos
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Pasatempos

UNHAS ADIVIÑAS
1- Ten patas e non anda, póñenlle o xantar e non xanta, ¿que cousa é?
2- Terra branca, semente negra, cinco bois e unha chavella.
3- Dous irmanciños van ao compás, cos pés para adiante e os ollos para atrás.
4- ¿Quen son eses aguzados que andan tan emparexados?
5- Moitas damas nun corral, todas mexan por igual.
6- Cen e cen fillos ten, e todos con leite os mantén.
7- Catro gatos nun tellado, cada gato mira tres, dime agora rapaciña, ¿cantos
gatos ven haber?.
8- Catro cans e catro pans, pan e medio e medio pan, ¿canto lle toca a cada
can?

Solucións:
Adiviñas:
1-A mesa de
comer
2-O papel, a
tinta, os dedos e
a pruma.
3-As tesouras.

4-Os cornos da
cabra
5-As goteiras
6-A figueira
7-Catro
8-Pan e medio

Atopa seis nomes de personaxes de debuxos animados da televisión.
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COUSIÑAS DE
NENAS E NENOS
An Alfaya

P

apá, de maior quero
ser ministra. Non podes. E logo por que? Porque
es un neno, e os nenos non
poden ser ministras, senón
ministros. Pois, transfórmome en nena, como os meus
transformes, podo? Pregúntallo á mamá, que ela sabe
desas cousiñas. Ademais,
para chegar a ser ministra, o
camiño está cheo de atrancos, e se chegas, todos son
problemas. Seica non che
gusta ser neno? Prefiro ser
nena. Pos unha cara moi rara, papá, é algo malo ser nena? Non, non! Mira. Mellor
aspira a ser ministro, ou a
presidente do goberno. Non
che gustaría chegar a ser
presidente do goberno do
teu país? De cal país? Do teu,
do noso, do de todos. Ah, do
meu, no noso, do de todos.
E o de todas? Tamén, claro.
Pois, eu case prefiro chegar a
ser presidenta do goberno
do país de todas e de todos,
que che parece? Paréceme
raro, moi raro. Quen che
meteu esas ideas tan raras
na cabeza, fillo? Non sería
esa mestra tan moderna
que tes! Vou falar coa túa
nai… Oes, que lle pasa hoxe
ao teu fillo? Di que quere ser
unha nena e dedicarse ás
cousiñas das nenas. De que
cousiñas falas? Desas toladas que saen na tele, na radio e na prensa ultimamente, o de ser ministra, xa sabes. Ah, esas cousiñas! Pois
que queres, paréceme ben!
Ou seica ti prefires que se
dedique ás cousiñas dos nenos? Que cousiñas? Home,
esas tan enxeñosas de poñer
a caldo ás ministras que saen na tele, na radio ou na
prensa! Así que fuches ti
quen lle metiches ao neno
esas ideas tan raras na cabeza? Eu? Pero dende cando,
segundo ti, as mulleres temos ideas?G

’’

Dende cando
as mulleres
temos
ideas?”

Qué pasa neste mes?
O nome:
O nome de Maio, quinto mes
do calendario Gregoriano, de
31 días, parece vir dunha
deusa grega chamada Maia,
logo adaptada polos romanos como Bonna Dea.
Días destacados:
O primeiro de maio é o Día
Internacional dos Traballadores/as. Desde o seu establecemento na maioría de países por acordo do Congreso
Obreiro Socialista da Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, é
unha xornada de loita reivindicativa e de homenaxe ós
Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas, que foron axusticiados nos Estados
Unidos pola súa participación nas xornadas de loita
pola consecución da xornada

Florecen as carqueixas, e os estalotes (foto de arriba)

laboral de oito horas, nunha
folga iniciada o 1 de maio de
1886.
Outra data destacada é o Día
das Letras Galegas, unha xornada destinada a homenaxear a nosa lingua, que comezou a celebrarse o 17 de
maio do 1963, coincidindo co
centenario da primeira edición de Cantares gallegos, o
libro de poesías de Rosalía
de Castro. Este ano está adicado a Xose María Álvarez
Blázquez, escritor e editor.
Na Natureza
Durante o quinto mes do
ano prodúcese unha explosión da vida natural, é o mellor momento para a observación da natureza. Entre
campos cubertos de flores,
gran parte das especies da
nosa fauna traen ao mundo
ás súas crías.
Os cucos xa poñen os seus
ovos nos niños doutros paxaros. As bolboretas enchen xa
os montes, e outros insectos
nocturnos están xa en plena
actividade. Plántanse xa a
maioría dos cultivos de horta
que darán froito no verán.
Pero, como advirten varios
refráns, ainda que case é un
comezo do verán, moitos
días virán ainda fríos, e
mesmo algunha xiada traicioneira e serodia pode fastidiar algún cultivo.

O Maio
Ahí ven o maio
de frores cuberto ...
Puxéronse á porta
cantándome os nenos;
i os puchos furados
pra min estendendo,
pedíronme crocas
dos meus castiñeiros.

Pasai, rapaciños,
calados e quedos;
que o que é polo de hoxe
que darvos non teño.
Eu sonvos o probe
do pobo galego:
pra min non hai maio,
¡pra min sempre é
inverno! ...

Curros Enríquez (Aires D’a Miña Terra, fragmento)

Refraneiro
En maio, ainda a
vella queima o tallo
...e un pouco que lle
quedou, en San
Xoán o queimou.

De Corpus á
Ascensión, tres
semanas son.
Vai ver se a túa viña
reluz, o día de Santa
Cruz (3 de maio).

Ata o corenta de
maio non quites o
saio.

Polo San Isidro,
sementa o teu millo.

Nin maio sen
trebóns, nin home
sen calzóns.

Se marzo maiea e
maio marcea, pobre
dos que viven na
aldea.

O rexurdir da natureza
Aquí vén o Maio.
Autor: Urbano Lugrís
Ilustracións: Anxo Fariña/Urbano Lugrís
Editorial: A Nosa Terra

No ano do centenario do nacemento
dun dos pintores máis sobranceiros da
nosa cultura, achégamonos á súa faceta talvez menos coñecida, pero non
por iso, menos interesante. Aquí vén o
Maio é un relato publicado polo autor
no ano1956 e que agora a editora A
Nosa Terra recupera mantendo, ademais do texto, debuxos e capitular orixinais desa primeira edición.
A acción narrativa ten lugar en 1870,

ano no que a celebración desta festa
ancestral pagá de louvanza á vexetación e, xa que logo, ligada á agricultura
e ao bo rendemento das colleitas, era
festexada con grande esplendor en todas as cidades galegas. O relato amosa
o percorrido dos diferentes Maios ao
longo das rúas e prazas rodeados polos
nenos e nenas (maias) amais dalgún regueifeiro que cantan cantigas de pedicha e algunha que outra satírica, a todos os que se atopan no seu camiño
(sen distinción de clase social ou profesión) ata chegar á praza maior, onde
ten lugar a danza ritual do Maio acompañada de gaiteiros, cantigas, coplas e

regueifas.
L i n g u a xe
viva, colorista e expresiva con
referencias
mitolóxicas
e bíblicas.
As ilustracións de
Anxo Fariña
están en
sintonía tanto co ton alegre e festivo do
texto coma cos trazos pictóricos dos
debuxos de Urbano Lugrís.G
Alba Piñeiro
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Miguel Anxo Murado

‘Eu era un grande admirador de Israel’
Miguel Anxo Murado (Lugo, 1965) aínda goza dos
meles do éxito do seu libro de relatos O soño da febre
(Galaxia), que acaba de gañar o premio Losada
Diéguez e tamén o da AELG, ao tempo que presenta a
súa última obra literaria: Fin de século en Palestina
(tamén en Galaxia), “memoria en primeira persoa”
dos anos que o autor viviu en Oriente Medio.
César Lorenzo Gil

Miguel Anxo Murado (Lugo,
1965) aínda goza dos meles do
éxito do seu libro de relatos O
soño da febre (Galaxia), que
acaba de gañar o premio Losada
Diéguez e tamén o da AELG, ao
tempo que presenta a súa última obra literaria: Fin de século
en Palestina (tamén en Galaxia),
“memoria en primeira persoa”
dos anos que o autor viviu en
Oriente Medio.
Cando un abre este libro ten dúbidas de estar lendo literatura
aínda que estea na colección ‘Literaria’. Por que non presentalo
como crónica ou libro de viaxes?
Decidín presentalo como literatura porque o fixen con intención literaria. Crónica non é porque non lle dedico gran espazo á
parte política. Como libro de
viaxes quedaría un pouco coxo
porque non dou demasiados
datos… Dentro da fronteira dos
xéneros, eu penso que se podería encadrar na memoria literaria en primeira persoa. Pero tamén é honroso recoñecer que
en castelán se publicou nunha
colección de ensaio.
Entendo que quedou satisfeito
coa edición galega en literatura.
Por suposto. É un relato das miñas experiencias persoais desde
un punto de vista literario máis
que xornalístico. Os recursos, a
actitude, a construción do argumento… responden ao mesmo
modelo que a construción
dunha novela.
Hai dous anos, vostede publicou La segunda intifada (Ediciones del Oriente y el Mediterráneo), un libro histórico e político. Con esta segunda aproximación rubrica a súa experiencia en Oriente Medio?
Cando estaba escribindo ese libro botaba en falta “ter” onde
escribir estas cousas que agora
tiven oportunidade de relatar.
Aquel era un volume no que
cumpría distancia e obxectividade e eu precisaba, incluso
como terapia, tamén contar
aqueloutra parte da miña vida

en Palestina. Mais no fondo, en
ámbolos convive unha intención: no anterior quería explicarme a min mesmo o conflito
palestino, aclarar ideas e conceptos que penso que non estaban diáfanos, nin sequera para
min, que traballei como xornalista na zona, porque todo é tan
complexo en Oriente Medio
que algunhas claves só as tes
cando pasa o tempo. Neste
caso, quixen poñer orde na
miña experiencia persoal.
Disque a memoria é selectiva.
Loxicamente. Cando un fai un
libro de memorias é como
cando recorda: constrúe as propias lembranzas. Non digo con
isto que haxa nada na obra que
non pasase tal e como conto senón que nas exclusións, nas escollas, dáse un nesgo inevitábel.
Non sentiu pudor ao expoñerse
directamente diante do lector?
En efecto hai un intre de pudor
–tamén cando escribo ficción–,
pero só dura na vida da obra entre que remato o texto e sae publicado. Cando estou escribindo
só penso en min mesmo, se
cabe nalgún concreto lector. E
cando está na libraría xa me despreocupo completamente.
O libro transloce fascinación por
Palestina. Chegou con ela alá ou
foina creando durante a súa estancia?
Penso que hai fascinación entendida como unha relación
amor / odio tan poderosa que
até agora nunca puiden quedar cun só destes dous sentimentos. Eu estaba fascinado
especialmente por Xerusalén
como cidade cosmopolita pero
cando vivín alá deime conta de
que aquela imaxe só existía na
miña imaxinación. Modestamente, estudei a historia de Palestina, do pobo xudeu, da Biblia… Xa cheguei cunha formación. Faltábame a experiencia. Esa experiencia que me
fixo decepcionarme enormemente co Estado de Israel. Antes de chegar, eu era un grande
admirador de Israel. O que alí

Miguel Murado na muqata de Ramallah, residencia de Iasir Arafat, despois dun ataque israelí.

’’

Ametadedosisraelísproceden
de países que non sufriron
a represión alemá”

vin fíxome cambiar de idea.
A Palestina que aparece no libro
é a de hai dez anos. Cambiaron
as cousas neste tempo?
Sempre se di aquilo de que Palestina vai a peor pero segue
todo igual. É dicir, as condicións
de vida da poboación son hoxe
máis precarias que hai unha década pero a situación política
está estancada. Hai que lembrar
que o Estado de Apartheid xurdiu no 1948, cando cinco millóns de palestinos foron deportados. O problema non xurdiu
coa ocupación de Cisxordania
no 1967, ese foi só un capítulo
dunha traxedia que está incardinada directamente coa creación
do Estado de Israel. Que ninguén esqueza que as principais
vítimas de Oriente Medio son
eses deportados que teñen
prohibido voltaren á casa.
No libro, os palestinos dan a
sensación de seren laicos. Como

foi posíbel que gañase un partido islamista?
Palestina non se islamizou senón que a desesperación fixo
historicamente que ese pobo
buscase todas as alternativas de
resistencia e supervivencia: confiou nos británicos cando estaban dominados polos otomanos; confiou nos outros Estados
árabes logo da creación de Israel, buscou a negociación pacífica, o terrorismo, a cesión, a intifada… E todo foi inútil porque
o inimigo que ten endiante é tan
poderoso que é invencíbel. Ao
encarar a redacción deste libro
recordei o que vin alí: o palestino
é un pobo tremendamente desafortunado que non foi quen
de asimilar unha situación na
que se viu envolto sen ter nada a
ver.
E para os israelís paga a pena
tanto esforzo por aquel anaco
de terra?
Nunha parte do libro tento desmitificar os símbolos que manteñen en pé certa ideoloxía. Cultos que se teñen por bíblicos están documentados só a partir do
século XIX, por exemplo. Iso é
necesario sabelo para comprender que Israel é un país obsesionado pola súa historia, polo recordo do holocausto nazi. Hai

que ter en conta que a metade
dos israelís proceden de países
que non sufriron a represión
alemá e que o vitimismo se indoutrina desde o colexio. Din
que os nenos palestinos medran
aprendendo a odiaren. Non fai
falta esforzarse moito para conseguilo porque padecen día a
día unha ocupación militar severa. Son os nenos israelís os
que reconstrúen unha memoria
claustrofóbica que os fai crer
que son os grandes prexudicados da historia do mundo como
xudeus. A educación israelí é
profundamente xenófoba. Até
un punto case cómico. A min,
cando lles dicía de onde era, recordábanme o gran dano que fixera a Inquisición. A máis de un
tiven que recordarlle que xa non
existía tal órgano desde había
200 anos.
En que está a traballar agora?
Aínda teño quentiño un terceiro
libro, Otra idea de Galicia (Debate), de carácter divulgativo sobre nós. E acabo de comezar un
guión cinematográfico que vai
ser adaptación dun dos relatos
de O soño da febre. Eu xa me dedicara ao audiviosual profesionalmente. Agora non; eu vivo do
xornalismo pero non está mal
facer cine outra vez.G
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A

noticia non ocupou moito espazo nos xornais,
mais case todos a incluíron
nas súas páxinas: Marie Smith
Jones, a derradeira falante de
eyak, faleceu aos 89 anos en
Anchorage, Alaska, o 21 de
xaneiro de 2008. Os eyak son
(eran?) unha tribo amerindia
que vivía na costa do Pacífico
Sur de Alaska, entre a desembocadura do río Cooper e as
montañas Saint Elies. De nada serviron os esforzos desta
muller por manter vivas a súa
lingua e a súa cultura, porque
as poucas ducias de superviventes –en 1900 só quedaban
uns 60 eyak e en 2005 cerca
de 50– foron vítimas da aculturización, incluídos os fillos
de Marie Smith. Nos últimos
anos só podía falar na súa lingua ocasionalmente, cando a
visitaba o lingüista Michael
Krauss, estudoso deste idioma. A muller confesoulle a un
xornalista, en inglés, o terríbel
que era a súa soidade. Imaxino os seus días a monologar
ou a falar cos mortos, a petar
nas portas da memoria, a berrar para non atopar máis resposta que a do eco; a salmodiar palabras en voz alta, como ela mesma declarou, para
escoitar o seu son como a música máis fermosa. E, seguramente a concluír: daqiikih salle ‘llinuu que quere dicir “xa
non están”. Mais estaban.
Unha muller gardou até a
morte as voces criadas ao longo do tempo eyak. Pero o día
que morreu Marie Smith
3.000 anos de palabras perdéronse polo sumidoiro da historia. Agora si que xa non están. Canto teña recompilado
o profesor Krauss hase semellar ás bolboretas que fican
quedas atravesadas por un alfinete.

’’

O día que morreu Marie Smith
3.000 anos de palabras
perdéronse
polo sumidoiro
da historia”

NARRATIVA.

A novela como
reflexión
e testemuño
Mentres a herba medra
Autor: Xesús Rábade Paredes.
Edita: Galaxia.

Mentres a herba medra, de Xesús Rábade Paredes, obtivo o
Blanco Amor de 2007. A estas alturas, cualificar unha novela como estraña, rara, infrecuente,
non resulta en
nada clarificador. O crítico é
consciente diso,
e tamén é consciente de que,
por moito que
así sexa, o lector
non lle perdoaría facilmente que
obviase o comentario. A morfoloxía da novela é, hoxe, a que decida o autor como o contido da
novela tamén é o que o autor selecciona. Máis nada. O único criterio diferencial co resto de xéneros narrativos radica na extensión. Formalmente, as diferenzas entre o Blúmsdei de Cid Cabido (2006, Xerais) e esta novela
de Xesús Rábade Paredes non
son moitas. De primeiras, a escrita de Rábade Paredes semella
froito dun meirande distanciamento, Cid Cabido xogaba máis
coa inmediatez. Outro título que
con este gallo acode a memoria:
Os nomes da morte, de Vitor Vaqueiro (Galaxia, 2002), o distanciamento é meirande que en calquera dos outros dous. Os tres títulos mencionados reflicten a
vontade / necesidade dos autores de poñer en palabras a dialéctica establecida entre a vida e a
propia conciencia individual-vital de cada un deles, a vontade /
necesidade de non calar, de deixar testemuño. En realidade, a isto responde calquera novela; porén os tres renuncian, en distinto
grao, directamente proporcional
á inmediatez plasmada, a artellar
unha historia ao xeito clásico,
son conscientes diso e integran a

Xesús Rábade Paredes.

digresión reflexiva no discurso cer contrapuntos. “Paio dáme
de xeito inversamente propor- ben o ton. Tarnas pon contracional á inmediatez, como era de punto na conversa e dá acougo e
agardar.
relaxa (...) moito axudaron a fuMentres a herba medra é unha ga melancólica e o leve punto línovela fundamentalmente refle- rico, adobíos que, en dose calcuxiva, unha cita co tempo, cos va- lada, manteñen o tempero”
lores da vida, avaliación e refle- (106) Así reflexiona o narrador,
xión sobre o que significa vivir, vi- se ben o auténtico desencadevir sendo galego e o que significa ante, é a indignación, a indignaisto. Non se procure aquí unha ción polas cousas que pasatrama clásica, alén do feito de ron/pasan e como pasaron e o
que a existencia de personaxes ás feito de que o individuo debe reque lles acontecen cousas pode accionar ante iso. Esta é a súa
suxestionar certas tramas no lec- crónica
tor. O autor é moi consciente do Tarnas e Paio teñen personalidades ben diferentes, Paio
material que manexa e
ama a música, a Tarnas
de cómo o xestiona. “O
tíranlle máis os libros.
material é do máis hteMentres a
Tampouco se pode obroxéneo e o que imporherba medra é
viar como estas persota, a fin de contas, é a
unha novela
naxes lembran-homeboa integración, o resultado” ( 82). “Todo con- fundamental- naxean os propios fillos
do autor, Abe Rábade e
siste en recompor frag- mente
mentos, salvar elipses, reflexiva, unha María do Cebreiro. As
secuencias discontí- cita co tempo, personaxes son como
espellos da memoria
nuas que che bolen por cos valores
afectiva que os lemdentro disgregadas” da vida”
bran. O autor-narrador
(90) Xustamente, o nainterpélaos e vese interrrador aplícase no labor
pelado por eles, outro
de dispoñer, analiticamente, esa masa caótica que tanto lle acontece tamén co pemestura lembranza e presente sado paso do tempo. A novela
(inclusive perspectivas de futu- consiste nunha sucesión de feiro). “Hai quen confunde o tanteo tos que tenden a estar vinculados
e o equilibrio coa simple digre- á dimensión familiar mais non
sión porque non ten oído e non destenden (imposíbel) as esferas
se decata. No oficio da escritura sociais galega ou internacional.
non se debe xogar nunca ao des- Entrelazados con reflexións,
piste” (56) E velaí a novela en díá- nunha estrutura de contrastes en
logo, as personaxes axudarán ao puzzle, como unha escaleira de
narrador, permitíndolle estable- caracol que se anchea segundo

’’

progresa a ascensión, agrandando a perspectiva. Boa parte da
Historia do s. XX acode á revisitación da memoria, criticamente.
Neste proceso, autor e narrador
confúndense. “Tarnas, a receptora, pregúntame quen fai máis
de ventrílocuo, se o autor ou o
narrador, e eu, por saír do paso,
dígolle que depende” (82). Como
tamén é consciente da quebra da
dimensión temporal “pois o recordo venche todo xunto e ocúpache a memoria, como anulando todas as saídas, como abolindo a dimensión do tempo “(55).
A integración do material reflexivo e narrativo é total, un despréndese sempre do outro, demándanse e atópanse, só se poden entender como interación.
E procúrase ese ritmo pausado
que aquece a calquera discurso
de índole reflexiva. Porén a quebra da dimensión temporal
nunca é total, o mesmo autornarrador se decata, hai evolución, por moito que todo se
amoree na memoria e produza
esa sensación. O material narrativo certifica ese progreso e proporciona un leve fío sobre o cal o
lector vai compoñendo a historia que se lle conta. Ese material
actualiza, é certo, o corpo reflexivo, tan importante. Mais tamén
actúa doutro xeito non tan positivo, porque finalmente tamén é
a fronteira definitiva; se antes nese material sostiñan os chanzos
da escaleira, tamén chegará o
momento no cal paralicen a ascensión, o ensanchamento e a
perspectiva. Isto, consecuencia
previsíbel, non é en si o peor, o
peor é que o lector sinta ese material narrativo como una colección de anécdotas particulares,
un anecdotario. Logo de mediada a novela acentúase moito esa
sensación, agrandada polo feito
de que só existe unha auténtica
personaxe na novela: o autornarrador, o resto son personaxes
referenciais ou que actúan como provocadoras do autor-narrador. Non deixa de botarse de
menos unha estratexia claramente autobiográfica que choute por riba dese teito que impide
medrar ás personaxes, do teito
da brevidade anecdótica.
X. Manuel Eyré
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a (Ferrol).

TEATRO.

Lucidez
e sutileza
David Hare dedica a súa
última obra aos lazos
entre política e vida
privada coa guerra
de Iraq ao fondo

The Vertical Hour
Autor: David Hare.
Edita: Faber & Faber.

David Hare é un dos mellores
dramaturgos do panorama teatral británico actual e tamén un
dos máis descoñecidos no noso
país. Distinguido polo seu ideario de esquerdas, foi o fundador
de compañías
hoxe lendarias
–como a Portable
Theatre
Company ou a
Joint Stock Theatre Company–
que trataron de
responder á esixencia de se enfrontar coa realidade dende parámetros progresistas. Non obstante, a súa obra dista moito dese compromiso mal entendido
que simplifica as grandes cuestións ideolóxicas para mellor
acoller as intencións programáticas do autor. Ben ao contrario,
o teatro de Hare caracterízase
por unha celosa busca de harmonía –sempre difícil– entre unha análise política penetrante e
unha estrutura dramática capaz
de conquistar o gran público. O
resultado desta procura é un teatro que fala dos grandes problemas sociais a través de dramas
persoais, cicelado segundo os
modelos dun naturalismo sofisticado e debedor de certo drama
norteamericano, aquel máis
adepto as teorías freudianas.
Textos como Pravda, Skylight,
Amy’s View ou The Blue Room
dan conta dunha traxectoria tan
exitosa coma sedutora.
The Vertical Hour, a súa última
obra, debrúzase sobre o arrisca-

do tema da guerra de Iraq e faino
seguindo as características habituais do seu teatro: no canto de
entrar directamente no asunto,
abórdao a través da viaxe emocional de Nadia Blye, a protagonista, unha norteamericana experta en relacións internacionais
e reporteira de guerra retirada.
Nadia cre sinceramente na necesidade das “misións humanitarias” e mesmo actuou como
asesora da Casa Branca avogando pola intervención en Iraq. Os
seus valores, non embargante,
son cruamente postos a proba
cando a súa parella –Philip, un
terapeuta inglés non demasiado
ortodoxo– a leva á fronteira de
Gales para coñecer o seu pai, Oliver. Este é un médico liberal que,
renunciando a unha prometedora carreira como cirurxián, se
retirou ao campo despois de varios fracasos persoais. A discusión na que ambos se enfrascan
sobre a guerra do Golfo dá paso a
diferencias persoais máis fondas. Oliver revélase como un intelectual que cre no poder da reflexión e da análise mentres Nadia é unha persoa pragmática
que cre no compromiso activo.
Oliver peca de irresolución, de
exceso de especulación; Nadia
de precipitación, de lixeireza na
ponderación dos riscos.
The Vertical Hour é unha desas
obras nas que case nada ocorre
sobre o escenario mais nas que
podemos intuír enormes corrementos de terra baixo a apracíbel aparencia da superficie. Os
grandes temas que ateigan os titulares dos xornais do noso tempo –o terrorismo, a seguridade, o
imperialismo estadounidense, a
lexitimidade dos actos dos políticos electos…– mestúranse na
conversa coas vivencias persoais
duns personaxes torturados por
un pasado do que non saben tirar unha lección que os apazugue, que lles permita vivir en paz
co mundo que os arrodea. E así,
a intensidade dos diálogos vén
dada máis polo que permanece
agochado que polo que se di.
Aínda que o que se debate non
é, nin moito menos, fútil. Un
dos grandes gozos desta obra é
precisamente a enorme cantidade de suxestións intelectuais

CONTADELIBROS.
As mans do artista

David Hare durante a representación da súa obra Vía Dolorosa.

que nos ofrece a cada paso. Por cionais que esa partida ten sobre
exemplo, que é o que entende- eles. Non precisa ser explícito somos por patriotismo? É algo re- bre o que ocorre, posto que isto
lacionado coas estratexias da só é unha escusa para iluminar o
política ou ten máis a ver co drama íntimo que se debuxa soamor polos grandes poetas ou bre o mecanismo do xogo.
pola paisaxe? É a política unica- E iso é precisamente o que Hare
mente un modo de conciliar in- domina con mestría. O contrastereses diversos ou dete entre ingleses e amebe converterse nun
ricanos convértese
instrumento de trans- O contraste
nunha exploración da
formación da socieda- entre ingleses e disparidade entre un
de? Que é o que debe- americanos
modo “europeo” de
mos entender por reaentender a política inconvértese
lidade? Existe algo obternacional e un impenunha
xectivo, exterior a nosa
rialismo americano de
exploración
conciencia á que lle
novo cuño nacido dun
poidamos chamar así da disparidade xeito de xestionar o
ou é unha construción entre un modo propio poder dende
da nosa mente a partir “europeo”
un cego egoísmo. Mais
da percepción dos no- de entender
iso só funciona como
a política
sos sentidos?
un pretexto para se inComo se pode apreciar, internacional ternar nas sombras
gran parte do atractivo e un
persoais de cada un
da obra débese ao di- imperialismo dos personaxes. Para
verso abano de ideas americano
demostrar, á fin e ao
que brota do dilixente nacido
cabo, a puerilidade de
nume do autor. Mais o dun xeito
desligar a política da vigrande acerto, en reali- de xestionar
da privada.
dade, está no intenso o propio poder The Vertical Hour é unha obra que esixía un
coñecemento que Ha- dende un
re posúe dos seus per- cego egoísmo” autor audaz, que non
temese perderse en tosonaxes. E explícome.
da a complexidade de
Cando un autor coñece
matices que abrollan
tan fondamente os antras a aparente sinxeletecedentes, as motivacións e as ambicións dos seus za da súa trama. Sería un dobre
personaxes, pode prescindir de pracer vela representada nos norelatar os movementos da parti- sos escenarios pero, polo de agoda que se está a xogar –na páxi- ra, non deixa de ser unha lectura
na, sobre o escenario– para cen- lúcida e sutil.
Manuel Xestoso
trarse nas consecuencias emo-

’’

Pintor, empresario, editor... Son
moitas as facianas do
protagonista de Isaac Díaz
Pardo.
A patria enteira na memoria, de
Xosé
Ramón
Fandiño
Veiga, que
agora edita
Ir Indo na súa colección ‘Galegos
na Historia’. Inclúe moitas fotos
históricas e unha cronoloxía
da vida do biografado.

A música de Groba
Rogelio Groba Groba. Catálogo
de obras (1952-2007), editado
por Alén Miño e a Fundación
Rogelio Groba, co apoio da
Xunta de
Galiza, é un
recompilatorio das
principais
músicas
que o
compositor
galego creou durante a súa vida. A
edición, bilingüe galego-castelá, dá datos sobre textos, instrumentación e música, moi útil
para os seguidores da obra do
artista.

Vicetto reeditado
Benito Vicetto, un dos
primeiros historiadores que se
dedicou a pescudar no pasado
de Galiza,
publicouOs
reis suevos
de Galiza no
1860. Agora,
Toxosoutos
resgata
aquel texto
cun ánimo
histórico pero tamén literario.
Unha época tenebrosa e con
pouca información que o
prohome do Rexurdimento reconstruíu valéndose da
intuición e o enxeño. 
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O CORDEL.

DIARIOS.

Ao vivo

Todo o que
nos queda
por aprender
de 1973

Nº 1. Marzo do 2007.
Edita: IGAEM.

Esta nova publicación quere servir de guía para todos os interesados en seguir a Rede Galega de
Música ao Vivo, promovida pola
Consellaría
de Cultura.
Neste caso, a
atención recíbena The
Blows, Eladio
Santos e Cornelius, entre outros artistas.
Inclúese un taboleiro de todos os
concertos do ano pasado en
imaxes.

AG
Nº 4. Marz-maio do 2008.
Dirixe: Miguel Anxo Fernández.
Edita: Foro Galego do Audiovisual.

Este número recolle as fitas galegas premiadas cos ‘Goya’. A
entrevista é co director de cine
Pere Portabella. Relátase como
avanta o proxecto de Anxo de
la Cruz Os mortos van ás
présas.
Moncho
Lemos fai
unha reportaxe sobre as
bandas
sonoras dos filmes galegos. Juan Pablo Etcheverry, Rubén Coca e David
Pardo debaten sobre o xénero
da curtametraxe.

Dietari de 1973
Autor: J.M. Castellet.
Edita: Edicións 62.

Cando en 1988 apareceu Els escenaris de la memória, todos
aqueles que sabían de Josep Mª
Castellet crítico
ou ensaísta quedaron sorprendidos: era (é) tamén un excelente memorialista. Autor sempre «á moda» ou
que sinalaba o camiño da «moda
literaria», lembremos títulos
seus: La hora del lector, Iniciació

Ollos de auga acada o premio
“Frei Martín Sarmiento”.A novela
de Domingo Villar, que xa foi traducida a cinco idiomas, vén de lograr outro recoñecemento, que se suma ao
“Premio Brigada 21” e ao “Premio
Sintagma”. O galardón entregouse
en Vilagarcía perante máis de 2.000
escolares de toda Galiza. O xurado
do “Frei Martín Sarmiento”, o único
premio de literatura infantil e xuvenil
concedido polo propio lectorado, integrárono 5.300 estudantes.

a la poesia de Salvador Espriu
(que avogaba por unha lectura
menos «superficial da que se estaba a facer de Espriu no momento da súa máxima popularidade ), Lectura de Marcuse (tan
mal lido: os marxistas (sic) repararon na famosa «integración»
do proletariado no sistema capitalista e non cando avisaba que a
partir de 1968 o capitalismo empezaba a reorganizar as súas formas de poder, de produción, xa
que logo, sen que cambiaran as
relacións), Pla o la raó narrativa,
etc., sen esquecer antoloxías
«programáticas» e paradigmáticas, tanto da poesía española
(Veinte años de poesía española
ou Nove novisimos) como da catalá (Poesia catalana del segle XX,
en colaboración con Joaquim
Molas) etc., Antólogo, ensaísta,
editor, home público, memorialista, pertecente a unha xeración
talvez das máis mitificadas da literatura castelá (e catalá): Gil de
Biedma, Carlos Barral, os irmáns
Goytisolo, Gabriel Ferrater, etc.,
da que foi o máximo expoñente

C E N T E N A R I O

D E

Josep Maria Castellet.

crítico e teórico e un dos seus
máis versátiles dinamizadores, á
idade de 81 anos entrega un Dietari de 1973. Dietario que, segundo propia confesión, perdera e

U R B A N O

Urbano Lugrís
Unha biografía divulgativa
de ANTÓN PATIÑO
COLECCIÓN ESENCIAS

Murguía
Nº 13. Maio-agosto do 2008.
Dirixe: Uxío-Breogán Cequiel
Diéguez.
Editan: Asociación Galega de
Historiadores, Colectivo Murguía e
Pontenotempo.

Uxío Breogán Diéguez analiza
a figura de Alexandre Bóveda
no exilio.
Antón Meilán analiza
a figura
do mariscal
Pardo
de Cela no
seu
derradeiro
ano de vida. A entrevista
é con Dionisio Pereira.

Aquí vén o Maio
de URBANO LUGRÍS
RELATOS HISTÓRICOS

EDICIÓNS

A NOSA TERRA

encontrou sen buscar, e decidiu dar ao prelo. Excelente
decisión: agora só fai falta que
se publiquen os outros inéditos que, segunda propia >>>

L U G R Í S
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O patrimonio inmaterial preséntase diante da Unesco.Ponte... nas
ondas! está a traballar arreo na reformulación do dossier da Candidatura
do Patrimonio Inmaterial GalegoPortugués xunto a un grupo de especialistas de distintas universidades
galegas e portuguesas para presentalo perante á Unesco. A proposta
debe ser remitida antes do 30 de
agosto deste ano para poder optar
ás inscricións na listaxe que a Unesco
fará pública en setembro do 2009.

que ían aparecendo, as discu>>> confesión, aínda ten.
A publicación destas «notas sións e polémicas políticas (cudiarias manuscritas entre o 11 xa maioría tiñan como eixo o
de febreiro e o 13 de xullo de desencanto da esquerda con
1973», que podían ser pura ar- Cuba), as tertulias até altas hoqueoloxía, ou podían interesar ras da madrugada, que non
só polo «contorno», é
servían para nada,
dicir, por falar daquela
aínda que quizais puxeración máis ou meñan unha pinga de linos xa mítica, superan Excelente
berdade e alegría nun
en importancia todo Dietari que
período en que caliso, e mesmo van alén demostra que, quera sinal de liberdado seu valor como no futuro, os
de e de alegría eran
«testemuño persoal e autores que
perseguida, prohibicolectivo dunha serie terán unha
da, castigada...
de feitos e situacións» obra máis
Polas páxinas deste
tan representativos «sólida e
Dietari vemos un Casdaquel 1973 como o intensa» serán tellet inquieto, en eferfuncionamento da
vescencia permanente,
os que menos
editorial, o equilibrisque escoita con perplese dediquen á
mo continuo ao que se
xidade a un escritor no«vida pública»”
vían obrigados os intevo que quere comer o
lectuais contrarios ao
mundo, ser vangardisfranquismo pola reta e popular, asiste á rupresión que imperaba en todas tinaria presentación de libros, le
as partes, a liquidación do ta- polas noites a obra completa de
mén mítico premio Seix Barral, Pla facendo e ordenando curioporque xa non cumpría a fun- sas fichas que lle servirán para a
ción de dar saída e resonancia elaboración do seu estudo sobre
ás novas tendencias literarias o escritor. E tamén como está

’’

farto de que se lle acumulen os
traballos, da vida frenética que
leva que non lle permite dispor
de tempo para escribir. Nun
momento, albíscase o cansazo:
as resacas, as dolencias do corpo, a caída dos ideais e compromisos politicos, o sectarismo da
esquerda... E se de cando en vez
hai algún consolo, a precocidade xenial do mozo Gimferrer, a
curiosidade inesgotábel de Baltasar Pórcel, a maioría das veces
a banalidade e pouca preparación de novos escritores que
pensan máis en conseguir unha
porcentaxe vantaxosa que en
artellar frases fulgurantes.
Mais a importancia deste Dieteri de 1973 radica no que, talvez,
de maneira involuntaria, ten de
lección para aqueles intelectuais e escritores de idade non
moi avanzada que queren dedicar toda a vida «a intentar crear
unha obra literaria, se non moi
importante, cando menos sólida e intensa». En moitas notas
quéixase da perda de tempo
que supuxo para el e para moi-

ANOSATERRA
1-7 DE MAIO DE 2008

tos da súa xeración o participar
na batalla política: un tempo
que «deberíamos ter desenvolvido máis especificamente no
terreo intelectual», como tamén
se laia polo tempo perdido en
paroladas inútiles e en ler, por
profesión ou fatiga, libracos
inutiles: «Cantas novelas horríbeis terei lido durante os vinte
últimos anos?».
Excelente, proveitoso Dietari,
quizais hoxe máis que nunca,
porque demostra que nun futuro, os autores que terán unha
obra máis «sólida e intensa» serán os que menos se dediquen á
«vida pública». É dicir, os que
quedarán en casa: pensando,
lendo, escribindo. Traballando.
Por outra parte, tamén serve o
Dietaride 1973 para acabar,
dunha vez por todas, con esoutro mito: a Barcelona dos anos
70. Tan aborrecida como a de
hoxe, tan menestral como sempre, nunca cidade dos prodixios.
Mito, curiosamente, da dereita
española e españolizante.
X.G.G.

REVISTAS.

Dorna,
un regreso
necesario
Dorna.
Expresión Poética Galega
Dirixe: Ramón Lourenzo.
Edita: Cátedra de Filoloxía Galega. Universidade de Santiago.

Logo dun parón de tres anos,
volve a revista que, co subtítulo
“Expresión Poética Galega”,
cobre un oco no sistema editorial. Cumpría unha publicación con certo grao de especialización na literatura galega,
que integrase creación e crítica
e que lles dese cabida a voces
doutras literaturas. Vinte e sete
anos de traxectoria, con maior
ou menor constancia na periodicidade, consagran Dorna como publicación referencial da
nosa poesía.
Editada pola Cátedra de Filoloxía Galega da Universidade de
Santiago de Compostela e dirixida por Ramón Lourenzo,
conta, neste número 31, cun
novo comité de redacción integrado por David Pérez, Lorena
López, Mario Regueira e Xosé
Manuel Salgado. A vontade de
renovación queda manifesta
na diversidade (e mesmo diverxencias) de voces que recolle o número. Diferentes xeracións, e tamén diferentes posicións, dende poetas con- >>>
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IV edición de 'I+P, ideas para producir'. A xornada de exposición de
obras audiovisuais, convocada
anualmente polo Clúster Audiovisual Galego en colaboración coa
Obra Social de Caixa Galicia, reúne o
8 de maio na Coruña os 15 proxectos que o comité de expertos seleccionou entre máis de medio centenar de traballos presentados. A cidade herculina convértese nun punto
de encontro para creadores, produtores e distribuidores da industria
audiovisual europea.

1-7 DE MAIO DE 2008

Xulio Fernández,
presidente de Filmax.

crítica

>>> sagrados como Anxo An- que, como as súas Ortigas, fan
gueira, Chus Pato, Helena Vi- proer a consciencia, agromanllar Janeiro ou Xesús Rábade do entre as fendas da pedra do
Paredes, pasando por algúns imaxinario, ou chega ao “Fragmáis novos pero cunmento dun epítome
ha traxectoria igualde historia de Galicia”
mente intensa (María
en que Darío Xohán
A vontade
do Cebreiro, María LaCabana bota abaixo os
de renovación
do ou Elvira Ribeiro
tótems e ispe os tabús
Tobío), até as novas queda
da nosa mitoloxía cunvoces emerxentes, manifesta
ha linguaxe lúcida e
que acaban de ver edi- na diversidade certeira.
tado o seu primeiro li- (e mesmo
A esta vizosa mostra da
bro, como Alberte Le- diverxencias) creación poética actual,
ma e Xiana Arias, ou de voces
súmaselle, na sección
aínda non publicaron. que recolle
“Voces de fóra”, a escolNese sentido, a revista o número”
ma de Entrementres
dáme a man, do poeta e
abre unha fenda que
tradutor biscaíno Kirpermite lermos obras
men Uribe, realizada e
noveis ao carón dos
traducida por Haizea
veteranos. Adianta tamén textos inéditos de proxec- Barcenilla e Arsenio Iglesias Patos máis extensos, como o moi zos. A través de catorce poemas
prometedor Non son de aquí, ben escollidos, aínda que se bota
de María do Cebreiro. A autora en falta o “Bisita” (“Visita”) de
asume a posición de non per- onte tira o título do poemario,
tenza ao lugar (e, polo tanto do achégase a poética transparente
distanciamento) en “Lisboa”, e contundente deste autor e
“Sintra”, o “Cascais” e o “Nor- músico. Por último, o “Caderno
te”. Outro exemplo é un petis- da crítica” proponnos unha
co de Nove, o poemario de Ma- achega a Os hemisferios, de María Lado gañador do Premio ría do Cebreiro, da man de Iago
Avelina Valladares o ano paCastro Buerger,
sado e aínda
quen salienta a cainédito.
pacidade da autora
A multiplicide reformular o disdade de lincurso poético afasguaxes faise
tándoo do lirismo,
visíbel na die transitar xeograversidade forfías novas; á posimal e técnica,
ción de Alfonso
dende as esPexegueiro, con
truturas máis
respecto do(s)
convencionais,
campo(s) literacomo os sonerio(s), para o que
tos de Rábade
Isaac Lourido esParedes e Elvira O número 30,
tuda as instanRibeiro, até o último da anterior etapa
cias de consafluxo de palagración no campo galego, catabras de Anxo Angueira ou os lán e español, e conclúe situáncinco haikus “pornográficos” doo no exilio consciente, na
de Roi Vidal, pero tamén nas marxe do mercantil; e a proposmoi diferentes tomas de posi- ta de revisión do corpus poético
ción. En canto a voces narrati- de Emilio Pita de Xosé Anxo Garvas e temáticas, o número de cía López.
Dorna acolle un abano inmen- A publicación volve con forza
so que vai do poema amoroso- para ocupar un espazo que neintimista en primeira persoa cesita ser construído: onde a
ou a vivencia da paisaxe, pasa poesía bota por fóra do xustillo
pola voz colectiva que María do das estratexias editoriais e meCebreiro pon para contar o lu- dra salvaxe e diversa. Pero tagar dende fóra, as “Melodías mén crítica e consciente.
Lara Rozados
silvestres” de Xiana Arias Rego,

’’

ciosos aparentemente nas
súas intencións, abonda cun
certo gusto nas harmonías
instrumentais para reivindicar un conceito lúdico da
música. Pero para divertir tamén cómpre amosar certo
oficio na técnica instrumenGalaguech
tal, e os integrantes de Xarín
Autor: Xarín. Gaiteiros do Íncio.
abofé que o posúen.
Edita: Zouma Records.
O disco comeza cun tema,
“Vals do Íncio”, que convida
xa á danza no seu ritmo lenPódese crear folk tradicional to, mentres que no segundo
neste século XXI? O
corte, “Pasamontaúltimo disco do gruñas”, o ritmo vaise
po Xarín confirma tal
animando ata cheposibilidade, en tangar na “Polka da Esto reparamos na autada” a unha variatoría con nome proción de compases
pio da maioría dos
segundo vai gañandoce temas gravado tempo. Porque o
Abonda
dos. Presentados cobaile pode ver altemo unha formación cun certo
radas as súas cadentradicional de gaitei- gusto
cias, mais non deixar
ros, e asumido tal nas
de ser tal na suceconcepto con enga- harmonías
sión de variantes en
dido de outras sono- instrumentais forma de “xota”,
ridades –acordeón, para
“rumba” ou “muifrauta, percusións e reivindicar
ñeira”. Por se alguén
violíns–, Galaguech un conceito
dubidaba da lexitimostra a uns músi- lúdico
midade na nosa múcos dispostos a ex- da música”
sica de raíz, velaquí
pandir xoldra ao seu
teñen esta mostra.
carón. Pouco pretenX.M. Estévez

MÚSICA.

CINEMA.

Orquestrina
folk

O ‘problema
vasco’

’’

Todos estamos invitados
Dirección e Guión: Manuel Gutiérrez
Aragón e Ángeles González Sinde.
Música: Ángel Illarramendi.
Elenco: Óscar Jaenada, José
Coronado, Vanessa Incontrada,
Iñaki Miramon.

O problema vasco. Con esta
frase resumimos desde hai
anos unha situación en abstracto que levanta polémica,
enfronta demasiadas opinións
e que todo o mundo trata de
explicar sen conseguilo. Desde
que ese “problema vasco” comezou, o resto de España (e
aquí, ao dicir España xa me
meto noutro tema de confrontación, pero permítanme deixalo así, como un “fonema nomástico”, que dicían Les Luthiers, só para enterdernos) e o
resto de mundo mudou moitas veces, e o que era e existía
nun tempo, xa nin é nin >>>
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Representación galega en Documenta Madrid 08.O documental
Fronteiras,do vigués Rubén Pardiñas,
competirá esta semana na cuarta edición do Festival Internacional de Documentais de Madrid, que se celebra
do 4 ao 11 de maio. Galiza tamén está
representada na categoría de longametraxes por Barreiros: motor humano,de Marcos Besas, e Profesor Tejero,
de Lois Patiño. Na categoría de curtametraxes están seleccionados Po de
estrelas,de Alberte Pagán, e O desencontro,de Miguel Abad.

1-7 DE MAIO DE 2008

’’

XORNALISMO
GALEGO
Marcos Valcárcel

H

Dous fotogramas de Todos estamos invitados.

>>> existe. Por dicilo doutra
forma, desde que Carrero
Blanco voou polos aires de Madrid pasaron demasiadas cousas, entre outras, que morreu
Franco, inventaron os teléfonos móbiles e cada catro anos
escollemos alcaldes ou presidente de Galicia, por poñer casos. Pero o “problema vasco”
segue aí e, confeso, sigo sen entendelo, seguramente por algún defecto conxénito, que me
incapacita para penetrar nos
dogmas, nas matemáticas superiores e para dubidar de todo o que non entre no mundo
da lóxica. E esta película incide

no problema sen chegar a re- guión sólido, actores solventes
solvelo, como non podía ser (o Jaenada mesmo serve para
doutro xeito, e aínda
ser Camarón ou gudaque toma partido, a
ri, tanto lle ten) unha
súa postura (supoño Esta película
música importante e
que a do director) en- incide
unha historia que se
tra no área da lóxica no problema resolve en maneiras
elemental, polo que
de thriller. Todo ben.
sen chegar
tampouco chega a enAdemáis coñece a
a resolvelo,
tender o famoso proidiosincrasia vasca
como
blema.
que, aínda que resulte
Gutiérrez Aragón non non podía ser tópica, é evidente: a
precisa demostrar a doutro xeito” Gastronomía, a Relisúa valía como realizaxión (católica) e a Pador, e, polo tanto, destria, todo levado ao esde o punto de vista
tilo vasco, ao extremo
técnico e formal, a película é (“se os meus amigos queren
impecábel, apoiada por un cocochas, terán cocochas”, dí o
da sociedade gastronómica;
“Deus xustifica a muerte dos
inimigos”, dí o cura) todo é un
conmigo-ou-contra-min, e os
que están no medio, a maioría
silenciosa, mira para outro lado ou esquece, como lle sucede ao protagonista, que perde
a memoria e renace para reconverterse nunha nova imaxe
do que foi, pero nesta segunda
oportunidade a confusión é
máis forte que el, e as ideas non
son tan sólidas.
A película, por suposto, non cai
na moralina de impartir xustiza e dictar sentenza, o final

’’

queda aberto, como o mesmo
problema; pasa a ser así un fito
máis dunha longa historia de
películas baseadas nese mesmo problema, que case constitúen un xénero en si mesmos
na cinematografía española.
Por suposto, aínda que apreciando os valores deste filme,
saín sen entender o “problema
vasco”, pero seguramente debe ser porque non teño moita
fe nas relixións, tampouco son
moi afeccionado á gastronomía (tan de moda dun tempo a
esta parte) e a patria sempre
me colle na cama polas mañás.
E así non hai maneira de entender nada.
PROPOSTA: Mirar en Internet a
película “Man of the Earth”, está dirixida por un americano,
Jerome Bixby, que a rodou con
escasos medios. As produtoras
non a quixeron, porque formula unha longa reflexión sobre o
mundo e as relixións. Así que a
colgou en Internet e autoriza a
calquera a baixala; é interesante, realizada como se fose unha
peza teatral, e demostra que os
vieiros da Rede van ser un futuro incerto.
J.A. Xesteira

ai catro meses saían á rúa
dous volumes publicados
pola Galaxia e o Consello da Cultura Galega titulados “Xornalismo con Opinión”: un tomo enteiro dedicado a estudos sobre
20 autores e outro cunha escolma de textos dos mesmos xornalistas e escritores. Víctor Freixanes e Xosé López asinan unha
introdución na que reflexionan,
dende o presente, no significado
do xornalismo de opinión (xénero hexemónico na prensa decimonónica tan ideoloxizada) e
na escasa atención que lle teñen
dedicado ata agora os estudosos
da comunicación. Con eles colaborou Rosa Aneiros coordinando o traballo dos vinte autores estudados. En conxunto os
dous volumes son un tesouro
para calquera persoa que se
queira achegar á historia do xornalismo galego e, tamén, á historia do xornalismo en galego.
Porque o realmente sorprendente é que, a 30 anos da inauguración desta nova etapa democrática, a memoria do noso
xornalismo siga a ser tan precaria. Hai bos traballos de investigación, mesmo sobre algúns
xornais (como o “Galicia” de Vigo, de Paz Andrade), pero estes
non chegan sempre ó gran público. E a maioría dos galegos e
galegas descoñecen case todo
sobre o noso pasado nos xornais: cantos ourensáns saberán
que foi na cidade auriense onde
o vello Lamas Carvajal puxo a
peza fundacional do xornalismo
en galego con “O Tío Marcos d´a
Portela”? Se non estou errado,
nin sequera nos estudos da nosa
propia Facultade de Xornalismo, existe unha materia específica sobre esta historia interna
dos nosos xornais e dos nosos
xornalistas, tan mal coñecida.
Quizais se poida argumentar
que o xornalismo de hoxe pode
avanzar sen coñecer a súa propia tradición, porque o futuro só
depende das novas tecnoloxías.
Pero eu non son desa opinión. 

’’

O xornalismo de hoxe
non pode avanzar
sen coñecer
a súa propia
tradición”

o,
pón con
italistas
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ECOS LUSÓFONOS

A POESÍA ERÓTICA
DE SÓNIA SULTUANE
Xosé Lois García

S

ónia Sultuane (Maputo, 1971) é a voz mozambicana
do amor e do erotismo. Sonhos e Imaginar o Poetizado son dúas entregas valiosas para contemplar os seus novidosos rexistros. Os tempos mudan e a poesía de Mozambique está polo camiño certo das mudanzas. Sultuane colócase no que transcende, por iso os seus versos sensuaissexuais de fraxilísima sensibilidade confírenlles esa ofrenda de liberdade a corpos oprimidos.
Houbo un tempo en Mozambique en que os poetas tiñan
outro cántico, no tempo da guerra colonial, e aquel espazo
bélico esixía unha economía poética patriótica, mesmo
entrañábel e suxerente en tantas rebeldías que propiciaron a liberdade do pobo. Mais agora a liberdade do corpo é
importante nesa África onde o amor emana dunha tradición vital e luminosa que se reflecte nas composicións de
Sultuane. Cando un poeta africano recorre a un temario
que foi o verbo inicial do amor, consentido e lexitimado no
pracer e na liberdade, estamos no camiño certo que a poesía, a musica e a danza forman un todo no ritual da
amatoria. Claro que a amatoria de Sultuane responde
a certas connotacións orais
da tradición africana, mais
tamén coincide, en certos
parámetros, coa poesía
erótica europea. Tomemos
como referencia a Pietro
Aretino, amigo de Tiziano.
O autor dos cadros: “O
amor sacro e amor profano”, cun nu corporal no
que se incita ao corpo oprimido baixo os luxosos vestidos da época a ser libre.
Tamén a súa “Venus de Urbino” e “Dánae” suxiren
que a palabra de Aretino e o
trazo de Tiziano produciron un grande avance na liberdade de Eros transgredido.
Con isto non estamos a insinuar que a poesía de Sultuane
sexa híbrida, non o é. Mais a súa paixón polo erótico non
só se manifesta na poesía senón tamén na pintura-collage
e nas esculturas compostas con materia morta, pero iluminada, produto desa suculenta autoridade por crear
universos emocionais ben distintos ás expresións doutras
épocas.
Así é como Sultuane propicia unha definición moi singular na poesía erótica, con diversos procesos reivindicativos
para existir e amar. O desamor ten o seu espazo nestes
dous libros. Amor e desamor son dous conceptos elementais que nos suxiren liberdade fronte a calquera escurantismo. Esta enorme poeta do amor, na súa mais alta expresión e manifestación, non admite o flaxelo das incoherencias, das alienacións e das castracións. Nesta dirección
configúrase a proclama do existencial e do social da África
ancestral e, tamén, rexurdida e integral, como nestes versos do poema, “Beijo Negro”: “o mergulhar no entardecer
da esperança ardente,/ e esses tambores ao anoitecer, me
embalem em sons embriagantes’/ o fogo dos corpos mais
forte que as chamas das fogueiras”.G

Do Caimán do Río Tea
a Capitán Furilo
Descarga gratuíta na
internet e linguaxe
propia son as
características deste
grupo, que vén de
rematar Pop?, o seu
primeiro traballo
discográfico.

M.Barros

Capitán Furilo é un grupo rock
acabado de nacer pero con moito percorrido ás costas. Os seus
piares fundamentais rexorden
das cinzas dunha das bandas
máis destacadas do movemento
bravú: O Caimán do río Tea, que
deu por finalizada a súa traxectoria a finais do ano 2000.
A pesar de que Miki, Rafa e Mon
puxeron punto e final ao Caimán
naquel entón, e decidiron comezar xunto con Óscar este novo
proxecto, o certo é que Capitán
Furilo débelle ao grupo bravú
moitos dos seus sinais de identidade. Como explica Rafa, “é unha evolución sen perder as bases”. Así, Capitán Furilo recolle a
herdanza de formulacións directas, cancións de curta duración
sen grandes efectismos e o compromiso lingüístico co galego,
pero evoluciona por outras tendencias musicais máis abertas e
aparca definitivamente o ska.
O xermolo da banda nace nun
pub de Dublín a mediados do
2006, onde se topan varios dos
seus membros. Despois dunha
multiplicidade de coincidencias e o gusto común polas series americanas dos 70, especialmente por Canción Triste

de Hill Street, e por grupos como Inmaculate Fools ou Os Resentidos, comeza a xestarse un
proxecto musical que tomaría
forma de banda pouco despois
en Ponteareas.
O seu debut en directo tivo lugar
na sala La Iguana Club de Vigo o 1
de xuño de 2007, cun repertorio
que combinaba un rock conciso
e directo con ecos bravú.
Case un ano despois, e tras a
gravación dunha maqueta anterior e a participación no disco
colectivo Escolma, composto
por temas de cada un dos finalistas do primeiro concurso N'saio, organizado pola Consellaría de Xuventude, a banda está a
presentar os temas de Pop?.
Neste primeiro disco profesional, gravado nos Estudios Océano de Nigrán baixo a produción
de Javier Abreu e Gabriel Reigosa, Capitán Furilo reflexiona sobre o cotiá a golpe de descarga
guitarreira e bases sinxelas.

En directo
Sábado 10 de maio,
A Esmorga, Ourense
Venres 30 de maio,
Sala Clavicémbalo, Lugo
Xoves 18 de xuño,
La Fábrica de Chocolate, Vigo
Venres 19 de xuño,
Pub Dánton, Laracha.G

? UERE SABER MÁIS?

www.myspace.com/capitanfurilo
www.arregueifa.net

DIFUSIÓN LIBRE.Ademais da venda
directa, o grupo ten aloxadas na
internet as súas composicións
para posibilitar a descarga gratuíta, na páxinas da Regueifa e de
Komunikando. Como explica
Rafa, son varias as razóns polas
que escolleron esta dupla vía.
“Unha delas responde a factores
comerciais: na medida en que
poidas difundir as túas cancións
chegarás a máis xente e todo
aquel que estea interesado poderá acceder a elas con máis facilidade, aproveitando unha estrutura que non existía antes”comenta. Ademais, o grupo ten unha aposta persoal da música como pracer, non como negocio.
“Nós gozamos gravando, tocando, actuando e compoñendo.
Evidentemente hai un costo pero tentamos que sexa o menor
posíbel para que a xente tamén
poida acceder a ese sentimento”.
O COTIÁ COMO FONTE DE INSPIRACIÓN.
As letras de Capitán Furilo falan
de amor, da sensación de desarraigo, de cartos, da soidade, en
definitiva, de “situacións normais que lle pasan a xente normal”. Tiran do cotiá como fonte de inspiración aínda que aseguran que topar a musa é cada
vez máis complicado polo ritmo trepidante que leva o mundo. “Facemos as cousas por impulso e imitación, sen reflexionar”, comenta Rafa. “Esa dinámica social fai difícil que un
proxecto musical se leve a cabo,
porque a arte necesita reflexión. É moi complicado compoñer hoxe en día e moi doado
caer na copia. Nós intentamos
ter unha linguaxe propia”.G
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A noite dos escritores da AELG
Murado, Marica Campo
e Agustín F. Paz
premios de narrativa,
poesía e infantil e xuvenil

rica Campo, que obtivo o de poesía co seu Sextinario (trinta e seis
+ tres), editado na renovada colección de Sotelo Blanco, Edoy
Leliadoura, subiron a pola escultura de Basallo e máis a estilográfica. Tampouco Xosé Luís Méndez Ferrín, cuxa andaina xornalística foi recoñecida na gala, estivo presente na gala. No primeiro
caso, a novela de Murado impúxose a As palabras da néboa de
Francisco Castro (Manuel García
Barros de novela), Así nacen as
baleas de Anxos Sumai (premio
de Narrativa Breve Repsol YPF), e

máis os relatos de Séchu Sende,
Made in Galiza, que a Asociación
Galega de Editores escollera como libro do ano. Trinta e dous
dentes, de Xabier López, O señor
Lugrís e a negra sombra, de Luis
Rei Núñez, e Os ollos de K, de Antón Riveiro Coello, completaban
as candidaturas.
A escolla de Marica Campo foi
unha das sorpresas da noite: en
poesía figuraban dende autores
consolidados como Miguel Anxo Fernán-Vello (co Dicionario
do estremecemento), Francisco
Fernández Naval (con Miño),

Paulino Pereiro (autor de Morte
do mar) e María Xosé Queizán
(polo seu Cólera), até voces
emerxentes, como Xiana Arias,
gañadora, con Ortigas, do XIX
Pérez Parallé, e Leo F. Campos,
autor de Hai cu.
O premio á traxectoria xornalística, que conceden o Colexio de
Xornalistas e a AELG, recaeu
nun dos autores máis importantes da literatura contemporánea, Xosé Luís Méndez Ferrín,
entre Alfredo Conde, Xosé Manuel Pereiro, Gustavo Luca de
Tena ou Manuel Rivas. En teatro, o Ciclo de marte, de Millán
Picouto impúxose a Crio
Xénese, de Afonso Becerra e a
Comedia bífida de Manuel Núñez Singala. E De provincia a nación: historia do galeguismo político, de Justo G. Beramendi, gañoulle, como mellor ensaio, a
Arte e parte. Dos patriarcas á arte suicida, de Xurxo Borrazás e
Querer crer entrever. Expresións
críticas de reflexión e lectura, de
Carlos P. Martínez Pereiro.
Por último, foi premiada a tradución que Yolanda Vilarchao
fixo para Rinoceronte dos Poemas canónicos de Kostantin
Kavafis, que competía co libro
da mesma editorial O muiñeiro
ouveador, de Arto Paasilinna,
traducido por Tomás González
Ahola, e Fuxir, de Jean Philippe
Toussaint, por Carmen e Mª
Dolores Torres París, e O castelo branco, de Orhan Pamuk,
por Eva Almazán, os dous para
a colección Biblioteca Compostela de Narrativa Europea.G

rio Municipal de Ourense o 13 de
xuño. E como non podía ser
doutro xeito, estarán presentes
en canta festa do pan haxa no verán: a raíña de todas, a do Pan de
Cea, o 6 de xullo. Logo dunha
tournée pola Casa do Couto de
Ponteceso (19 de xullo), o Festival de Pardiñas, en Guitiriz, o 1 de
agosto, o Campo da Feira de
Allariz o 9 de agosto, a Semana
de Teatro de Chantada o 16, e a
Mostra de Teatro de Cariño, o 19
recuncan en novas festas do pan
e da malla, en Arzúa e Oroso o 22
e 23 de agosto, e despiden a tempada o 10 de setembro en Oleiros, no Auditorio de Meira.
Moitas das funcións serán, como é propio do tempo e do espectáculo, en exteriores. O modus operandi e o xeito que Vol-

ta e dálle ten de concibir o teatro, nestes seus oito anos de andaina, casa co teatro de rúa: a
primeira das súas achegas escénicas, o monólogo Furga Garabela!, escrito e dirixido por
Rivadulla Corcón e interpretado por Pepe Penabade, derivou
nun espectáculo concibido para a rúa, Rodesindo da Barrosa.
Documentados no acervo antropolóxico e etnográfico de
Xaquín Lorenzo ou Antón Fraguas, rescataron unha figura
tan propia da nosa cultura como infrarepresentada no teatro e nas letras, o seu código (o
barallete) e os seus costumes,
para pólos de novo na rúa.
Dous anos despois naceu Salitre, tamén de Rivadulla Corcón, e para a que Penabade

contou con Comba Campoy
como compañeira de táboas,
igual que nas seguintes pezas,
Peccata Minuta, de Lucho Penabade (un espectáculo de rúa
a través do que levaron un confesionario móbil a diferentes
feiras medievais do país) e Jalisia ¡Mi Madriña!, de Nazaret
López. Agora poñen en marcha
unha das súas producións
máis ambiciosas a través de catro cadros: sementeira (o texto
de Nazaret López, onde unha
veciña que toleou sementa
compulsivamente), sega (un
divertido cabaré escrito por
Carlos Santiago), malla (de Lucho Penabade, onde a aldea da
Seara foi transformada de vez)
e o pan, de Rivadulla Corcón, a
contudente reflexión final.G

L.R.

A cubana Nancy Morejón, a traxectoria xornalística de Ferrín e o
alma mater da Mostra de Teatro
de Ribadavia, Rubén García, foron rostros protagonistas da noite de galardóns que a Asociación
de Escritores en Lingua Galega
(AELG) celebrou o pasado 26 de
abril. Rubén García, que xa recibira unha homenaxe durante a
gala dos María Casares, volveu
ser agarimado cun longo aplauso do público. Ao artífice da
mostra que botou a andar o teatro profesional galego, a esclerose impedíralle ir á gala do Rosalía
de Castro, pero nesta ocasión,
acompañado polo alcalde de Ribadavia, Marcos Blanco Jorge,
estivo presente no Hotel compostelán Porta do Camiño.
A poeta Nancy Morejón foi escollida neste 2008 como merecedora do premio “escritora
galega universal”, nun ano
marcado polo irmanamento
coa illa. Galiza foi convidada na
Feira do Libro da Habana.
Atendendo aos premios que recoñeceron as mellores obras do
2007, en literatura infantil e xuvenil correspondeulle á novela O
único que queda é o amor, de
Agustín Fernández Paz, entre
unha lista onde figuraban premios como o Merlín (as Mini-

Os premiados [desde a esquerda] Xusto G. Beramendi, Rubén García, Millán Picouto, Nancy Morejón, Yolanda Vilarchao,
Agustín Fernández Paz,xunto cos directivos da AELG, Mercedes Queixase Cesáreo Sánchez Iglesias.
SANTOS-DÍEZ

maladas, de Carlos López,
“Chinto”) o Caixa Galicia (Illa
soidade, de An Alfaya), ou o Manuel María de Literatura Dramática Infantil, as Boas noites de
Paula Carballeira (candidatas ao
mellor texto nos María Casares),
amais de Rinocerontes e Quimeras, de Marcos S. Caldeiro, A lagoa das nenas mudas, de Fina
Casalderrey, o Libro das alquimias, de Xesús Constela, e a Saladina de Xavier Queipo.
Nin Miguel Anxo Murado, que
levou o premio á mellor narración por O soño da febre, nin Ma-

O Pan feito teatro
A compañía Volta e Dalle
sae de xira cunha obra en
catro tempos: sementeira,
sega, malla e pan
L.R.

Como unha aldea cando se xunta no verán para mallar, unha pequena comunidade teatral artellada por Volta e Dálle xuntouse
en agosto do ano pasado. Fixeron sementeira, seitura, carrexa e
malla, e dese traballo artesanal e
colectivo saíu arrecendente este
Pan. O forno, os miolos dos autores e directores de escena Carlos Santiago, Nazaret López, Lucho Penabade e X.H. Rivadulla
Corcón, da directora coreográfica Branca Novoneyra, da música
en directo de Mini e Mero, e do

traballo de cinco actores e actrices: Pepe Penabade, Comba
Campoy, María Lado, Alfonso
Romeo e Pepe Soto. Contan,
amais, con Sherezade Bardají
como axudante de dirección e
encargada de vestiario, xunto a
María Chenut, Octavio Mas na
iluminación, Pepe Guitián na
construción da escenografía, deseñada por Pepe Penabade, Xan
G. Muras na fotografía, Xurxo Piñeiro no son e Eliana Martíns na
produción.
Ao longo dos próximos meses
pasarán pola Casa da Cultura do
Milladoiro (Ames), o 9 de maio,
ás 21.00, pola Aula Municipal de
Cultura de Betanzos, o 18 do
mesmo mes ás 20.30, o día 24 ás
22.00 polo Pazo Emilia Pardo Bazán en Sanxenxo, e polo Audito-
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Cando o ceo era sempre gris
Unha xira polo Estado e por América e a publicación
de Que parezca un accidente, un duplo compacto e
un documental asinado por Mikel Clemente recordan
os 25 anos de Siniestro Total sobre os escenarios

M.B.

O

27 de decembro
de 1981 no Cine
Salesianos de Vigo, dentro do cartel do festival Nadal Rock organizado por un Antón Reixa aínda mozo, Siniestro
Total pisou por vez primeira o
escenario e deu o seu primeiro
concerto. Tiñan que poñerlle
nome ao feixe de cancións que
compuñan na súa casa e pensaron no malogrado accidente
que deixara ese mesmo mes de
agosto o seu Renault 12 siniestro total. Dende entón Siniestro
converteuse nunha das bandas
máis destacadas da movida viguesa, cun mordaz sentido do
humor nas letras e unha estética surrealista na posta en escena que os catapultou ao éxito
nun Vigo gris dos primeiros
anos do posfranquismo e da reconversión naval.
25 anos despois a banda volveu ao lugar do crime “sen
nostalxia nin arrepentimento”
para facer repaso en directo de
25 anos do rock and roll máis
consecuente que se fixo no Estado español. O concerto, celebrado no Cine Salesianos o pasado 27 de decembro ve agora
a luz baixo o título Que parezca
un accidente cun duplo compacto ao vivo e un documental
dirixido por Mikel Clemente.
As 27 cancións que compoñen
este novo traballo e recorren a
vida da banda viguesa, foron
gravadas por Xulián Hernández
(voz, guitarra, harmónica e
mandolina), Xavier Fernández
Soto (guitarra e voz), Anxo González (batería), Xurxo Beltrán
(saxo, órgano, percusión ) e Óscar Avendaño (baixo e voz), coa
colaboración de David Rial
(trompeta e sintetizador). O son
foi masterizado e mesturado
polo produtor americano Joe
Hardy, que dende 1993 case se

ten convertido nun membro
máis da banda.
PUNK DADAÍSTA. Siniestro formouse en Vigo en 1981 con “formulacións iconoclastas e neo-dadaístas nos textos: punk rock galego contra o aburrimento xeral”. En xaneiro de 1982 a banda
formada daquela por Xulián
Hernández, Miguel Costas, Xermán Coppini e Alberto Torrado
enviou unha maqueta ao programa Esto no es Hawai, de Jesús Ordovás en Radio 3 con moi
bo resultado. Tan só cinco meses despois publicaríase o Ep
Ayudando a los enfermos coas
cancións Ayatollah, Purdey,
Matarhippies en las Cíes e Mario. “Todo foi por casualidade”,
comenta Xulián Hernández,
“por accidente”. “Máis que nada eramos fans da música, non
tiñamos pretensións de poñer
en marcha un proxecto extenso.
Co tempo, o grupo profesionalizouse e o hobby converteuse no
traballo duns tipos da reconversión”, engade.
En novembro de 1982, o primeiro álbum de Siniestro, ¿Cuándo
se come aquí?, causa impacto na
escena rock española cunha
destacada portada de Óscar Mariné e cancións como Todos los
ahorcados mueren empalmados ou Las tetas de mi novia.
Con 15 temas gravados en tres
días, o álbum convértese no éxito de ventas alternativas e deixa
o terreo estercado para o lanzamento en novembro de 1983 de
Siniestro Total II: El regreso. Sen
Coppini na banda, o disco incluía Más vale ser un punkie que
maricón de playa ou Opera tu fimosis. Nesa época Siniestro xa
pisara o escenario Rock Ola madrileño, un dos locais fundamentais para as novas bandas
da movida.
“Os 80 foron a conquista popular do ocio” sinala Antón Reixa.
O que fora organizador dese pri-

ANXO IGLESIAS

’’

Era unha cuestión
de modernidade, algo que
facía moita falta porque este
era un país gris e aburrido”
[Xulián Hernández]

meiro concerto e cedera á banda
o baixo que o seu pai, distribuidor de bebidas, tiña en Canido
como local de ensaio analiza
dende unha perspectiva sociolóxica o calado que Sinietro tivo
entre o público tanto en Galiza
como no resto do Estado. Como

el mesmo explica “viñamos
dunha música rock sinfónica
moi aburrida e a música cantada
procedía do escenario dos cantautores. Nos 80 aparece unha
nova xeración de músicos que
compoñen as súas propias cancións e que achegan, ademais da
novidade musical, o seu xeito de
estar no mundo e de concibilo.
Era unha cuestión de oportunidade sociolóxica, supoño, o ocio
tiña que converterse en algo popular e popularmente se quería
conquistar”. Para Xulián Hernández hai un factor engadido:
“o feito de ser galegos”. “Naquela época, Madrid resultaba moi
exótico un grupo de Vigo, porque non existían bandas de rock.

Era unha cuestión de modernidade por unha parte e de pasalo
ben por outra, algo que facía
moita falta porque este era un
país gris e aburrido”.
Nese contexto chegou Siniestro e mandou calar con cancións irreverentes e mordaces
que aínda seguen a ser o seu sinal de identidade. “As letras tiñan moito que ver cun certo
cableado cerebral galego, certo
sentido do humor negro e
moita retranca” explica Hernández. “Era relativamente
doado chamar a atención porque a cultura popular era bastante aburrida. A posiblidade
de ampliar as temáticas ñoñas
de mozo coñece a moza e se
enamoran era un feito”.
En 1984 apareceu o seu álbum
Menos mal que nos queda Portugal, onde o punk deixou paso
ao rock e power pop de temas como Que corra la nicotina, Miña
terra galega (adaptación de Sweet home Alabama de Lynyrd
Skynyrd) e a emblemática ¿Quienes somos? ¿De donde venimos?
¿A donde vamos?, que se converteu rapidamente nun himno
máis da formación viguesa.
En total, Siniestro conta con 16
álbums oficiais publicados no
Estado español, Portugal, México, Arxentina e Chile. >>>
XAN CARBALLA

>>>
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Os membros de Siniestro na actualidade diante do local no que iniciaron hai 25 anos a súa traxectoria.

>>> Ademais o grupo colaborou con Alex de la Iglesia nas
bandas sonoras das películas
El día de la bestia e 800 balas.
ROCK SEN ETIQUETAS. Coa perspectiva que dan os anos e despois de
vivir continuas marchas e mudanzas de estilo, Xulián Hernández asegura que queda moito da
idea orixinal: “facer un grupo de
rock se etiquetas”. “Segue a ser
un grupo punk pero máis no
ideolóxico, na intervención e na
cafrada que no musical. Dende
o primeiro disco están presentes
roubos tremendos a Crash ou
The Cure, máis que aos Ramones ou Sex Pistols, así como unha barbaridade de humor negro.
Todo iso segue presente pero
musicalmente a banda ampliouse e hai máis blues, heavy
metal e incluso pop, dependendo do momento.
Con todo, Siniestro é dos pouco
grupos nacidos nos 80 que aínda continúa en activo. “Hai algo
de casualidade nese feito” explica Hernández “pero cambiar de
xente marcou a cuestión: era
máis importante o proxecto que

’’

Siniestro é dos pouco grupos
nacidos nos 80 que aínda
continúa en activo”

as persoas, tratábase máis da
idea de grupo cun repertorio
que a personalización da banda”. Sinala ademais que neste
tempo as circunstancias foron
mudando pero o grupo seguiu
funcionando ben. Para Antón
Reixa que os grupos da movida
desapareceran responde ao feito de que deixaron de ter sentido e un público claro. Pero, ao
seu ver “os seguidores de Siniestro séguense renovando. Esa é
unha das virtudes que ten o grupo porque non é doado ter presenza ao longo dos anos. O que
se cadra cambiou neste tempo é
que daquela Siniestro era un
grupo pioneiro que axudaba a
outras bandas que empezaban
e agora é un clásico que se mantén a flote nunha industria musical moi agredida pola piratería

musical e por toda unha serie de
circunstancias coas que non
contabamos”.
“Naqueles tempos todos eramos moi punks e o virtuosismo
estaba mal visto, pero mal que
lle pese a Siniestro co paso dos
anos estanse convertendo en
moi bos artistas”, sinala Reixa.
BOA ACOLLIDA EN AMÉRICA LATINA. Se
cadra, un dos continentes que
mellor acolleu a música de Siniestro foi América Latina. “É
probábel que houbese certa confusión” sinala Hernández. “En
América metíannos no mesmo
saco que La polla records ou Kortatu, aínda que non tiñamos
moito que ver, porque asimilaban a cuestión punk con todo o
revolucionario”. Siniestro ofreceu varias xiras por Latinoamérica con moi boa acollida tanto por
parte de público como dos medios de comunicación. “Non había cartos para mercar discos pero as copias de cassette rulaban
por todas partes de xeito clandestino nunha época de ditaduras militares nas que a democracia tiña pouco de exemplar”.G

ALBERTE PEITAVEL

‘Todo é moito mellor hoxe’,
[Xulián Hernández]
Mikel Clemente é o autor do
documental que acompaña
o duplo cd Que parezca un
accidente, no que recolle material coñecido e inéditos dos
25 anos da banda. O director
ofrece un percorrido pola
traxectoria de concertos e
discos de Siniestro, que comeza cunha actuación no
Sachmo de Vigo en 1982 con
Germán Coppini cantando
“Ayatollah” e remata co “Bailaré sobre tu tumba” do último concerto nos Salesianos.
Entre unha e outra data, actuacións no Rock Ola, La
edad de Oro, La Bola de Cristal, Tocata, gravacións en
Memphis... Na película aparecen Jesús Ordovás, Antón
Reixa, Álex de la Iglesia ou
Manuel Manquiña e falan
das diferentes etapas os ac-

tuais membros do grupo.
Mikel Clemente rexeitou a
idea de entrevistas aos músicos que pasaron pola banda.
O director non sabe dicir se a
actual é a mellor etapa de Sinistro, pero, “sen dúbida están a vivir un bo momento”,
engade. Sinala ademais que
cos anteriores membros non
hai mala relación, “trátase
máis dunha historia de rivalidades entre fans”.
Tanto no disco como no documental, o grupo foxe da
nostalxia porque, como di
Xulián Hernández ao inicio
do concerto do 27 de decembro de 2006 no Cine Salesianos “só botamos de
menos o retrato de Clint
Eastwood que había nesa
parede. Todo o demais é
moito mellor hoxe”.G
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As fotos do viaxeiro
Miradas alleas enche a Igrexa da Universidade, en Compostela,
con fragmentos de máis dun século de historia de Galiza,
marcados por olladas particulares: as que veñen de fóra,
as da distancia. É a nosa sociedade vista por ollos estraños e
curiosos, ás veces grandes fotógrafos.
L.R.L.

C

omo se nos mirou, ao
longo dun século e
medio, dende a non
pertenza ao lugar?
Que cousas chegaron a percibir
esas olladas para deixalas impresas en papel fotográfico? As perspectivas son diversas: dende a
fotografía arquitectónica até a a
antropolóxica, dende a pretensión de crear produtos documentais, que testemuñasen un
momento e un lugar, até recreacións artísticas da realidade. Comezando polas imaxes da Catedral compostelá, en xelatina de
prata captadas por Thurston
Thompson en 1866, a mostra vai
percorrendo o século a través
dos ollos de quen non formaba
parte da nosa realidade, pero
soubo introducirse nela.
O comisario da mostra, Manuel
Vilariño leva 30 anos traballando
na arte fotográfica, e o seu labor
foi recentemente recoñecido co
Premio Nacional. Interesáballe a
visión dos outros sobre Galiza, a
ollada diferente: seleccionou, logo, unha serie de fotografías do
século XIX, “as que había, porque a situación xeográfica de
Galiza, na periferia da Península,
tampouco propiciou moitas
achegas. Pero, así e todo, coñecemos algúns traballos”. En canto ao século XX, guiouse por un
criterio subxectivo á hora de escoller as obras: “a mirada distante, pero persoal. Había outras
que non me interesaban, pero as
que elixín tiñan que ver cunha
paixón miña: identifícome con
certa mirada, con certa relación
de amor–odio co país”.
Esa ollada é a do “outro”, “o que
se achega ao territorio do descoñecido”. Pero as abordaxes son
diversas, e parellas á historia da
fotografía: dende o o documentalismo até a fotografía artística e
conceptual, pasando polo pictorialismo (e atopamos aquí, impoñentes, o castelo de Pambre, a
Catedral de Santiago ou Santo

Estevo de Ribas de Sil, pero tamén a humildade dos hórreos
do Lindoso, inmortalizados por
José Ortiz Echagüe, “o derradeiro romántico”, explica Vilariño.
Hai unha serie de temas recorrentes, pero os enfoques son diversos: “o interese pola arquitectura está sempre presente”, conta Vilariño: dende a ponte de Redondela, xa no 1894, nunha fototipia Hauser e Manet anónima,
até os desastres arquitectónicos
de John Davies, como unha idílica imaxe de Samil interrompida
coa torre da illa de Toralla ao fondo, ou os postes de alta tensión
diante dun edificio. “Dende a solemnidade da arquitectura relixiosa até a máis popular, e tamén
o caos, o feísmo”. Pero, alén da
paisaxe, o retrato do ser humano,
caracterizado por unha fonda
tenrura, é o gran protagonista.
A OLLADA DOS RETRATADOS.Así, Ruth
Matilda Anderson métese nunha taberna muradá en 1924 ou
achégase a unha meniña descalza que vai vender leite, para a
Hispanic Society de América. Jean Dieuzaide, xa no 1961, percorre todo o espectro social: inmortaliza a dúas monxas na Catedral
compostelá, acompaña a varias
labregas nunha praia de Combarro, apañando argazo para estercar as leiras, ou vai até a Feira de
Palas de Rei e cóase polo medio
da xente, cativando coa súa leica
a gardas civís e a paisanas de romaría. Décadas despois, Sue
Packer retrata unhas modistas e
as dependentas dunha zapataría
que xa teñen consciencia de si
como obxecto fotográfico, miran
á cámara e “posan”.
Existe tamén na mostra unha fotografía, máis ca documental,
mesmo antropolóxica: Walter
Ebeling percorre a montaña luguesa entre 1928 e 1933, e retrata, con ollada de etnógrafo, unha
familia ou os veciños dunha aldea que posan diante da cámara
cos seus trebellos (pezas da lareira, sachos, o fuso da roca, unha

Feira, Palas de Rei (Jean Dieuzaide, 1961). Colección Centro Galego de Artes da Imaxe.

’’

Esaolladaéado‘outro’,
‘o que se achega ao territorio
do descoñecido’. Pero as
abordaxes son moi diversas, e
paralelas á propia historia da
fotografía”

ferrada na cabeza...) E non falta o
mar, lugar común da nosa cultura: dende o testemuño do Prestige, recollido por Allen Sekula, até
a surrealista “vinganza do peixe
espada”, onde Ron O’Donnell
xoga a pór uns personaxes de
cartón (un homiño e dous
exemplares dos xifíidos) nunha
escenografía kistch a máis non
poder, arredor dunha mesa, invertendo os papeis que habitualmente desempeñan os personaxes. Cabe dicir que aos ani-

mais préstalles o Viña Costeira.
“É unha fotografía de corte conceptual: pasa do territorio do documento ao territorio do concepto”, conta Vilariño. “Xoga
con sombras que nos revelan os
nosos lados escuros”. Este novo
xeito de ollar chega aló polos 60,
cando “a fotografía entra nos
museos, e se incorpora no discurso da contemporaneidade”.
A CÁMARAS QUE NON FORON AGRESIVAS.
A ollada do viaxeiro queda especialmente patente na serie de
Bernard Plossu, punto de inflexión na mostra, onde recolle Galiza a través dunha viaxe en tren.
“Ten moito que ver coa estrutura narrativa de Joseph Conrad: é
como Charlie Marlow chegando
ao corazón das tebras”. Foron as
imaxes que Vilariño escolleu para pechar a mostra, precisamente representando a ollada inque-

da de quen chega, dende fóra, e
mira pola fiestra do tren, o retrato dunha mirada aínda virxe do
lugar descoñecido. Como contraste, ao carón ten o xogo coas
dimensións do espazo de Roland Fischer, que, nunha superposición de imaxes, monta a
Porta Santa da Catedral sobre o
interior da mesma.
A relación persoal marcou tamén os criterios de escolla. Plossu e Vilariño son grandes amigos: a obra do fotógrafo francés
pasara xa no 2004 pola Igrexa da
Universidade, nunha mostra tamén comisariada por Vilariño.
Tamén coincidiu con Jean Dieuzaide, falecido no 2003: percorrera Galiza entre o 58 e o 61 para
“captar dende o máis preto posíbel os encontros que favorecen
as festas profanas ou relixiosas e
a cultura que describen”. Vilariño fala de como tomaba fotogra-
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Shellfishers working and army preparing (Touriñán, 24/12/02). Colección Galería Distrito Cu4tro.
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S/t (Aziz+Cucher, 1998). Concello de Vigo.

01.- Santiago. C
Arquivo da Cat

02.- Feira, Palas

03.- S/t (Joel St

Arte Contempo

04.- Romarías g
Museo de Arte

05.- S/t (Aziz+C

Contemporáne
06.- Saint–Jacq

S/t (Joel Sternfeld, 1994). Colección do Concello de Vigo, en depósito no MARCO.

’’

JeanDieuzaide,xano1961,
percorre todo o espectro
social: inmortaliza a dúas
monxas na Catedral
compostelá, acompaña a
varias labregas nunha praia de
Combarro, apañando argazo
para estercar as leiras, ou vai
até a Feira de Palas de Rei e
cóase polo medio da xente”

fías “sixilosamente” coa súa Leica na feira de Palas de Rei, e como foi á súa galería, Chateau
d’Eau, en Toulouse. “El chamábame a min ‘La Galice’”, lembra
con cariño. Ese foi o título dunha
mostra que pasou o ano pasado
polo Centro Sociocultural Caixa
Galicia de Vigo. “Sempre traballou con enorme respecto polas

persoas”, salienta Vilariño.
De feito, a proximidade e intimidade que cargan as imaxes, malia estaren feitas dende a distancia, foron determinantes para a
súa escolla: “trátase dunha mirada dende a tenrura, nada agresiva, como estas reportaxes do novo documentalismo que, máis
do que denunciar, chaman a
atención sobre a miseria, para
que logo o artista ao mellor cobre 6.000 euros por unha das fotografías”. Non lle interesaban a
Vilariño as imaxes “sinistras”,
que “falseen a realidade”: “un
pode ter toda a dignidade dentro
da carencia material, e, pola
contra, toda a miseria dentro da
opulencia. Estas imaxes están
tomadas dende a tenrura, dende
a solidariedade”. Un achegamento ás imaxes distantes que
poderemos ver até o 5 de xuño
na Igrexa da Universidade.G

Viaxe en tren a Galicia, 2004 (Bernard Plossu, 2004). Colección Privada.

07.- Shellfishers

08.- Viaxe en tre
Romarías galegas (Karen Knorr, 1996). Colección do Concello de Vigo, en depósito no MARCO.
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Os que bailan e os que miran
A danza galega está en auxe, o novo Centro
Coreográfico é un dos seus motores. O seu próximo
obxectivo é a conquista do público. O 29 de abril
conmemorouse o Día Mundial desta arte escénica
Lara Rozados

G

29 de abril foi a data en que naceu,
en 1727, o descubridor do ballet
moderno, Jean Georges Noverre. E hai 26 anos, o
Comité de Danza do Instituto
Internacional do Teatro, da
Unesco, escolleu esta data como Día Mundial da Danza. Foron moitas as celebracións e
programacións especiais artelladas arredor da efeméride, como “Espazos que danzan”, en
Lugo, Monterroso, Coruña e Vigo, ou “Escena contemporánea”, en Compostela.
A danza pasou nos últimos anos
de ser unha das artes escénicas
máis deostadas a conquistar a
rúa: cada vez son máis os festivais estábeis, como En pé de pedra, que cada mes de xuño se
bota ás rúas compostelás, a programación SCQ Danza, tamén
na capital galega, a Mostra Internacional de Danza de Galicia, en
Pontevedra ou o Festival de Teatro e Danza ALT, en Vigo.
Así e todo, segundo o último inquérito do IGAEM, máis da metade dos espectadores e espectadoras da Rede Galega de Teatros
e Auditorios afirma que nunca
foi a espectáculos de danza. O
público da danza está aínda en
proceso de creación. Cando as
infraestruturas, a formación, e o
apoio institucional, unha vez
que existe un soporte como o
Centro Coreográfico Galego, están a consolidar a danza en Galiza, a conquista do público parece o último gran reto.
O C.C.G., MOTOR DO CAMBIO.Dende a
súa creación hai dous anos, o
Centro Coreográfico Galego
aposta polo diálogo e a interacción entre as diversas linguaxes

artísticas. Diríxese tanto ao sector profesional da danza, mediante o apoio á creación, a formación e á investigación, como
ao público, á procura de accións de sensibilización para
pór esta arte da escena no centro da vida cultural. “Temos varios proxectos en marcha”, conta Natalia Balseiro, coordinadora do Centro: “sobre todo no
apoio á creación. Cada tempada convidamos a un coreógrafo
que crea o seu equipo artístico,
e a produción que resulta do
proceso xira durante cinco meses por Galiza, o resto do Estado
e Portugal, chegando ás 40 funcións. Pero tamén nos interesa
moito o proxecto formativo, e
todo o que estes profesionais
poidan salpicar no territorio:
clases, obradoiros... “ Amais, no
apartado formativo colaboran
coa Asociación de Profesionais
da Danza na creación de 20 talleres para diferente público.
Botaron a andar as producións
Vacuo e Kiosco das almas perdidas, e, en réxime de coprodución, colaboraron, na tempada
2006-2007, coa compañía Pisando ovos en 30.000, e con ExperimentaDanza en Arte a escena. Para a nova tempada incrementaron as coproducións
a tres, destacando, amais, a colaboración cunha compañía de
fóra: para Femenine contaron
con Paulo Ribeiro, un referente
no país veciño, que, inspirado
na literatura pessoana, complementa aquí a súa produción anterior, Masculine. Amais, este
ano, o CCG coproduciu Negro,
con Daniel Abreu, e Tradicción,
con Nova Galega de Danza. No
seu réxime de coproducións
non só colabora con outras
compañías achegando cartos,
senón que tamén contribúe
con asesoramento artísti- >>>
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‘É un momento ilusionante’

miran
’’

Á xente gústalle a danza e,
dun tempo para aquí
estase a normalizar, dende a
rúa até os museos.
Pero os procesos de creación
de público son lentos”
[Natalia Balseiro]
Coordinadora do Centro
Coreográfico Galego.

>>> co e empresarial. “Interésanos moito fomentar a investigación, a formación: a través do
noso programa de artistas en
residencia técnica, acollemos a
oito artistas en Compostela, en
colaboración co Teatro Galán, e
en Ferrol, coa do Concello, para
que cada un desenvolva o seu
propio proxecto”, explica Balseiro. Tamén dirixen un programa de formación específico a
profesionais de diferentes ángulos: “a mediación cultural e a
programación requiren tamén
formación especializada”.
A sensibilización do público é
outra das canles: dentro da
materia de educación física,
desenvolven un programa pedagóxico de danza nas escolas, de unha semana de duración en cada unha. “É un camiño longo. Penso que á cidadanía gústalle a danza e séntese identificado con ela, e dun
tempo para aquí estase a normalizar a súa presenza en varios espazos artísticos, dende
a rúa até os museos. Pero os
procesos de creación de público son lentos”.
Agora mesmo, os maiores retos para o eido da danza, amais
desa consolidación de público
e da normalización, están no
ámbito formativo: “é necesaria
unha formación permanente,
regular, de calidade”. Para o
CCG, o obxectivo agora é
afianzar estas liñas de traballo,
continuar o labor emprendido
hai dous anos.G

Vicente Colomer, director artístico
de Nova Galega de Danza xunto a
Xaime Pablo Díaz, explica “vivimos
un momento ilusionante, unha
eclosión de novas compañías e proxectos, e o feito de que a xente se
lance a montar compañías de danza, que, ao cabo, é un atrevemento,
sempre é bo”. Afirma que, dentro
das artes escénicas, a danza, polas
súas especiais características, merece certa atención, pero afortunadamente está a conseguila: “hai catro
anos non existiamos como profesionais, e agora estanse a facer cousas: hai axudas á produción, e ese é
un respaldo para afrontarmos os
proxectos con certa tranquilidade.
A vida dun bailarín é máis sacrificada que a de calquera outro artista”.
Con todo, non se pode baixar a garda: “se fallan estas atencións, desaparece o que temos conseguido
até agora”. Por onde cómpre tirar?
Ante todo, seguir a crear público: “a
danza non é para nada unha arte
minoritaria nin de elites. Ao público
gústalle, pero son necesarias propostas para achegarlla: ás veces
non se fai ese traballo, e somos nós mesmos quen temos que asumir os labores de comunicación para facérmonos visíbeis”.
Nesta

liña, instan aos axentes programadores a ter en conta a danza: por
parte do IGAEM, houbo recentemente unha xuntanza nesta liña
de traballo. E si que existe moita
vontade, pero é necesario materializala: “as vilas e concellos pequenos fan un grande esforzo por
levar danza, pero precisan aínda
encher os espazos escénicos de
dotación técnica”. A danza precisa
infraestruturas moi específicas,
polo formato dos espectáculos:
un chan determinado, un espazo
amplo abondo... E non sempre
son así. “Pero todo vai pouco a
pouco, cocéndose a lume lento”.
O CCG foi, neste senso, “unha
apertura de portas”, indica Vicente, “unha osixenación. Antes, a
danza galega estaba enfrascada nunha única
compañía, que
era o Ba-

llet Rey de Viana, e agora contamos
cun ente aberto, que permite o acceso ás súas instalacións, e contamos co seu apoio, non só económico, senón cursos... Isto é primordial
para avanzarmos”. Cales serán, daquela, os retos do futuro? “Os pasos
terían que encamiñarse a facer programacións estábeis, a crear hábito
de programar danza. E débese insistir no que é a venda exterior da
cultura galega ao exterior. Os nosos
espectáculos, malia teren ese carácter tan galego, son universais. Comprobámolo ca-

’’

O Centro Coreográfico
Galego (CCG) foi unha
apertura de portas, indica
Vicente, “unha osixenación.
Antes, a danza galega estaba
enfrascada nunha única
compañía, que era o Ballet
Rey de Viana, e agora
contamos cun ente aberto”
[Vicente Colomer]
Director artístico
de Nova Escola de Danza.

da vez que os levamos fóra”. Existe,
logo, un enorme potencial dese frutífero terreo das artes escénicas
que, por fin, comeza a gañar visibilidade. Cómpre agora que as liñas de
programación maduren e o teñan
en conta.G
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Turismo Rural
para a mocidade
Durmir en casas de turismo rural nas fins de semana de marzo e maio pode resultar máis
económico para os mozos de
entre 18 e 35 anos. Turgalicia e a
Dirección Xeral de Xuventude
teñen en marcha o programa
“Primavera Activa en Turismo
Rural” no que participan un
cento de establecementos hostaleiros rurais de toda Galiza.
Por 60 euros o paquete inclúe
aloxamento, manutención e
actividades varias, dirixidas por
monitores especializados como kayak, mergullamento, voo
en ultralixeiro, rotas literarias
ou espeleoloxía, dependendo
do destino elixido.
Esta promoción, na que cada
fin de semana se ofertan 24
prazas, inclúe 13 programas
de actividades diferentes distribuídos ao longo dos tres meses. Toda a información sobre
“Primavera Activa en Turismo
Rural” pode atoparse nas páxinas www.primaveractiva.info
e www.turgalicia.es tamén no
Teléfono Xove 902 152 535. G
E. E.

MUNDOVIÑO.

Esséncia
do vinho
Visitamos un ano máis a Esséncia do Vinho. este evento é
unha oportunidade única de
probar os viños punteiros de
Portugal xa que nela se atopan
todas as zonas vitivinícolas e
todos os tipos de viños: portos,
madeiras, moscateis, augardentes bagaceiras, etc, coa presenza dos seus elaboradores e
ademais nun escenario como é
o Palacio da Bolsa de Porto,
xoia arquitectónica do século
XIX clasificado como monumento nacional, que fai inesquencíbel esta experiencia.
Este ano iamos co tempo medido, polo tanto xa tiña en
mente as prioridades e as ocasionais alternativas. Empezamos pola mesa dos Symintong
para probar os seus viños de
Madeira. Esta casa duriense
comezou hai pouco tempo

unha aventura nesas terras a
traves dunha das súas adegas
tradicionais, a Blandy’s. Degustamos un gran Verdelho de
1977 e un inenarrábel Bual de
1920; acercámonos deseguido
e polo mesmo lateral deste patio interior do Palacio da Bolsa
aos viños da Quinta do Noval
dos que resaltamos o Cedro do
Noval cun carácter máis fresco
do que estabamos afeitos nos
viños do Douro; na outra esquina deste patio estaba a
Quinta do Vale Meao, a referencia por excelencia do Douro superior, e a Quinta do Vallado da máis fresca Cima Corgo, os dous do grupo dos Douro Boys.

Xa nas mesas do medio desta
planta baixa fixemos senllas
paradas obrigatorias, a primeira no Dão dos viños de Álvaro
Castro. Calquera deles merecería o seu resalte con maiúsculas: os Quinta de Sães, os
Quinta da Pellada ou o Pape,
elegantes e sutís mais saborosos. Outra parada foi na interminábel fileira de viños que
elabora Campolargo en Bairrada. Faría falta un collage para describir os viños deste elaborador: Diga? de Viognier,
Calda Bordaleza de Cabernet e
merlot, Valdazar de castelão
ou trincadeira, Termeão de
touriga nacional, Os Corvos da
Vinha da Costa, ou un rosé de

pinot noir, etc. Este home semella un francotirador disposto a elaborar o que a imaxinación lle poña a tiro, aínda que
esperaba algo máis dalgún deles. No mesmo espazo central
estaba o Mouchão, o xa viño
mítico do Alentejo, que levaba
tempo esperando pasar polo
iris, a pituitaria e as papilas;
ademais recoñezo sentir unha
atracción especial polo alacante bouschet, semellante á
garnacha tintoreira. Curioso
como da mente de Henry
Bouschet ten chegado a integrarse de tal maneira nas terriñas alentejanas e na idiosincrasia dos seus viños dos que
xa parece indispensábel, nal-

gúns casos na sua totalidade,
como neste Mouchão. Ás veces gústame imaxinar unha
garnacha tintoreira vella e madura mimetizada nos pedazos
de chan de Valdeorras.
Á sua beira estaba o Xisto, produto da unión dos Roquete
(Quinta do Castro) e Jean Michel Cazes (Chateau LynchBages), potencia atemperada
por un certo toque francés,
claro. Xa no primeiro andar e a
pesar de ir contrarreloxo paramos un bo anaco cos da Herdade da Malhadinha Nova, de
imaxe colorista, alegre e xuvenil, ou infantil. Gustounos e
moito o Marias, para min do
mellor da tarde, na mesa do lado os S de Soberanas que elabora Paulo Laureano e cambiando de lateral despois de
torcer unha esquina ateigada
de xente con non sei que viños
atopamos o Rui Reguinga cos
seus Terreus. Semella que a
Serra de San Mamede e a peculiaridade das súas viñas ten
o seu efecto neste alentejo
máis fresco, elegante e complexo.
Nunha das salas e afastados
do bulir dos corredores laterais buscamos e atopamos os
viños da Quinta do Vale Dona
Maria de Cristiano Van Zeller e
recordamos o gran día que pasamos na súa adega e na súa
casa do Vale do rio Torto.
Compartindo mesa e a Sandra
Tavarés como enóloga estaba
a Quinta da Chocapalha, situada na estremenha Aldeia
Galega da Merceana. Moscatel
Galego (co que se elabora o
afamado Moscatel do Douro)
–Azeitona Galega (a variedade
orixe dos mellores aceites portugueses)– Aldeias Galegas…
menos mal que nos queda
Portugal gardándonos as costas.
Na mesma sala estaban os viños de Nieport, e á beira dos
Redomas, Batutas, Charmes,
Diálogos, Vertentes e portos
varios fiquei estusiasmado cos
orixinais matices do Redoma
rosé. Por alí tamén estaba un
ribatejano moi interesante, o
Guarda Rios da adega Vale
D´Algares.
O reloxo marcaba as dez da
noite cando o miramos. Tiñamos que marchar e na lista
ainda ficaban algúns nomes:
Luis e Filipa Pato, Anselmo
Mendes e os Quinta do Infantado e Bago de Touriga.G
Antonio Portela
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DÍA DAS LETRAS

GALEGAS
FORMACIÓN.

Manuais
en galego
para ciclos
formativos
O fondo bibliográfico en galego para os distintos sistemas
de ensino regrados amplíase
coa publicación de novos volumes para Ciclos Formativos,
Bacharelato, ESO e Probas de
Acceso a Ciclos. Trátase de 24
volumes adicados á formación
académica regrada de distintas materias deseñados e escritos polos expertos do Grupo
Academia Postal. Estas novidades únense ao fondo bibliográfico desta empresa de formación que este ano cumpre
40 anos. Algúns dos títulos recén publicados son “Xestión
de datos”, “Economía”, “Programación en Java”, “Elaboración e presentación de documentación e información”,
“Microsoft Powerpoint 2003”
ou “Base de datos Oracle”, e
forman parte da base editorial
desta empresa ourensá que,
dende 1997, ademais de impartir formación, ampliou a
súa oferta editando libros partindo da experiencia e tendo
en conta as necesidades do
alumnado.G
E. E.

Francisco Nóvoa, Director Xeral do Grupo Academia Postal.

MERCAR.

Xeados de licor
café e sorbetes
de Albariño
O licor café, unha das bebidas
espirituosas autóctonas máis
consumidas, xa se pode comer, grazas á súa transformación en xeado. Feito con bagazo de Valdeorras e con leite
cento por cento galego, esta sobremesa forma parte das novidades que para este verán preparou a firma coruñesa de xeados Gael. Xunto con esta delicia que ten 1,9 graos, o xeado

de mel de castiñeiro, elaborado
con mel procedente tamén da
comarca de Valdeorras, é outra
das apostas da casa para afrontar a calor e darse un capricho.
Para os menos larpeiros pero
bos gourmets, esta firma artesá
de xeados fixo o sorbete de Albariño, un produto deseñado
especialmente para a canle de
hostalería que dará moito que
falar como sorbete e como ingrediente de pratos doces e
ácidos. Os xeados de licor café
e mel de castiñeiro, en formatos de medio e un litro, poden
atoparse en cadeas de conxelados, hipermercados e xeaderías selectas. O sorbete de Albariño distribúese unicamente na
hostalería. Máis información
en www.heladosgael.com G
E. E.

A NOSA TERRA

Á VENDA O 15 DE MAIO
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Silvana Mangano en Riso
Amaro (Arroz amargo), unha das
obras clásicas que conforman o
novo ciclo cinematográfico de CaixaGalicia, Mestres italianos.
Coordenado por Gonzalo Vilas
ALLARIZ
¬MÚSICA.Alberto Pérez.O xa veterano cantador de boleros e outras
recreacións musicais “retro”, está
este venres 2, ás 00:00, no Café Cultural Roi Xordo.

O escritor Álvarez Blázquez.

Álvarez
Blázquez,
apalabraeosdías
A Casa Galega da Cultura acolle
até o 25 de maio a exposición "A
palabra e os días. Homenaxe a
Xosé Mª Álvarez Blázquez", organizada por Editorial Galaxia e
patrocinada pola Consellaría de
Cultura e Deporte. Unha viaxe
pola biografía e a obra dun autor
fundamental na edición galega, a
quen este ano se adica o xa próximo Día das Letras Galegas. Pódese apreciar na mostra un abondoso material bibliográfico, tanto
da súa autoría como da súa faceta
de editor, e retazos da súa vida
grazas aos obxectos persoais da
familia Álvarez Blázquez.
Diante nosa aparece o poeta,
pero tamén o investigador e o
cronista. Un home curioso e activo, cheo de inquedanzas, que
foi quen de deitar o seu talento
atendendo a moitas frontes porque nada quedaba fóra da súa
curiosidade.
Nesta homenaxe a Blázquez proponse tamén unha viaxe pola súa
vida desde o seu nacemento en
Tui ata a súa morte en Vigo. É tamén unha viaxe pola Galicia do
século XX, ferida, coma o propio
Xosé María tralo fusilamento do
pai polos fascistas no 36, pero
que quixo erguerse, loitando contra da escuridade, a través da edición de libros e palabras fermosas, abrindo canles segredas para
que entrase a luz.
Lugar:
Casa Galega da Cultura de Vigo.
Até o 18 de maio.

O BARCO
¬MÚSICA. Le Punk. O particular
son canalla da banda madrileña
Le Punk, fusión de rock, tango e
outras influencias portuarias e
balcánicas. Este venres 2, na Sala
Barabda.
BUEU
¬MÚSICA. Todos tus muertos
. A banda rastafari-punk arxentina
presenta en xira o seu novo disco
"Greatest Hits". Ritmo de latin ska
e reggae. Entradas a 15 e 18 euros.
O domingo 4, ás 21:00, no Café
Aturuxo.
BURELA
¬TEATRO. Romeo e Xulieta. Actualización do clásico shackesperiano pola compañía Teatro do Noroeste. Este venres 2, ás 21:30, na
Casa da Cultura.
CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Dismal . Unha busca
absoluta e continua do seu propio
son fan de Dismal un grupo diferente, tanto nas súas gravacións
como nos seus concertos. O venres
2, ás 23:00, na Sala Zona Zero.
CAMBRE
¬EXPO. A Fraga Ilustrada. 23
imaxes para O Bosque Animado . Exposición de 23 ilustradores galegos que interpretan a obra
de Wenceslao Fernández Flórez,
arredor da fraga de Cecebre, celebrando o Mes do libro. Até a fin do
mes na Biblioteca Central de Cambre.
CANGAS DO MORRAZO
¬EXPO. Ángeles Arce. Exposición de obra desta ceramista-artesana. Até o 16 de maio, na Sala a
Carón do Mar.
¬TEATRO. Te has perdido el
mar. Obra teatral pola compañía
Teatro Ensalle. O sábado 3, ás
22:30, no Auditorio Municipal.
CARBALLO
¬MÚSICA. D3Ö + Samesugas. A
banda rastafari-punk arxentina presenta en xira o seu novo disco "Greatest Hits". Ritmo de latin ska e reggae. Entradas a 15 e 18 euros. O venres 2, ás 23:00, na Sala A Reserva
(R/Desiderio Varela, 7) .
¬MÚSICA. Todos tus muertos .
A banda rastafari-punk arxentina
presenta en xira o seu novo disco
"Greatest Hits". Ritmo de latin ska e
reggae. Entradas a 15 e 18 euros. O

¬ ARTE
Pinceladas Galegas
Con este nome xenérico presenta
Caixanova unha parte dos fondos
da súa colección de arte, neste
caso atendendo á obra de varios
pintores/as galegos, tentando cubrir unha ampla historia da pintura galega de todos os estilos e
tendencias
Neste percorrido pódense apreciar ata un total de 23 espléndidas
obras que reflicten distintos períodos: Seoane ou Colmeiro ilustran o período creativo anterior á
guerra civil; Labra a abstracción
xeométrica dos anos cincuenta;
Urbano Lugrís o realismo máxico; Eugenio Granell o surrealismo fecundado no exilio, diferente do xestado anos máis tarde
polo tamén surrealista Jorge Castelo; Leopoldo Novoa, o informalismo, como Mampaso, gañador da I Bienal Hispanoamericana
de 1951, peza crave para o posterior desenvolvemento da abstracción en España.
En honra á terra que acolle esta
mostra, Lugo, destaca a achega
fundamental de artistas lucen-

Fragmento dun cadro de Corredoira.

ses á plástica galega. Desde o
misterio escondido no lenzo de
Corredoira que ilustra maxistralmente o simbolismo decimonónico en Galicia, ata o hiperrealismo da paisaxe escocesa de
Roberto González, pasando
pola tenrura de Xulia Minguillón, unha das poucas mulleres
galardoadas co Premio Nacional
de Belas Artes (1941), premio

sábado 3, ás 23:00, na Sala A Reserva
(R/Desiderio Varela, 7) .

2008. Museo da Fundación Fernando
Blanco.

CARIÑO
¬MÚSICA.Tonhito de Poi e
Rasa Loba. O grupo do ex-herdeiro actúa este venres 2, ás 23:00,
na Sala Ogmios.
¬MÚSICA.Alvaro Vieito Trío.
Este proxecto nace na Estudio-Escola de Música (Santiago de Compostela), a finais de 2002. Os seus
compoñentes, Álvaro Vieito (guitarra), Diego Pérez (contrabaixo) e
Hilario Rodeiro (batería) tocaron e
tocan en numerosas formacións,
tanto de jazz como en grupos de
pop-rock, metal, folk e compañías
de teatro. Este venres 2, ás 23:00,
na Sala Micos.

CERVO
¬MÚSICA.Fernando Esclusa. O
cantautor-rockeiro galego está este
venres 2, ás 23:30, no Pub o Muíño.

CERVO
¬MÚSICA.Fernando Esclusa.
Fernando Esclusa afirma que, “para
non aburrir o persoal”, deseña o concerto co obxectivo de gozar conxuntamente co respectable dos temas
máis salientables das súas anteriores
formacións, así como de cancións
clásicas do pop e rock anglosaxón. O
venres 2, ás 23:30, no Pub O Muíño.
CEE
¬EXPO.Olladas nostálxicas.
Mostra fotográfica até outubro de

CHANTADA
¬MÚSICA.The Blows. Upskirts, o debut de The Blows, confirma unha
nova escena rock, pospunk e new
wave en Vigo que recupera o espírito
daqueloutra movida paralela nos oitenta desa cidade.O sábado 3, ás
23:59, na Sala Mogay.

que tamén conseguiu en 1966.
A pintura con néboa de Grandío,
o infinito recreado por Murado,
a dignidade rescatada para a
paisaxe pobre de García Xesto,
e o lirismo de Goyanes, completan as obras dos artistas lucenses representados na mostra.
A exposición pódese ver no Centro Cultural Deputación de Ourense, até o 11 de maio.

99´. Subtítulos en castelán.
Sábado 3
Fóra de serie
18.00 h. AS ENCROBAS
Xosé Bocixa, 2007.
65´. Vídeo.
Presentación e mesa redonda coa
presenza do director, o sociólogo
Ramón Muñiz e dous veciños das
Encrobas. Entrada gratuíta.

A CORUÑA
¬CINE. Good Morning Babilonia. Filme bastantesobrevalorado
no seu día dos irmáns Taviani, o
que máis frouxea neste bon ciclo de
Mestres italianos do cine.O martes 6,
ás 18:00, e ás 20:30, en versión orixinal subtitulada, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. Programación CGAI.
Venres 2
Novo Documental Austríaco
20.30 h. TINTENFISCHALARM
Elizabeth Scharang, 2006.
107´. Subtítulos en galego.
After Hours
23.00 h. THE DESCENT
Documental de Xosé Bocixa
Neil Marshall, 2005.
sobre a loita veciñal das Encrobas.
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Cesc Gelabert , o bailarín e coreógrafo está en A Coruña coas montaxes con dúas coreografías, "Psitt,
Psitt" e "Viene regando flores desde
la Habana a Morón”.

¬ MÚSICAS

Tito París
Un dos grandes nomes da música caboverdiana, a súa voz,
chamada voz rouca do “blues”, a
súa aproximación única á guitarra, as súas composicións e melodías convertérono cos anos en
embaixador cultural de Cabo
Verde, divulgando a melancolía
e alegría da música do seu país
por todo o mundo.
Tito viviu entre Lisboa e a súa terra natal durante os últimos 20
anos. Foi na capital lusitana,
onde chegou con 19 anos para
tocar con Bana (unha das maiores referencias de música de
Cabo Verde), donde medrou
como músico.
Oriúndo dunha familia de músicos e cantantes de Mindelo, iniciouse primeiro co violín acústico, instrumento aos que seguiron, posteriormente, o baixo, a
batería e outros, como o tradicional cavaquinho caboverdiano, para despois aventurarse
no campo da composición e interpretar as súas propias cancións.
En 1985 Tito Paris edita o seu
primeiro álbum, “Fidjo Maguado”. Un disco exclusivamente instrumental, do que foi
produtor, e no que tocaba todos
os instrumentos, pondo en evidencia o seu talento como guitarrista.
Antes de facer o disco
“27/07/1990” , o rexistro pirata
dun dos seus concertos en vivo
nun club de Lisboa vendeu máis
de 150.000 exemplares en varios países.
En 1994 forma o seu propio

grupo e grava “Dança ma o
meu criola”. O tema que dá
nome ao dsico é hoxe un dos
máis emblemáticos na carreira
do artista.
1996 foi o momento de “Graça
de Tchega”, ao que seguiu unha
gravación en vivo en 1998 , ”Ao
vivo non B.Leza”, que conta coa
participación especial de Rui Veloso, expoñente máximo da
música portuguesa.
En “Guilhermina” (2002), preservando a súa singularidade, o
xenio criollo, a tradición das súas
raíces, retarda ou acelera o
ritmo, mestura influencias angoleñas ou do norte de Portugal,
desvíase cara a Mozambique ou
evoca a samba de Brasil...
A nostalxia que caracteriza constantemente a música caboverdiana, como a que escoitamos
nas coladeras ou o funáná, son
sempre propostas felices e grandes tentacións para bailar.
No seu novo traballo, "Tito Paris
ao vivo na Aula Magna", ademais da maxia do seu rexistro,
xorden tres temas de estudo,
nos que parís desenvolve todo a
súa arte con suprema mestría.
“Pretendo transmitir, a través
da miña música, todas as sensacións positivas que teño na
alma. Gústame moito a fusión
dos ritmos caboverdianos con
outros estilos musicais, pero a
esencia da música do meu
pobo está sempre presente en
todo o que fago”.
Tito París actúa, no ciclo “Música con raíces”, o mércores 7
(A Coruña) e o xoves 8 (Vigo).

Novo Documental Austríaco
20.30 h. ACABA DE PASAR
Anja Salomonowitz, 2006.
72´. Subtítulos en galego.
Luns 5
Novo Documental Austríaco
23.00 h. ERIK(A)
Kurt Mayer, 2005.
86´. Subtítulos en galego.
Martes 6
Contos de Marineda.
A Coruña e o cine
20.30 h. A CIDADE QUE SE NOS VAI
(Carlos Aurelio López Piñeiro, 1979)
FINISTERRE (Xavier Villaverde, 1998)
107´. Vídeo / Cine. Entrada gratuíta.
Mércores 7
Fóra de serie
20.30 h. NOSTALGIA
Valeska Grisebach, 2005.
88´. Subtítulos en castelán.
Xoves 8
Novo Documental Austríaco
20.30 h. A FIN DO PROXECTO
NEUBACHER
Marcus J. Cerney, 2007.
75´. Subtítulos en galego
.No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬DANZA. Compañía GelabertAzzopardi. Xira galega da compañía de danza contemporánea
Gelabert -Azzopardi con dúas coreografías, "Psitt, Psitt" e "Viene regando flores desde la Habana a Morón”, que conta cun cuarteto de música cubana en directo, o Cuarteto
Timbancó. Este xoves 1, ás 20:30, no
Teatro Rosalía Castro .
¬EXPO. Exposición 75º aniversario. II República Española. Unha exposición itinerante do Ateneo Republicano de
Galicia que se poderá visitar na
Casa Museo Casares Quiroga. A

mostra está formada por un conxunto de 23 paneis con contidos
documentais e pedagóxicos.
¬EXPO. Che! Revolución e
mercado.Exposición 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 colección MUSAC. Exposición de fotografías do Museo de Arte Contemporánea de Castela e León. Até o mes
de xuño no MACUF, Museo de Arte
contemporánea Unión Fenosa, Avenida de Arteixo, 171.
¬EXPO. Dolores Gálvez. Esta galega licenciada en Belas Artes,
cunha importante traxectoria na-

Remata a mostra de Saint Laurent

cional, presenta a súa máis recente obra pictórica na mostra “O
plegamento ou a revelación da
luz”, en Atlántica Centro de Arte
(C/ Federico Tapia nº15).
¬EXPO. Pintura de Antonio
Alcaraz. Obra pictórica deste artista, até o 4 de maio, na galería Ana
Vilaseco,Padre Feijoo, 5.
¬EXPO.Wildlife Photographer of the Year 2008. Fotográfos da Natureza. Fotos
deste extendido concurso internacional, até o 30 de xuño. No Aquarium Finisterrae.
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do
irracional. A través dunha selección 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 anovadores da plástica galega do s. XX.
Até o 1 de xuño na Fundación Barrié de la Maza.
¬EXPO. Yves Saint Laurent:
diálogos coa arte. Un total de
36 obras de artistas como Mondrian, Picasso, Goya, Matisse, Braque, Andy Warhol, Serge Poliakoff
ou Roy Lichtenstein, 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. Esculturas deste artista, até finais de mes,
na sala de exposicións Atlántica.
¬MÚSICA. Elodio y los seres
queridos. O grupo vigués actúa
este venres 2, na FNAC.

¬ EN ESCENA
Estigma

Compañía do
Centro Dramático Galego
Autoría: Xacobo Paz, Vanesa Sotelo e Rubén Ruibal
Dirección: Dani Salgado
Produción: Centro Dramático Galego. Elenco (por orde alfabética):
Vicente de Souza, Xavier Deive,
Xosé Manuel Esperante, Clara
Gayo e María Tasende Cotelo. Axudante de dirección: Andreu Raich.
Deseño do espazo escénico, vestiario e atrezzo: Joan Galí. Deseño de iluminación: Baltasar Patiño. Deseño do espazo sonoro:
Rademakers/Sitges. Movemento
escénico: Andreu Raich. Maquillaxe: Dolores Centeno
Estigma é o resultado do proxecto
de dramaturxia residente

"DramA3", iniciado no verán de
2007 como exercicio de escrita a
tres bandas a cargo dos autoresXacobo Paz, Vanesa Sotelo e
Rubén Ruibal, último Premio Nacional de Literatura Dramática.
Dani Salgado, coordinador do
proceso de escrita, exerce agora
como director escénico desta
montaxe protagonizada por Xavier Deive, Xosé Manuel Esperante, Clara Gayo, Vicente de
Souza e María Tasende Cotelo.
A acción sitúase nunha illa case
deserta na que, trala erupción dun

volcán, unha muller investiga
unha masacre, dous irmáns enfrontan o destino que levan marcado na pel, unhas voces do pasado interfiren no presente dunha
parella e, baixo a sombra duna figueira, aparece un descoñecido.
Morte, terra e memoria son os elementos que guían esta nova proposta do CDG nunha peza chea de
suspense.
Estigma estrease esta semana
en Santiago, donde permanecerá en cartel até o 18 de maio.
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Eugenio Granell, un dos artistas
galegos representados na mostra
Pinceladas Galegas, que reune
unha escolma da colección Caixanova.

¬MUSICA. Tito París. O cantante,
caboverdiano presentará temas do
seu ultimo album, Tito Paris ao vivo
na Aula Magna, o mércores 7 ás
21:00, no ciclo Músicas con Raíces,
no Teatro Rosalía de Castro.
¬MÚSICA.Aguardiente Swing
Quartet. Grupo alacantino que
acomete clásicos do jazz, este xoves
1, ás 22:30, no Filloa Jazz.
¬TEATRO. Chrystian Magic.O
mago preséntase co seu espectáculo “Segredos dun Mago”, o sábado 3, ás 19:00, no Forum Metropolitano.
A ESTRADA
¬TEATRO. Hendaya mon
amour. Obra musical e cómica,
que fantasea sobre os posibeis
amores de Franco e Hitler. Polo
grupo Bacana, este venres 2, ás
21:30, no Teatro Principal.
FERROL
¬CINE. Una giornata particolare. DinoRisi, un dos xenios da
comedia italiana, adapta xunto a
Ruggero Maccari a novela de Profumo di donna (Perfume de muller)
de Giovanni Arpino á pantalla. O director, quen xa traballara con Gassman na aplaudida A escapada,
atravesa unha etapa de humor negro na súa carreira cando realiza
este filme, case encamiñada ao
grotesco.O luns 5, ás 18:00, versión
dobrada, e ás 20:30, en versión orixinal subtitulada, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CINE. Bellisima. o terceiro filme
de Visconti, logo de Ossesione e A
terra trema. Fábula melodramática
na que podemos gozar dunha inmensa interpretación de Anna
Magnani como mamma sacrificada e obsesionada polo futuro da
súa filla como actriz. O martes 6, ás
18:00 (versión dobrada), e ás 20:30
(orixinal con subtítulos en español),

na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. 5 visións desde os 90.
Mostra colectiva de artistas galegos que deixaron pegada na década anterior. No Centro Cultural Torrente Ballester.
¬EXPO. As Misións Pedagóxicas 1931-1936. Mostra sobre o
Padroado creado en 1931 para levar a cultura ás xentes máis necesitadas, en especial ás das poboacións rurais. Aberta até o 9 de maio
no Centro Cultural Carvalho Calero.
¬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 premio do Concurso de Talentos de EL PAÍS a nivel nacional entre máis de 1.800 participantes O
venres 2. NaSala Run Rum.
¬TEATRO. Arte. Obra da compañía
Fulano, Mengano e Citano. O domingo 4, ás 20:30, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Robin Hood. Ambicioso spectáculo musical de producción galega, presentado polo
grupo Producións Acontrabutaca.
O martes 6, ás 11:00, no Teatro Jofre.
O GROVE
¬MÚSICA. Le Punk. O particular
son canalla da banda madrileña Le
Punk, fusión de rock, tango e outras
influencias portuarias e balcánicas.
O sábado 3, no Náutico.
LUGO
¬CINE. Divorcio á italiana. Satírica comedia de costumes ambientada na Sicilia dos sesenta,
onde Germi puxo o ollo en reiteradas ocasións. Unindo elementos da
comedia negra, a crítica social e a
farsa máis amarga, Divorzio all’italiana (Divorcio á italiana) baséase
na inexistencia, por aquel entón,
do divorcio civil en Italia e a aceptación polo código penal do delito de

gués The Blows presenta en concerto o seu primeiro e aclamado traballo discográfico "Upskirts" (Pupilo
Records), o venres 2 ás 00:30, entrada gratuita previa recollida, na
Sala 600.
¬MÚSICA. Pacífico. Este grupo vigués de pop actúa este venres 2., á
01:00, no Pub Gatos.

Una Giornata Particolare, de Ettore Scola.

honra. O martes 6, ás 20:00, en versión dobrada, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do
Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, todas as técnicas, todas as idades. Un proxecto aberto a
todos os artistas e que abre as portas
do Museo Provincial de Lugo á arte
lucense, aos seus protagonistas, sexan consagrados ou recén chegados. NoMuseo provincial.
¬EXPO. [1,2,3,4,5] Cinco fotógrafos para un espazo.Exposición fotográfica, aberta até o 15 de
maio, naSala de Exposicións da Deputación.
¬EXPO. Gloria Fernández,
1945-1996.Exposición de pintura,
aberta até o 4 de maio nas salas 27 e
28 doMuseo Provincial.
¬EXPO. O abano español. A Colección do Marqués de Colomina. Unha mostra que trae as
obras mestras da colección privada
do Marqués de Colomina, o maior
fabricante de abanos valenciano.
Unha escolma destes obxectos que
estará até o 22 de xuño, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO.Pinceladas Galegas.
Ampla escolma de obras de autores/as galegos da colección Caixanova. Até o 23 de maio, no Círculo das Artes.
¬MÚSICA.Pepa e Davide & Madame Cell. Pepa e Davide, dúas
voces temperamentais que seguen
un camiño paralelo, a beleza, propóñennos un obxectivo diferente ao
que nos teñen acostumados con
Unha noite no muíño...: o fin agora
mesmo é bailar, os medios póñenos
eles. O sábado 3, ás 00:00, no lub Clavicémbalo.
MELIDE
¬MÚSICA. The Blows. O grupo vi-

Robin Hood, un musical galego que se poderá ver esta semana en ferrol.

MONFORTE
¬EXPO.I Mostra Agroecolóxica
Terra Sacra.A actividade é unha
aposta por parte dos organizadores
e colaboradores por dar a coñecer
os productos ecolóxicos e sensibilizar ós consumidores sobre estas opcións no eido da alimentación.Terra
Sacra nace coa intención de manterse no tempo e ser punto de reunión anual de produtores e consumidores de produtos ecolóxicos,
dando cabida ó público en xeral.A
mostra será o fin de semana do 3 e o
4 de maio, e terá como escenario a
Praza da Compañía de Monforte.
OLEIROS
¬EXPO. Aula do Mar. Exposición
permanente sobre o mundo do
mar. Pódese visitar sábados, domingos 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.
ORDES
¬MÚSICA. Zenzar. O veterano
grupo de Cerceda está este venres
2, ás 23:00, na sala Badulake.
OURENSE
¬CINE. Divorcio á italiana.Primeiro grande éxito internacional
de Fellini, cos inesquecibeis
Quinn e Massina. Conseguiu o
Premio dos Críticos de Nova York, o
León de Venecia, o Óscar á mellor
película estranxeira e o Nardo d’Argento ao mellor realizador e produtor. O martes 6, ás 20:00, en versión dobrada ao castelán, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Eurico Borges. Despois
de ter realizado máis dun centenar
de mostras individuais e innumerables colectivas en diversos países,
este pintor portugués nado en 1950
chega a Ourense cunha escolma
que estará até o 11 de maio, no Centro Cultural da Deputación.
¬EXPO. José Luis de Dios.Exposición retrospectiva deste artista ou-

¬ MÚSICA
Tocar de Ouvido
Xornadas musicais
en Portugal
Na localidade portuguesa de
Évora, e organizada pola Associação Gaita de Foles, celébranse estas xornadas musicais entre o 1 e o 4 de maio.
O Encontro de Tocadores regresa este ano con unha edición chea de novidades e máis
oficinas, para todos os públicos: Viola Braguesa e Cavaquinho, Gaita-de-fole, Concertina (Cabo-verde), Harmónica,
Canto, Rabeca (Brasil) e até
unha oficina paralela de
Danza, dedicada aos repertorios das oficinas de instrumentos.
Para alén destas oficinas, haberá actividades paralelas, inteiramente dedicadas á música: oficinas de Improvisação
Musical, Construção de Instrumentos, actividades para
crianzas e Mostra de Artesãos e
Instrumentos.
Mais o Tocar de Ouvido - Encontro de Tocadores, tamén é
un espazo para pensar e
aprender. Ao longo do programa haberá palestras, colo-

quios, mesas redondas e "coisas que não lembram ao
diabo": Palestra sobre Instrumentos de Corda, con Joaquim Domingos Capela; Recital Comentado "A Rabeca no
Brasil", com Zé Gomes; mesa
redonda sobre a construção
de instrumentos musicais, con
algunhas das principais referencias portuguesas dese ámbito; mesa redonda sobre o
tema "Portugal, Um Retrato
Musical", dedicada ás grandes
transformacións ocorridas en
Portugal nos últimos 30 anos e a sua influência nas prácticas
musicais; con Domingos Morais, Julieta Silva, Eduardo Paes
Mamede, entre outros.
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O Mago de Oz. Unha obra do veterano grupo Os Quinquilláns, na
que se recrea o famoso clásico da literatura e o cine fantástico.

ción Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, en colaboración co Concello
do Porriño, esta exposición recolle
unha serie de instantáneas sobre a
vida nos campamentos de refuxiados de Tinduf, intentando achegar
ao espectador/a á complexa e dura
realidade do pobo saharaui.As obras
permanecerán expostas no Centro
Cultural Municipalaté o día 8 de maio.

rensán, grande debuxante e cartelista, no Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Tareixa Taboada.Exposición de pintura, até o 5 de maio,
na Galeria de arte Visol, sto. domingo, 33.
¬MÚSICA. Bocanegra. Actuación
deste conxunto vocálico portugués,
o xoves 1 ás 21:30, entrada a 2 euros.
E o venres 2, ás 21:30, entrada a 2 euros, actuación de Roberto Sobrado, ambos no Centro Cultural
Auriense.

RIBADEO
¬TEATRO. O clube da calceta.
Unha obra do grupo Teatro do Morcego, arredor dunhas mulleres que
se reunen para calcetar. Este domingo 4, ás 20:30, no Auditorio Municipal Hernán Naval.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Area. Actuación o sábado3, ás 23:30, no Pub Leblón.
AS PONTES
¬MÚSICA. Quempallou. O grupo
presentando en concerto temas da
súa carreira e en concreto do seu último traballo "Polo aire!" (Zouma Records). A entrada custa 3 euros. Este
venres 2, ás 21:30, no Auditorio Cine
Alovi.
PONTEVEDRA
¬CINE. Arroz amargo. O drama
entre recolledoras de arroz no
baixo Po, que consagrou a Silvana
Mangano xunto ao xa consagrado
e xenial Gassman. O martes 6, ás
20:00 en versión orixinal con subtítulos en español, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬DANZA. Compañía GelabertAzzopardi. Xira galega da compañía de danza contemporánea
Gelabert - Azzopardicon dúas coreografías, "Psitt, Psitt" e "Viene regando flores desde la Habana a Morón”, que conta cun cuarteto de música cubana en directo, o Cuarteto
Timbancó. Este venres 2, ás 21:00,
noCentro Social Caixanova.
¬EXPO. Amazonia Precolombina. Unha colección única composta por vinte e seis pezas de cerámica datadas de entre o século IV
e principios do XVI. As pezas, cedidas polo Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí de Barcelona e o

Quempallou actúa nas Pontes.

Museo Barbier-Mueller de Xenebra, son moi escasamente expostas
pola súa complicada conservación.
Até o 15 de xuño no Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Océanos de Marte, de
Fernando Casás. Instalación
deste iniciador do movemento
Arte&Natureza, constando duns
576 anacos de tronco que enchen a
sala e simbolizan o declive da natureza. Estará até o 14 de maio, na Sala
X / Sala de exposicións do Campus de
Pontevedra, Facultade de Belas Artes.
¬EXPO. Antón Pulido. Exposición de pintura do polifacético autor e home da cultura. Até o 11 de
maio no Centro Cultural da Deputación.
¬EXPO. Ríos de Galicia, tesouros de vida. Exposición fotográfica 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.
O PORRIÑO
¬EXPO. Saharauis, 33 anos de
espera .Organizada pola asocia-

Algoritmi Dixit , instalación de Darío Basso no Museo do pobo Galego.

RIVADABIA
¬MÚSICA. KTL + Miguel Prado.
Música experimental, dentro co ciclo
Espazos Sonoros. O xoves 1, ás
20:00, na Iglesia da Magdalena
¬MÚSICA. Javier Krahe. O exmembro da célebre La Mandrágora
actúa este venres 2, entrada 6 euros,
no Auditorio do Castelo.

¬ FESTAS
Festas da Ascensión
en Santiago

Adiantadas no calendario sobre
o habitual, como todas as datas
relixioso-festivas deste ano, celébranse estas festas composteláns, con esta oferta cultural:
Xoves 1
Desenrólase desde as 12:00 até
pasadas as 20:00 o programa Folc
na Rúa, a cargo das formacións
Cantigas e Agarimos, Brincadeira e a coruñesa Eidos. Danza
galega por distintas rúas e prazas
da cidade.
Pola noite, actuación no Campus
Sur, entrada libre, do grupo M
Clan.
E no Toral, ás 23:00, o grupo ourensán de folc Coanhadeira.

Venres 2

SADA
¬TEATRO. O Mago de Oz.Versión
do clásico do cine e a literatura fantástica, pola compañía Os Quinquilláns. O venres 2, ás 18:00, na Casa da
Cultura Pintor Lloréns.

No Campus Sur haberá un concerto de grupos locais, comoAscensión Lírica, Mito escrito, Bronquitis Crónica ou Codename.
No Toral, reggae xamaicano co
grupo Ruanaway.
Ao longo do día, exposición e realización de graffiti no Campus Sur.

SAN SADURNIÑO
¬TEATRO. Boas Noites. Espectáculo cargado de números musicais,
dirixido aos nenos e aos maiores,
pola compañía Berrobambán Teatro, o venres 2, ás 20:15, no Centro Sociocultural.

Sábado 3
Ás 20:00 haberá un concerto de
corais composteláns na praza do
Toral . Actúan as corais de Pontepedriña, Colexiata de Sar, A Xuntanza da Rúa San Pedro, La Salle, a
Coral Alfaia e a do Castiñeiriño.

SANTIAGO
¬CINE. Una giornata particolare. Ettore Scola debuxa a intensidade dunha relación dramática,
fonda e bela como poucas en Una
giornata particolare (Unha xornada
particular). Partindo dunha obra teatral, o director realiza un filme de
factura impecable, contando cos
magníficos papeis de Loren e Mastroianni como protagonistas. O
martes 6, ás 18:00, e ás 20:30, en versión orixinal subtitulada, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Sorollla e os seus contemporáneos. Despóis de estar
en Ferrol, a exposición trasládase á
Sede Fundación Caixa Galicia de Santiago, onde permanecerá até o próximo 6 de xullo. Destacados pintores
do “cambio de século” danse cita
nesta exposición, na que poderemos
ver unha magnífica colección de pintura española do Museo de Belas Artes da Habana. Ademais, reúnense
no edificio compostelán un con-

xunto de 60 obras de Sorolla, Zuloaga, Santiago Rusiñol, Anglada Camarasa ou Cubells, entre outros.
¬EXPO.O álbum galego: 25 miradas para unha década. A exposición, que acolle obras de Xan López Domínguez, Óscar Villán, Fina
Casalderrey, Marilar Aleixandre, Kiko
Dasilva ou Xabier P. Docampo, permanecerá aberta ao público até o
vindeiro 11 de maio, na Biblioteca
Ánxel Casal.
¬EXPO. Dalí, a Divina Comedia.
Exposición formada por un total de
100 xilografías pertencentes á Colección Caixanova, realizadas polo artista entre 1960-1964. A mostra poderá visitarse até o 11 de maio no
Colexio Fonseca.
¬EXPO. Algoritmi dixit.Trátase de
unha instalación de pintura do galego Darío Basso, que cubrirá parte
do claustro de San Domingos de Bonaval. Tamén se expoñen dous vídeos que se proxectarán sobre as paredes enfrontadas dunha mesma

Domingo 4
Rematan as festas cun concerto
da banda de música, ás 12:00 no
Teatro Principal, e a actuación de
Títeres Cachirulo na praza do Toral, coa obra Do, Re, Mi, Mozart
toca aquí, ás 13:00.
Tamén se celebra o I Certame
Músicaxove 08, e ao longo destes
días desenvolveranse o XXXIII
Campionato de Chave, e a clásica
proba ciclista destas datas, agora
rebautizada como Volta Ciclista
da Ascensión.

sala. Até o 1 de xuño, no Museo do
Pobo Galego.
¬EXPO. Historieta galega.
1973-2008. Percorrido histórico
pola banda deseñada galega
dende os anos 70 até o tempo actual. Tamén haberá, en paralelo á
exposición, unha serie de clases
maxistrais e actividades para os
máis pequenos. Até o 8 de xuño no
Auditorio de Galicia.
¬EXPO.Miradas Alleas. Unha
visión de Galicia. A Igrexa da
Universidadeacolle esta exposición
fotográfica, producida pola Secretaría Xeral de Comunicación en colaboración coa USC e o Centro Galego de Artes da Imaxe, coas visións
do noso país por fotógrafos extranxeiros ao longo do tempo.
¬EXPO. Luis Medina.Pintura
deste artista santanderino, cunha
obra marcada polo seu oficio de
enxeñeiro industrial e a paisaxe urbana, na Galeria Sol&Bartolomé, en
S. Francisco, 30.
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Estigma. A nova estrea do Centro
Dramático Galego , de autoría múltiple, estará en Santiago até o 18 de
maio.

¬EXPO. Maldita Europa. Exposición do artista de Allariz Xurxo Oro
Claro. A súa proposta brinda unha
descarnada reflexión sobre a violencia creada na nosa contorna cotiá. O
corpo humano 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 significado na actualidade. Até o 14 de maio, na Fundación Granell.
¬EXPO. Fundación Granell. Exposicións en cartel:
Contemplando as trenzas do soño.
Óleos de de Eugenio Granell. Até o 5
de maio.
Encontro entre o mundo antigo e o
universo do soño. Eugenio Granell.
Até o 5 de maio.
Xoves poéticas surrealistas:
Lili(ana)_protegiendo desde 1964.

Até o 19 de maio.
Espazo INSITU: Lili(ana)_”Asegurando el cielo”. Até o 19 de maio.
¬MÚSICA. Sick of it All + Wisdom in Chains + Subterranean Kids. Este venres 2, na Sala
Capitol.
¬TEATRO. Proxecto DramA3:
Estigma. Na illa volcánica de Estigma, a vida vese ameazada polas
pegadas do pasado. A desconfianza
aniña no seo dunha parella, dous irmáns afrontan o destino que levan
marcado na pel, unha persoa acabada de chegar investiga unha masacre e do remoto continente chega
un descoñecido. Historias todas que
se entrecen nunha trama chea de
suspense. Desde o venres 2, até o 18
de maio, no Salón Teatro.
¬TEATRO.Swing Guitars. Espectáculo teatral e musical do grupo Pistacatro Productora de Soños. O

mércores 7, ás 22:00, naSala Nasa.
SANXENXO
¬MÚSICA. High Sierras . Rock
and roll de colleita propia con influencias do country, blues, soul,
garaxe, surf e punk rock, neste
grupo vigués. Este venres 2, ás
23:00, na SalaWoodstock.

Pablo Giráldez, O Pastor, expón en Arcade.

¬ CONVOCATORIAS

O dictame do xurado será inapelable. A peza
gañadora pasará a ser propiedade do Excmo.
Concello de A Coruña.

IX Mostra Internacional
Unión Fenosa
O Museo de Arte Contemporánea UNION
FENOSA (MACUF) convoca a X Mostra Internacional UNION FENOSA.
BASES:
1. PARTICIPANTES
Poderá tomar parte nesta Mostra, cunha soa
obra, cualquera persoa física sen máis limitación que as impostas pola legalidade vixente.
2. PRESENTACIÓN
Os artistas deben enviar antes das 14:00 horas
do día 30 de maio de 2008 a seguiente documentación:
Folla de inscrición, ficha técnica e aceptación das bases correctamente cumplimentada (a súa disposición na web do Museo
www.macuf.es). (...)
3. OBRAS
Admitiranse tódalas técnicas e procedementos, así como tódalas tendencias ou correntes
estéticas. As obras deben ser inéditas, non poden ter sido pres e n tadas a ningún outro co n
c u rso e en ningún caso ter sido ex p o stas.
Pintura e fotografía: as obras presentaranse
montadas sobre soporte ríxido sen enmarcar,
ou en todo caso cun listón ou moldura de madeira que non supere os 2 cm.
Non se admitirán obras realizadas en materiais
perigosos para a sua integridade ou transporte, nin tampouco protexidas con cristal.
Escultura: o seu peso non poderá excederos 100 kg.
Formato audiovisual: deberán incluirse indicacións técnicas sobre a forma correcta de exhibirse e a copia debe ser en formato CD ou DVD
compatible con Windows XP.
4. PROCESO DE SELECCIÓN
Preselección:
- Unha vez recibida a documentación nas dependencias do Museo de Arte Contemporánea UNION FENOSA (Avda. de Arteixo 171 –

SOUTOMAIOR
¬ EXPO . Almanaque Agrícola Exposición de Pablo Giráldez, “O Pastor”, unha colección de cuadros de grande formato con unha estética moi
próxima ó grafismo publicitario. O pastor aprópiase de pequenas iconas do mundo rural (
A bota de goma, o capacho, o
veleno para ratos, etc...) recollidos a maioría das veces da publicidade en revistas agrícolas e

Mivico 08
II Mostra Independente
de videocreación do Condado.

15007 – A Coruña), o xurado fará una preselección.
- O MACUF fará pública a preselección do xurado entre os días 23 e 25 de xuño de 2008 a
través da sua páxina web www.macuf.es, en
donde se indicará o periodo de recepción das
obras preseleccionadas, que solo serán aceptadas na data convida.
Selección:
- As obras integrantes desta exposición serán
recollidas nun libro-catálogo para a mellor difusión da Mostra, así como na páxina web do
MACUF.
5. PREMIOS
Concederanse tres premios. As dotacións económicas destes serán:
18.000€ para o primero premio
12.000€ para o segundo premio
8.000€ para o terceiro premio
O xurado poderá declarar deserto calquera
dos premios.
PREMIO JULIÁN TRINCADO
O Concello de A Coruña, dentro da presente
edición da X Mostra Internacional UNION
FENOSA, convoca o Premio Julián Trincado,
dotado con 7.500€, conforme ás seguintes bases:
O premio outorgarase á mellor obra de autor
galego presentada á Mostra.
O premio será único, no podendo ser dividido.
O premio no poderá ser declarado deserto.
O xurado será o da correspondente edición da
Mostra, integrándose no mesmo un representante municipal designado pola alcaldía.

Está aberta a convocatoria da II Mostra Independente de Videocrea-ción do Condado MÍVICO 08.
O encontro audiovisual máis destacado do sur
de Galiza no eido da videocreación, MÍVICO
08, abre o prazo de recepción de obras até o 3
de agosto, nas tres categorías que contemplan
as bases: videocreación, curtametraxe e documental.
Poderán participar na mostra toda persoa e
produtora que así o desexe. Aceptaranse todos os formatos cunha calidade óptima para a
súa reprodución (videocámaras profesionais,
telefonía móbil, cámara de fotos, webcam...).
As obras presentadas deben ser posteriores ao
1 de xaneiro de 2006.
Coa posta en marcha desta nova edición,
MÍVICO 08 pretende achegar a Ponteareas as
propostas máis destacadas que se están a eleborar no eido da videocreación internacional
ao tempo que consolidar a proposta iniciada
en 2007 por Quadra Produccións.
www.myspace.com/mivicofestival
www.mivico.blogspot.com
IV premio "Concepción Arenal"
para traballos de investigación
no campo dos dereitos da muller
A Deputación da Coruña ven de convocar a IV
edición do premio "Concepción Arenal" para
temas de interese social, dirixido a promover
estudos ou traballos de investigación no
campo da defensa dos dereitos da muller.
Coa convocatoria deste certame, a institución
provincial pretende continuar promovendo,

os descontextualiza para outorgarlles a categoría de santos do
seu almanaque particular.Na galería Campo das redes de Arcade.
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).
VIGO
¬CINE. Bellisima. o terceiro
filme de Visconti, logo de Ossesione e A terra trema. Fábula melodramática na que podemos gozar
dunha inmensa interpretación de
Anna Magnani como mamma sacrificada e obsesionada polo futuro da súa filla como actriz. O martes 6, ás 18:00 (versión dobrada), e
ás 20:30 (orixinal con subtítulos en

tanto o estudo como a investigación e posta en
práctica de experiencias, solucións e alternativas relativas ao benestar social, asumindo e recoñecendo o labor de mulleres galegas, como a
propia Concepción Arenal ou Rosalía de Castro,
entre outras precursoras do feminismo.
Poderán optar ao premio aqueles traballos,
proxectos, estudos e investigacións inéditos
sobre a igualdade de xénero relacionados coa
provincia da Coruña, ou de carácter xeral, que
deben presentarse en galego e por duplicado
antes do 31 de agosto de 2008. A decisión do
xurado farase pública no último trimestre do
presente ano e basearase, entre outros criterios, no rigor científico na elaboración do traballo, na aplicación da metodoloxía das técnicas de intervención social e na achega que
poda supoñer para a mellora das précticas
profesionais nos concellos e a proxección do
traballo realizado sobre a nosa sociedade.
O premio para o traballo gañador é de7.500
euros, ademáis da publicación da obra gañadora. As persoas interesadas en participar
nesta convocatoria poden obter máis información e as bases do certame na páxina web
da Deputación da Coruña (www.dicoruna.es).
Concepción Arenal, nun selo da República.
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Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apartado 1.371, 36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405, por Fax no 986 223
101, ou por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com. Pódese incluir
unha foto relativa ao obxecto a vender, percurar, etc..., en formato dixital e dimensións moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios.

High Sierras. Grupo vigués de reminiscencias bogartianas no nome, que
actúan esta semana en Sanxenxo.

español), no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬DANZA. Compañía GelabertAzzopardi. Xira galega da compañía de danza contemporánea Gelabert - Azzopardi con dúas coreografías, "Psitt, Psitt" e "Viene regando
flores desde la Habana a Morón”, que
conta cun cuarteto de música cubana en directo, o Cuarteto Timbancó. Este domingo 4, ás 20:30, no
Centro Cultural Caixanova.
¬EXPO. Xosé Mª Álvarez Blázquez, a palabra e os días. Exposición sobre o editor e autor ao
que se adica este ano o Día das Letras, 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 últimos lugares fronteirizos, espazos
que se sitúan fóra do control humano, onde a natureza ten as súas
propias regras. Até o 18 de maio,no
1º andar do Museo de Arte Contemporánea , MARCO.
¬EXPO. 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 humanas. Até o 12 de maio, na Galería
Bacelos, Rúa Progreso, 3.
¬EXPO. Luces Atlánticas. Cecilio Chaves. Unha exhibición na
que o artista, cunha linguaxe visual
moi persoal, presenta as cidades de
Vigo e Cádiz a través dun xogo de liñas, planos e luces que envolven todas a obras. Até o 11 de maio no Centro Social Caixanova .
¬EXPO. Próspera. Intervención da
artista Carme Nogueira, en torno a
interacción coa cultura chinesa tras
dunha viaxe a Pekín. Até o 11 de
maio, no Marco, Museo de Arte Contemporánea, Espazo Anexo.
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do irra-

cional. A través dunha selección
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 anovadores da
plástica galega do s. XX. Até o 1 de
xuño na Fundación Barrié.
¬MÚSICA. Le Punk. O particular
son canalla da banda madrileña
Le Punk, fusión de rock, tango e
outras influencias portuarias e balcánicas. Actúan este xoves 1, ás
22:30, na Sala Fábrica de Chocolate.

Oblivion Band . Un dos referentes do rock garaxe en españa
desde hai vinte anos, Sex Museum, estarán acompañados de
dúas bandas locais que practican o mesmo estilo, os vigueses
Vindaloo Rockets e, desde San
Sadurniño, a Sweet Oblivion
Band. A entrada anticipada
custa 12 euros e no despacho de
billetes da sala 15 euros. O venres 2, ás 21:00, na Sala Breogain.
¬MÚSICA. Todos tus muertos .
A banda rastafari-punk arxentina
presenta en xira o seu novo disco
"Greatest Hits". Ritmo de latin ska e

reggae. Entradas a 15 e 18 euros.O
venres 2, ás 22:30, en La Fábrica de
Chocolate.
¬MÚSICA.U-lo? Trío. Ecléctico
trío liderado porMarcos Teira, que
actúa este martes 6, ás 21:30, no local La Galería.
¬TEATRO.Lili Camaleón. Espectáculo que presenta o grupo B.B.
Producións, os días venres 2 e sábado3, ás 21:30, e o domingo 4, ás
20:30. No Teatro Arte Livre, Rúa Vázquez Varela, 19.
¬TEATRO. Bolboreta. Espectáculo
de monicreques polo grupo Títeres Trompicallo, este sábado 3,

ás18:00, noAuditorio Municipal.
XINZO DE LIMIA
¬MÚSICA. Bukowski Blues
Trío. Movidos polo seu amor polo
blues, o funk e, por suposto, o rock, a
banda leva en activo (de forma intermitente) desde mediados dos noventa. O venres 2, ás 00:00, na Sala
Clan.
VILALBA
¬TEATRO. Arte. Espectáculo pola
compañía Fulano, Mengano e Citano. Este sábado 3, ás 20:30, noAuditorio Municipal.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Son autónomo no sector
do transporte. Busco traballo.
Telf:666627459. Dani.
 Casa para aluguer de fin
de semana ou para vacacions, situada á beira do rio
Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

Le Punk.

¬MÚSICA. Dementor + Killchain + Scent o f death +
Brainwash. A sala viguesa presenta o "Destroying Europe Tour
2008", unha noite de "brutal death"
con dous grupos eslovacos en xira:
Dementor e Killchain. As bandas
estranxeiras estarán arroupadas
polas locais Scent o f death, de Ourense, e Brainwash, de Ferrol. A entrada custa 6 euros. Este venres 2,
ás 22:00, naSala Anoeta.
¬ MÚSICA . Sex Museum +
Vindaloo Rockets + Sweet

 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 carón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Alquílase por quincenas (600
euros) e por mes (1200 euros).
Telf.: 981761144

con certa cultura e sensibilidade, residente en Galicia, para coñecerse e posible relación.
Escribir ao correo electrónico:
riasbaixas2007@yahoo.es

sé Ramón (Candeán-Vigo)

 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

 Gustaríache ter un alber-

 Véndense móbeis e maquinaria de café en bo estado
(só tres anos de uso).
Telf: 986438339
 Véndese contrabaixo seminovo con funda e arcos francés
e alemán.
Chamar ao: 619 218966.

 Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/p
ortomartino.
Telf. 667 75 57 45
gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santiago” Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca
2.000 metros. Semirrestaurado.
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.

 Vendo enciclopedia Espasa, anos 1926-1930, setenta
volúmenes, con nove apéndices e quince suplementos.Tlfono 618607306

 Véndese proxector LG
D.L.P. RD-JT90 con todos os
accesorios de conexión, dúas lámpadas e pantalla, mercado hai 6 meses por 1.000
euros, con 10 horas de uso,
por 800 euros.
Telf. 688 111 039.

 Alúgase baixo moi céntrico e amplo. Ideal para consultas ou oficinas.
Teléfono 986438339

 Alúgase piso en Gondomar, dous dormitorios, salón,
cociña, baño e aseo.
Telf: 617936257.

 Rapaz de 26 anos gustaría
de coñecer raparigas de Ferrol
Terra de esquerdas e de sentimento nacionalista, para amizade e o que xurda.
Telf: 666730096

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

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

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

 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.

 Rapaz de corenta anos
busca coñecer muller galega
Paisaxe vigués de Cecilio Chaves.

GUIEIRO.53.

 Alúgase apartamento en
Ribadeo. Meses xullo e
agosto.
Telf: 676 72 75 18.
 Vendo Enciclopedia Galega Universal.
Telf. 653 928 083.
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Xosé Valiñas

Robert Downing Jr en Iron Man.

EN CARTEL.
Ironman
Dirixe: John Favreau.
Intérpretes: Robert Downey Jr,
Terrence Howard.
Cómic. EE UU, 2008

Hollywood segue a saquear os
arquivos da Marvel e non hai
quen lle dea acougo á caixa rexistradora mentres Stan Lee sorrí
de esguello pensando na conta
corrente. O da inflación superheroica xa cheira tanto que fai
pensar con nostalxia nos días
nos que a editorial que domina o
xénero dende os anos 60 asinaba
os contratos máis perrallentos
da industria e fornecía o mundo
friqui con bizarradas como “Os
Catro Fantásticos” producidos
por Roger Corman ou o inenarrábel “Capitán América” de
Matt Salinger. Agora toca o
“Home de Ferro”, na versión de
viñetas protagonizou unha
etapa gloriosa na que o multimillonario vendedor de armas convertido en superheroe blindado
caía no infenro do alcolismo.
Que no cine o interprete Robert
Downey Jr da motivos para refregar as mans, xa se verá.

ZADE ROSENTHAL

Fotograma de Beowulf.

A pelota vasca

de 88 minutos –tempo real– que
unha chamada anónima lle dá
como tempo restante de vida
antes de que o asasino se ocupe
del. Dirixe Avnet, un tipo que se
deu a coñecer hai xa uns anos
con Tomates verdes fritos e que
dende entón non deixa de perpetrar, no mellor dos casos, filmes anódinos.

Dirixe: Julio Medem.
Documental. España, 2003

Un pouco de chocolate
Dirixe: Aitzol Aramaio.
Intérpretes: Héctor Alterio,
Daniel Brühl.
Comedia. España, 2008

O título despista pero é a adaptación ao cinema do exitoso Un
tranvía cara a SP, de Unai Elorriaga. Como dicía a nota promocional da edición galega en
Galaxia “unha exploración das
relacións humanas a través da
relación dun ancián cun mozo
que amosa dun xeito diferente a
vida cotiá”. A versión cinematográfica incide no aspecto das relacións interxeracionais entre a
parella Brühl-Goenaga e Alterio-Serrano.

Julio Medem cando presentou A pelota vasca.

photoshop cosmético? Ralph
Bakshi xa o intentara hai anos
nunha fallida versión d’O señor
dos aneis. A min permítanme ser
absolutamente escéptico con
respecto aos valores desta fita
que espertou algunha que outra
adhesión inverosímil. Vai o xénero da animación cara a isto?

DVD. ALUGUER.

DVD. VENDA.

Beowulf

A guerra rematou

Dirixe: Jon Avnet.
Intérpretes: Al Pacino, Alicia Witt.
Thriller. EE UU, 2007

Dirixe: Robert Zemeckis.
Intérpretes: Ray Winstone,
Angelina Jolie.
Fantástica. EE UU, 2007

Dirixe: Alain Resnais.
Intérpretes: Yves Montand,
Ingrid Thulin.
Thriller. Francia, 1966.

Gary Scott Thompson, guionista
da estupenda “Las Vegas”–a serie sobre os casinos con James
Caan– mais tamén da infumábel
The Fast & The Furious, escribe
este thriller que semella confeccionado á medida dos últimos
éxitos televisivos nesta materia:
Al Pacino interpreta un forense
do FBI, traumatizado polo asasinato da súa irmá pequena anos
atrás, que debe solventar un difícil caso con múltiplos sospeitosos antes de que expire o prazo

Cine de animación ou cine de
imaxe real? Non sei pero a min
cando penso nesta pirotécnica
incursión de Zemeckis no terreo
das lendas fundacionais da literatura inglesa pola vía do videoxogo de dragóns e alxubes vénseme á cabeza a definición do
Kitsch. Ten sentido retocar un
filme con actores reais fotograma a fotograma para convertelo en animación sen que o pareza?, ten sentido unha estética
animada que só busca o retoque

Edítase un dos títulos míticos da
primeira época de Resnais –Hiroshima mon amour, O ano pa-

88 minutos

SERGIO PÉREZ / REUTERS

sado en Marienbad–, baseada
nas experiencias persoais de
Jorge Semprún, que asina o
guión. Narra as peripecias dun
militante do PCE en plena ditadura franquista, con tono de thriller minimalista, un pouco ao
xeito do coetáneo cine negro de
Melville. Vai detallando os esforzos do seu protagonista para organizar a actividade de resistencia, as dificultades para cruzar a
fronteira entre Francia e España
e o seu progresivo desencanto
coa ortodoxia do partido.

Con anos de atraso chega a
anunciada –no seu día– edición completa do proxecto “A
pelota vasca”. Orixinariamente, Medem concibíraa
como un ambicioso traballo
poliédrico moito máis extenso
ca o documental de duración
conveniconal estreado hai xa
un lustro. Agora edítase a versión integral, tal e como o cineasta donostiarra a concibira, xa nun principio, para o
formato serial. A metraxe esténdese até as sete horas estruturadas en seis bloques que
se corresponden con fases
históricas do problema, conflito ou chámenlle X vasco. As
eivas da versión orixinal resultan aínda máis explícitas. Entre outros contratempos, o
proxecto sufriu o boicot do PP
e das súas asociacións afíns,
co que ao final todo queda
bastante coxo.G
Héctor Alterio, Julieta Serrano,
Bárbara Goenaga e Daniel Brühl
[desde a esquerda] protagonistas
d’Un pouco de chocolate.
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Gonzalo Vilas

CRUCIGRAMA

AUTODEFINIDO

Horizontais:
1- Elaborar ou fabricar algo para logo montalo con rapidez. 2- O que
repón tellas. 3- Provocar ou participar dun accidente. 4- Nome propio masculino. Peza dunha casa ou edificio, situada por debaixo da
cuberta. 5- Haina en Portugal, e tamén en Burgos. A que está aquí.
6- Acto de levantar algo, que en España chegou a ser “glorioso”. 7Bordo, esquina. 8- O que mellor saben facer as vacas, e con máis
gusto. Chámase así á voz do carneiro, o año, a ovella, ou a cabuxa.
Pronome persoal de terceira persoa, de uso enclítico. 9- Vikingo de
certa tira cómica. O mellor amigo do home. O contrario de “quitar”.
10- Escrito difamatorio no que se denigra a persoas ou cousas. Que
anda solto, sen ataduras. 11- Capacidade de convencer, de levar ao
interlocutor a donde un quere. 12- Ave mariña, habitante das Sisargas, moi danada polo verquido do Prestige. Froito do granadeiro.
Verticais:
1- O Rei de Troia, pai de Paris, na Ilíada. A carne da froita. 2- Nota
musical. Fala, pronúnciate. Nalgúns vehículos, semieixe das rodas
motrices, ás que lles comunica o movemento xerado no motor. 3Membro da organización terrorista máis coñecida en España. Se
che din que estás como ela, non é un piropo, precisamente. 4Sacerdote romano que interviña nas declaracións de guerra ou de
paz. Cidade da antiga Grecia, na que se situaba o templo de Artemisa. 5- Acadar unha meta, chegar a donde se quería. Antigas inicias da matrícula de Lugo. 6- Protexer con algún material resistente,
a proba de balas, lume ou outros perigos . A “Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos”. 7- Ao revés, conceder,
facer entrega. Nome común dos protozoos rizópodos que emiten
falsos brazos e pés (pseudópodos) para a fagocitose e a locomoción. Abrev. de “señor” 8- Pensamento, ocurrencia. Extracto líquido
concentrado nunha substancia xeralmente aromática. 9- Alegre,
feliz, satisfeito. Período de tempo indefinido e incomputable. 10- O
que se adica á arte, en amplo espectro. Unidade de forza que equivale á necesaria para comunicar a unha masa de 1 g unha aceleración de 1 cm/seg2. 11- Parte dunha obra teatral. Sindicato vasco. 12Parte diantera dun navío. Parte da flor que rodea o pistilo e os estames, formada por follas modificadas ou pétalos, normalmente de
vistosas cores.

XADREZ
David Lariño naceu en Tal, Muros, en
1989. Gañou sucesivamente os campionatos de España Sub10 a Sub16. Considerado unha das promesas máis firmes
do xadrez galego, xunto co seu amigo
Iván Salgado que é desde hai poucos
meses o gran mestre español máis novo
e o primeiro galego que adquire tal título,
Lariño Nieto,David 2404
Gashimov,Vugar 2644
Sanxenxo op 4th (6) 21.06.2007 B25
1.e4 c5 2.d3 Cc6 3.Cc3 g6 4.g3 Ag7 5.Ag2 d6 6.f4 Cf6 7.Cf3 0-0
8.h3 Tb8 9.0-0 b5 10.g4 b4 11.Ce2 c4 12.Ae3 Aa6 13.Ced4
Cxd4 14.Axd4 Da5 15.Tf2 Tbc8 16.f5 cxd3 17.cxd3 Db5 18.
De1 Ab7 19. De3 a5 20. g5 Ch5 21.Axg7 Cxg7 22.f6 Ch5
23.Ch2 e5 24.Cg4 Dc5 25.Dxc5 Txc5 26.Ch6+ Rh8 27. Td1
Ac8 28.h4 Ae6 29.d4 Tcc8 30.d5 Ad7 31.Af1 Cf4 32.Tfd2 Tc7

SOLUCIONS

SUDOKU

doado

xadrez.algalia@gmail.com
Lariño, tal vez non tan apoiado polo entorno e institucións, proclamouse hai
uns días campión do XXXII Torneo Internacional San Prudenciocelebrado en Vitoria-Gasteiz. Nesta partida gaña ao
forte GM azerbaixanoVugar Gashimov
(no ranking actual, 42º do mundo) no IV
Torneo Internacional de Sanxenxo.

medio

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

33.Rf2 Aa4 34.b3 Ad7
35.Ac4 Ah336.Tc1 Tfc8
37.Tdc2 a4 38. Re3
Cg2+ 39.Rd2 Cxh4?
(Diagrama) Negras
non poden defender ao mesmo tempo c7 e f7. 40.Ae2!
Txc2+ 41.Txc2 Txc2+ 42. Rxc2 Ag243. Rd3 axb3 44. axb3 Cf5
45.exf5 Axd5 46.fxg6 fxg6 47. Rc2 Ae6 48. Ag4 Ad5 49. Ad7
e4 50. Ae8 e3 51. Af7 Ae4+52. Rd1 d5 53. Re2 d4 54. Ac4 d3+
55. Rxe3 d2 56.Cf7+ (1-0).

doado

medio
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Xan Carballa

R

etírase a pouco de presentarse ás eleccións.
Ou sexa que para Zaplana a política é só gañar. Curiosa a transmutación que se
está a producir no PP despois
de perder as eleccións. Do mel

ZETA
soñado pola estrela Manuel
Pizarro, á debacle porque Mariano Raxoi non repecta as posíbeis concesións ou non ten
como responder á pregunta
“que hay de lo mío”.

Zaplana (Eduardo) é unha das
grandes zetas da política española. Pero a estrela ZP comeulle
a todos a luz e a consonante: de
Aznar a González. Como non é
home de estar en segundo
plano, o valenciano caído en
desgraza na súa terra natal pre-

fire os centos de miles de euros
que lle reparte César Alierta.
Que pensará desta retirada a
outra Z do póker popular, o
omnipresente xornalista Ramírez? Haberá quen lembra aos
que marchan primeiro cando o
barco ameaza naufraxio?G

É policía autonómico e dedícase a retirar colmeas de abellas que están situadas en lugares molestos ou
perigosos. Chámase Xosé Antón Rouco. Gusta desta actividade, pero lembra que require
especialización. El adquiriuna por tradición familiar e interese persoal.

‘Hai moitas colmeas fora de control’
H. Vixande

OTTO / A.G.N.

pero co despoboamento, os vellos deixaron de atendelas e, ao
chegar a tempada de reprodución, que antes era en maio e
que agora co cambio climático
adiantouse a marzo, unha parte
da colonia queda na colmea e
outra parte, cunha raíña, marcha. Buscan sobre todo edificios
de recente construción, ben
orientados ao nacente do sol, en
lugares secos. Ás veces métense
nas cámaras das paredes, outras
nas cociñas... Xa sabe, se lle molesta unha colmea de abellas na
cociña, eu retírolla.

E como o fai?
Levo o equipo, non é cousa de
broma. Hai que ter preparación,
coñecer as abellas, como funcionan e mesmo saber de arquitectura! Teño un traxe de apicultor,
unha escada e unha caixa acondicionada e precintada para o
traslado. Retiro os enxames de
día, pero o traslado é á noite,
cando as abellas están sen actividade. Lévoas ao Milladoiro no
caso da Coruña e Pontevedra e a
Castro de Rei no caso de Ourense e Lugo. Alí teño uns terreos
para instalalas.

NO VI DA DE

Terá un feixe.
O ano pasado trasladei as 226
colmeas, pero nos últimos anos,
debido aos insecticidas, teñen
moita mortaldade. Espero recuperalas e alcanzar as 70.
Como chegou a isto?
Vén de familia. Meu bisavó xa
tiña colmeas. Temos documentos de hai trescentos anos nos
que figuran herdanzas de cera e
mel para os meus devanceiros!
Tamén aprendín grazas a un veciño moi afeccionado. Despois,
formeime con libros e outra documentación.G

Edicións A NOSA TERRA

Os efectos do afundimento
do Prestige.

As escolas
de fundación en Galiza.

Valoración económica
dos danos na pesca galega

Unha necesidade social
de alfabetización

Mª do Carme García-Negro (dir.)

8 400021 303104

1.308
anosaterra
NO ASCENSOR
Laura Caveiro

S

Xosé Antón Rouco
Non sabía que houbese un servizo de retirada de colmeas.
Haino. Durante nove anos
presteino eu na Policía autónoma, da que formo parte. Comezamos con once casos e o
ano pasado chegamos a 226.
Sempre vostede?
Si, dispuña dun vehículo oficial.
Todas as chamadas ao 112, a
Protección civil, ás policías locais... todas dirixíanse ao noso
servizo. Este ano propuxen uns
cambios porque o ano pasado,
desde o 15 de marzo ao 11 de outubro non descansei un só día!
Mais as autoridades non aceptaron a miña proposta, por iso
agora fágoo por libre, sen axuda.
E cobra?
Antes non. Era un servizo que da
Policía autonómica. Agora teño
que empregar coche propio e
desprazarme. Todo o que sexa
retirar enxames en Ames custa
50 euros. Se é na provincia da
Coruña 80 e, no resto, 150 euros.
Tarda moito en retirar os enxames?
Procuro ir de contado, tras recibir a chamada. Logo tardo entre
30 e 60 minutos, dependendo
da dificultade.
E traslada a colmea?
A súa totalidade, en vivo, como
bo ecoloxista e naturista. Lévoa a
unha parcela que teño en Ames.
Hai moitas colmeas fora de
control?
Ultimamente no rural si. Antes
todas as casas tiñan colmeas,
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en dúbida, os ascensores
das torres con vistas panorámicas sobre as cidades son espectaculares. Máis se a torre ten
unha plataforma xiratoria. Sen
dúbida, é atraínte ir no ascensor
da Torre Eiffel. Sen dúbida, o elevador que no Porto conecta a Ribeira coa parte alta da cidade dá
vertixe e sensación de modernidade. Pero outra cousa é quedar
atrapada entre dous pisos dun
edificio. Ir baixando e que a máquina pare a viaxe diante dun bo
anaco de cemento e dun bo
anaco de porta. Entón, premer o
botón da alarma. Soa unha especie de timbre-sirena. E seguir
a premer. Ata que se escoitan as
primeiras voces e unha xa se dá
por salvada. Porque din que non
pasa nada, que van buscar non
sei que chave da caixa de seguridade do ascensor, que alguén
debe ter a chave da caixiña. Pois
ben, só hai que agardar uns minutos e abrirán a porta do piso
diante do que parou. Nen sequera ás escuras, que se fora a
corrente nun segundo e despois
volveu. Só debeu ser un fallo do
mecanismo do ascensor, que
parou nun lugar inoportuno a
súa marcha. Pasa o tempo e as
voces convértense nas caras dos
salvadores. Ergo os brazos por
riba da miña cabeza, e xa turran
de min ata que me sacan medio
corpo ao chan. Despois toda eu
saín empurrada cara a fóra. Entón o ascensor comeza, ao seu
ritmo, a marcha cara abaixo,
como facía antes de pararse. A
vertixe de que o ascensor me tivese partido en dous anacos no
intre de me sacar del. Menos
mal, dí un salvador, debimos ter
quitado antes a corrente. G
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Unha cousa é o ascensor
da Torre Eiffel e
outra quedar
atrapada
entre dous
pisos no
ascensor
da casa”

