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A xestión do programa de libros
de texto gratuítos para os alumnos de Primaria e ESO recaerá
desde o curso 2008/2009 na
empresa privada que gañe o
concurso que convocou a Consellaría de Educación pola vía
de urxencia o 29 de abril. Segundo indicou a titular do departamento, Laura Sánchez Piñón,
“a introdución do cheque de
gratuidade traducirase nunha
menor carga de traballo para os
centros de ensino”, que quedarán liberados de emitir facturas
e só terán que facerlle a entrega
dos talóns aos seus alumnos.
A administración outorgaralle,
aos alumnos que teñan dereito,
un cheque co que adquirir os
seus libros escolares en calquera das librarías que se adhiran
ao programa. Estes establecementos participarán na entrega
dos textos sen ter que facer un
desembolso económico. “Esta
adhesión realizarase a través da
subscrición dun acordo coa
empresa colaboradora”, dixo
Sánchez Piñón.
O concurso que convocou a
Xunta implica un pagamento
anual de 450.000 euros á empresa que gañe a concesión. Segundo algunhas fontes consultadas, a empresa con máis posibilidades de facerse co concurso é Cheques Gourmet, unha
compañía con experiencia neste campo. A Consellaría de Educación non confirmou este extremo e asegurou que está aberto o concurso pero que de momento ningunha compañía
presentou a súa candidatura.

A xestión dos librosnos centros mudará o vindeiro curso.

’’

A introdución do cheque
de gratuidade traducirase
nunha menor carga de
traballo para os centros de
ensino”
[Laura Sánchez Piñón]
Conselleira de Educación.

GOURMET EN ESPAÑA. Cheques
Gourmet é o nome comercial
co que opera Chèque Déjeuner
España S.A., unha filial da compañía europea Chèque Déjeuner, que opera en dez países do
continente. No Estado, as súas
actividades céntranse en distribuír cheques de comida, garde-

? UERE SABER MÁIS?

www.chequegourmet.com
www.educadhoc.es

PACO VILABARROS

ría, escolar ou vacacións, entre
outras áreas. Os receptores dos
cheques poden cambialos en
tendas especializadas por produtos co mesmo valor.
No campo do libro escolar,
Cheques Gourmet, a través de
Educadhoc, xestiona os programas de axuda a libros de texto
das Comunidades de Murcia,
Madrid e Valencia. De feito, só
conta con librarías asociadas
nas provincias desas tres comunidades autónomas. O conxunto de establecementos nos que
se poden cambiar outros cheques deste grupo distintos dos
talóns escolares en Galiza están
situados preferentemente nas
provincias da Coruña e Pontevedra. En Lugo só conta con establecementos asociados en
Lugo, Burela e Sarria e en Ourense na propia cidade de Ourense e no concello de Barbadás. Habitualmente, os establecementos que traballan con esta compañía son grandes superficies comerciais.G

abes, Alba? Na casa sempre houbo vellos. Por eles
de nena comía caldo dúas veces por semana e moi pouco
sal. Tamén peixe sen espiñas e
patacas cocidas. Gustábame
pasar horas e horas cos tíos
avós e máis co meu padriño.
Ao seu lado, todas as patadas
dos partidos de fútbol que xogaban os nenos parecíanme
ben aburridas. Porque eles era
varear os vimbios dos cestos,
xogar ás cartas e oír todas as
historias de Cuba que cabían
na casa de Carreira. Tamén ver
o mundo desde os seus ollos
revirados de tanto ver. Non había gol que me soubese mellor.
Fixéronme rabear algunhas veces e eu a eles unha chea pero
respectabámonos profundamente. Eu a súa turronería e os
seus movementos lentos. Todas as veces que non querían
contos e ficaban na cama durante días achacados pola artrose. Cando insistían en ver os
touros na televisión e nós “Barrio Sésamo”. Porén, eles aturaban que nós non tivésemos
refrixerio e máis as preguntas
que nunca se acababan. E as
trasnadas. Agora, Alba, as casas
baleiráronse de vellos como se
fosen unha especie estraña e
incómoda. Como se sobrasen.
O último barómetro do CIS
afirma que só un de catro españois considera que a sociedade
actual trata ben as persoas
maiores. Éche caro de entender. Debe ser estraño, Alba. Digo, ser coma ti, un espécime
único, sen antepasados vivos,
tendo como única aprendizaxe
deste abismo oceánico eses
olliños brancos sen iris. Sen
ninguén que che fale do mundo. A pequena exemplar de octopus hidrotermalis fica triste,
como se lle cravase un arpón
nos seus tentáculos brancos.
Nunca se soubera tan soa. Eu,
de socato, tampouco.G

’’

Gustábame pasar horas
e horas
cos tíos avós e
máis
co meu
padriño”
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Bruxelas esixe que España controle a publicidade en televisión. Un estudo encargado pola Comisión Europea constatou que as emisoras españolas, tanto públicas como privadas, superan amplamente e de forma regular
o límite de 12 minutos de anuncios e teletenda por hora. O obxectivo desta
regulación é promover un modelo europeo de televisión de calidade. G

Rexistros
históricos

Escena da exitosa serie Padre Casares.

A TVG líder de audiencia
Remontou seis puntos
de cota de pantalla
dende o mínimo
histórico do 2006
María Obelleiro

Nun contexto dominado pola
fragmentación, a inconstancia
das audiencias e a tendencia á
baixa das canles xeneralistas, a
TVG ratifica a evolución favorábel que comezou a xermolar hai
dous anos. Así o demostran os
resultados da última xeira do
EGM (Estudio General de Medios) e as medicións de Sofres.
Malia o incremento da competencia, a TVG erixiuse no último
mes como a canle que máis subiu respecto aos datos de marzo,
cun 15,8 por cento de share ou
cota de pantalla en abril e cun
21,4 por cento no que vai de ano.
“Históricos”, así cualifica Xesús
Iglesias, director da TVG, os resultados da canle. Non obstante,

asegura que a súa satisfacción
débese máis a ver cumprido o
esforzo de “lograr unha imaxe
máis moderna, unha boa realización, iluminación, decoración... e unha mellor calidade
dos programas” que dos resultados da audiencia. “É agora cando se ven os esforzos nos que vimos traballando”, apunta.
Os informativos, “que contan
cunha maior proximidade, con
máis presenza humana e máis
puntualizacións en directo”, son
os programas estrela, ao igual
que os debates, que segundo o
director da Galega, “funcionan
mellor que en calquera canle”.
Non obstante, non se afastan
dos demais espazos, “a suba é
global, non só subiron determinadas franxas”, sinala Iglesias.
Os resultados da canle autonómica van acompañados dunha
ampliación de espectadores entre a xente nova e nos ambientes
urbanos, un dos obxectivos que

perseguía a TVG, e do aumento
da audiencia de programas cun
público obxectivo minoritario.
Este é o caso do espazo cultural
“Miraxes”, que incrementou o
seu share do 4 por cento ao 15.
Iglesias engade o exemplo de
“Historias de Galicia”, que se
emitiu en tres pases seguidos e
“foi o terceiro o que máis audiencia tivo”.

’’

A rutina do espectador,
os cambios no clima e
mesmo os quince días que
seguen aos cambios de
horario de verán e de inverno
tamén inflúen na audiencia”
[Xesús Iglesias]
Director da TVG.

BAIXADA EN OUTONO. “A nosa temporada vai dende decembro até
o verán”, afirma o director da
TVG. Os motivos non só teñen
relación coa calidade dos produtos, tamén teñen que ver factores extrínsecos ao panorama audiovisual. “A rutina do espectador, os cambios no clima e mesmo os quince días que seguen
aos cambios de horario de verán
e de inverno tamén inflúen”,
asegura Iglesias.
Ao mes de agosto, no que o consumo medio de televisión expe-

rimenta unha forte caída, súmase o outono, cando se estrean as
temporadas das outras xeneralistas. Iglesias apunta que a TVG
non é quen de competir cos elevados orzamentos de marketing. “No outono pasado algúns
programas que funcionaban
historicamente deixaron de facelo”, asegura. A mala xeira non
durou máis que o mes de outubro e a partir de entón, a TVG
non deixou de incrementar a
audiencia.G

• Cun 15,8% de share en abril,
situouse a 3 décimas de Antena 3 e superou en 1,7 puntos a media da FORTA.
• O share da franxa líder, a sobremesa, foi do 30,1% de
luns a venres no último
mes, o que supón o terceiro
mellor resultado da historia.
• En abril erixiuse como a cadea que máis programas
incluíu na listaxe dos máis
vistos.
• No que vai de ano é a cadea
máis vista en Galiza, cun
21,4% de share.
• Está a superar en 2,4 puntos porcentuais a Telecinco, en 3,7 a TVE1 e case en 5
a Antena 3.
• A sobremesa acadou unha
media de 31,6% e por quinta xeira consecutiva incrementa o número de espectadores. A franxa líder logrou un pico de share do
56,8% entre as 14.00 e as
14.30 no que vai de ano.
• A TVG está a ser neste ano a
segunda canle da FORTA
por diante de ETB2 e de TV3.
• En menos de dous anos, a
TVG incrementou en máis
de 6 puntos a cota de pantalla.G

Informativos
‘institucionais’
Esta nova etapa da TVG non
está exenta de críticas. Unha das máis escoitadas atinxe os informativos, que son
alcumados de excesivamente “institucionais” e de
asemellarse demasiado aos
da era Fraga.
Tamén se escoitan críticas
sobre o excesivo peso dos
sucesos na programación,
aínda que, neste senso, a
TVG estea na liña doutras
cadeas.G
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A Xustiza no banco dos acusados
As críticas ás resolucións xudiciais sitúan
os maxistrados no punto de mira,
mentres eles consideran que endurecer
as penas non é a solución

H. Vixande
Pepe Carreiro [ILUSTRACIÓN]

A

Xustiza é unha das institucións máis valoradas
pola cidadanía, aínda
que ao tempo está entre as máis
postas en cuestión polos medios de comunicación. Uns din
que os delincuentes entran por
unha porta e saen libres pola
outra. Outros aseguran que se
liberan criminais que deberían
continuar en prisión e que cando saen fano para delinquir. O
balbordo arredor do sistema
xudicial español leva a pedir, a
golpe de titulares, cambios na
lexislación para endurecer as
penas. Algúns órganos xudiciais, como o Constitucional ou
o Supremo, coas súas liortas políticas, tampouco axudan a sanear a imaxe da Xustiza. Demasiadas frontes abertas no que
debería ser un dos piares básicos dun sistema democrático.
A sobrecarga de traballo e posíbeis decisións erróneas en casos como o do asasinato de
Mari Luz Cortés poñen unha
vez máis a xustiza no punto de
mira da sociedade. O presunto
asasino Santiago del Valle atopábase en liberdade a pesar de
ter que estar a cumprir condena e este feito provocou unha
treboada que chegou ás máis
altas instancias da xudicatura.
As críticas sobre o funcionamento da Xustiza procedentes dos
medios de comunicación non
incomodan á maioría dos xuíces, ou iso é o que din cando falan cun xornalista. “Os medios
están a exercitar algúns dos resortes fundamentais do sistema
democrático”, resume Luciano
Varela, maxistrado do Tribunal
Supremo. “Se non hai crítica do
poder a democracia non é san
nin está viva”, engade, para afirmar a continuación: “outra cousa é que as críticas sexan maduras, porque a cor vermella das reportaxes e a procura do impacto
son mecanismos doados, mais
non facilitan a reflexión”.
Unha colega profesional de Varela admite tacitamente a precariedade da Xustiza e conside-

’’

O Poder Lexislativo e o Poder
Executivo coinciden case
sempre, sen que se produza
un auténtico control
do Executivo por parte
de Lexislativo”,
suxire Luciano Varela
(maxistrado
do Tribunal Supremo)

’’

A sociedade española ten
a xustiza e a liga de fútbol
que quere: unha xustiza
mediocre e a mellor liga
de fútbol do mundo,
por algo será...”
Un xuíz que prefire o anonimato.

’’

O Constitucional e o Supremo
non dan imaxe de
imparcialidade e iso
compromete a credibilidade
da Xustiza”
[Ana López-Suevos]
Xuíza.

ra que “temos a Xustiza que a
sociedade desexa; en caso contrario, habería máis medios, tal
e como está a situación, casos
como o de Mari Luz poden pasarlle a calquera xuíz, aínda que
despois a prensa busquen vítimas expiatorias”. Outra voz da
xudicatura vai máis aló e asegura que “a sociedade española
ten a xustiza e a liga de fútbol
que quere: unha xustiza mediocre e a mellor liga de fútbol do
mundo, por algo será...”

As razóns para tanta crítica son
diversas. A xuíza Ana LópezSuevos considera que hai exceso de traballo nos xulgados, de
aí o mal funcionamento do sistema. “Eu marcho da sala do social porque non soporto a carga,
traballamos dez horas diarias, o
atraso é endémico”, asegura,
aínda que sinala que “o problema da xustiza é moito máis
complexo”. “Non é un problema de ordenadores”, recalca o
maxistrado Luciano Varela.
Mais se non é unha cuestión de
medios, onde está o problema?
Por que temos a impresión de
que a Xustiza funciona mal? O
maxistrado e membro do Consello Consultivo de Galicia,
Gonzalo de la Huerga, bota de
menos “as ideas claras de
Montero Ríos coa Lei Orgánica
do Poder Xudicial en 1870,
cando deseñou as pautas dos
órganos da Xustiza”. A de la
Huerga tamén lle gustaría que
houbese máis “inquedanza social e unha idea global con planificación e investimento”. O
fiscal Álvaro García Ortiz, pola
súa banda, lembra que o Código Penal é do século XIX e que
só se reformou, incluíndolle algunhas modificacións.
As autocríticas reforzan a imaxe negativa que da Xustiza
ofrecen os medios de comunicación, pero a situación vai
máis aló. “Nos debates do discurso de investidura non escoitei nin a Zapatero nin a Raxoi
pronunciar a palabra xustiza”,
asegura o maxistrado do Supremo Luciano Varela.
INXERENCIAS POLÍTICAS. A pesar do
descoido que a maioría dos
membros da carreira xudicial ve
nos políticos sobre a cuestión da
Xustiza, os xuíces tamén está
preocupados polas inxerencias
partidarias, “que non permiten
a nosa independencia”, sosteñen varios deles. “O importante
son os órganos de goberno dos
xuíces e como intervén na súa
conformación o outro poder, os
os outros dous poderes, non teño claro se é un ou son dous”,
reflexiona Luciano Varela. Coas
súas palabras, este maxistrado
suxire que o Poder Lexislativo e
o Poder Executivo coinciden case sempre, sen que se produza
un auténtico control do Executivo por parte de Lexislativo. Esa
identificación política entre o
Goberno e o Congreso trasláda-

se despois ao poder xudicial,
asegura Ana López-Suevos, que
indica que “o Constitucional e o
Supremo non dan imaxe de imparcialidade e esa sensación
que recibe a cidadanía arrástranos a todos, compromete a credibilidade da Xustiza”. O fiscal
Álvaro García Ortiz considera
que o poder político si está lexitimado para tomar partido na designación de órganos como o
Tribunal Constitucional, mais
matiza que “iso crea disfuncións, de modo que hai que
buscar mecanismos que impidan dar a impresión de
que eses enfrontamentos son tan severos”.
Moitos xuíces estarí-

an máis a gusto cunha fórmula
máis independente de designación dos órganos xudiciais, en
concreto o do Consello
Xeral do Poder Xudicial. “É certo
que o >>>

dos
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>>> primeiro Consello do Poder Xudicial, aquel que presidiu
Federico Sáenz de Robles, creoulle problemas ao Goberno,
pero fíxoo porque mantivo a súa
independencia, a independencia da Xustiza non é negativa e co
sistema actual xa
non se dá, é

máis, a elección dos seus membros implica un reparto de cotas
entre os partidos”, comenta o
maxistrado Gonzalo de la Huerga. Mais, até que punto a sociedade está disposta a ter un Poder
Xudicial gobernado por un colectivo acusado de conservador?
De la Huerga non está conforme
con esa impresión social e indica
que “a xustiza non está politizada, máis ben iso ocórrelle ao resto da sociedade, penso que para
elixir os membros do Poder Xudicial, os xuíces empregarían
criterios de capacidade,
non ideolóxicos”.G

AALDEAGLOBAL.5.

Reclamacións interesadas
A imaxe dunha xustiza desbordada e inoperante non só se debe aos medios de comunicación. Colectivos directamente
relacionados con ela, como o
dos avogados e procuradores,
tamén contribúen a que os problemas sexan visíbeis. Un exemplo é a demanda de novos xulgados pola insuficiencia dos
que xa existen.
Aínda que todas as voces coinciden por regra xeral en que os
xulgados están sobrecargados
de traballo, as máis insistentes
son as que reclaman novas salas
do civil e do mercantil. A razón é
que os preitos civís e mercantís
son os que máis rendemento
económico dan. Outras áreas,
como penal ou social, imparten
xustiza entre colectivos que
non manexan tantos recursos.
“É certo que en Santiago hai
máis persoas que demandan
unha sala do mercantil, aínda
que penso que nestes momen-

tos antes é necesaria unha sala
do social; os laboralistas reclámana, pero a súa voz escoitase
pouco”, sinala unha xuíza.
O fiscal Álvaro García Ortiz non
ve intencionalidade nas demandas de máis xulgados. “A
cada quen correspóndelle un
papel, é normal que os letrados
reclamen servizos, tamén o poder ten que ser sensíbel a estas
peticións, penso que ao final
unhas peticións compénsanse
coas outras”.G

’’

A cada quen correspóndelle
un papel, é normal que os
letrados reclamen servizos e
máis xulgados”
[Álvaro García Ortiz]
Fiscal.

‘As vítimas teñen dereito
a desafogarse’
Os delincuentes entran por
unha porta do xulgado e saen pola outra? Trátase dun
dos argumentos máis repetidos polos medios de comunicación cando pretenden
pór en cuestión o funcionamento da Xustiza. Para os
seus responsábeis, a xustiza
pode ser lenta, errar nalgunhas ocasións, mais é un órgano encargado da aplicación
da lei que cumpre coa súa
función. “Unha cousa é que
as vítimas teñan dereito a desafogarse e outra que os xuíces teñamos que aplicar con
cautela o Código Penal, que é
o que regula as condutas
máis perigosas para a sociedade”, asegura a xuíza Ana
López-Suevos. “Os xuíces toman decisións de acordo
con criterios de legalidade,
aínda que despois a transmisión da aplicación da Xustiza
non sempre é desinteresada,
ás veces aparece distorsionada”, sinala o fiscal Álvaro
García Ortiz. Tanto unha
opinión como a outra veñen
negar o que se coñece como
“lexislar a golpe de titulares”.
Esta práctica implica que os
políticos modifican as leis
penais cando a prensa publica un caso escandaloso rela-

cionado coa xustiza, como o
de Mari Luz. “Hai que endurecer as penas”, reclaman os
medios ante acontecementos como o de Andalucía.
Con todo, os xuíces admiten
que si se piden cambios lexislativos para agravar as
condenas, mais indican que
poucas veces chegan a producirse. “O proceso para
modificar o Código Penal está á marxe desas demandas”,
sinalan os maxistrados.
Para García Ortiz afirmacións como que os delincuentes saen con facilidade
da prisión “poden ser superficiais”. Este fiscal considera
que é necesaria a reflexión
sobre a lexislación, mais matiza que “esa reflexión correspóndelle ao Parlamento;
os deputados viven en sociedade e están influídos por
ela, pero o sentir social non é
o único que deben valorar e
de feito non o fan, toman en
consideración outras cuestións, lexislar é un exercicio
de responsabilidade”. Con
todo García Ortiz admite que
“a xustiza penal funciona
baixo unha lei século XIX con
parches, hai que cambiala, é
unha convicción que temos
todos”.G
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’’

TRIBUNA I Anxo M. Lorenzo Suárez.
Profesor da Universidade de Vigo.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA E ‘CONSENSO’
EN GALICIA?
Estase a difundir a idea de que o
modelo lingüístico de coexistencia entre galego e castelán
está sendo substituído por un
de imposición do galego, sendo
o goberno da Xunta de Galicia o
responsable dese cambio. A realidade parece apuntar noutras
direccións: por unha banda, é o
Partido Popular quen está a separarse do vieiro lingüístico
consensuado nos anos 80 por
motivos de estratexia partidaria
(desgastar o goberno); e, por
outra, o PP está en desacordo
co contido da política lingüística actual, diferente da que eles
implementaron. O primeiro aspecto –o PP afástase do “pacto
lingüístico”– supón unha novidade política que cumprirá
analizar con certo vagar nestes
meses en que remata a actual
lexislatura; o segundo aspecto
–o PP está en desacordo coa
política lingüística do goberno
actual da Xunta de Galicia– é
absolutamente coherente desde a lóxica política.
O que podemos denominar
como “pacto”, “consenso” ou
“acordo” lingüístico confórmase mediante os contidos
lingüísticos do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 e
da Lei de Normalización Lingüística de 1983. Cales son, ao
noso entender, as características principais dese “pacto lingüístico”? En primeiro lugar, a
cooficialidade –en Galicia, galego e castelán teñen plena
igualdade xurídica–; en segundo lugar, a declaración do galego como lingua propia; en
terceiro lugar, derivado do aspecto anterior, a decisión de
pór en marcha un proceso
institucional e social de “normalización” da lingua galega,
por se atopar esta en situación
de desigualdade respecto do
castelán; e, en cuarto lugar, o
respecto polo principio de individualidade: que cadaquén
utilice a lingua da súa preferencia nas comunicacións
non institucionalizadas.
Amparados nese “pacto lingüístico”, os diferentes gobernos do Partido Popular aplicaron unha política lingüística de
baixa densidade e intensidade.
Os seus sinais de identidade en
materia lingüística foron os de
lexislar pouco, non desenvol-

O 18 de maio os defensores do uso do galego volverán manifestarse en
PACO VILABARROS
Santiago. Na imaxe, unha pasada mobilización.

ver a planificación lingüística e
non se preocuparen excesivamente porque se cumprisen as
poucas normas lingüísticas (ou
con repercusións lingüísticas)
que eles mesmos aprobaban.
Foi, en definitiva, unha política
lingüística inhibidora e de profundidade escasa na promoción da lingua galega. A coartada ideolóxica para non facer
máis chegoulles aos gobernos
populares da man do bilingüismo harmónico (BH), construto
ideolóxico de feble baseamento epistemolóxico que foi deseñado ad hoc para xustificar
aquela política lingüística rácana. Agora ben, o BH é un construto partidista promovido exclusivamente polos gobernos
fraguistas, sen que en ningún
caso formase parte do “consenso lingüístico” inicial.
O CAMBIO DE GOBERNO. Co cambio de goberno, unha coalición PSdG-BNG non pode desenvolver a mesma política
lingüística có PP. Abonda con
ler os programas electorais
das últimas eleccións autonó-

’’

Argumentar que o presidente
da Xunta está a modificar
o ‘modelo lingüístico’
é unha falacia.
Quen se está afastando dese
consenso é o PP”

micas para comprobalo. Agora ben, cambiar os vimbios, o
rumbo e mesmo o ritmo desa
acción lingüística gobernamental non significa que se estea a alterar o “consenso lingüístico”: o que este goberno
pretende é, seguindo no mesmo modelo, afondar en certas
estratexias planificadoras que
lle dean ao galego un maior
folgo social e institucional. E
unha boa proba disto é o novo
decreto de ensino aprobado o
ano pasado.
O novo decreto persegue o
mesmo obxectivo có anterior:
que todo o alumnado aprenda

por igual galego e castelán. A
principal novidade é a estratexia para acadar ese obxectivo:
aumenta a porcentaxe de materias que, como mínimo, se
deben impartir en galego. Significa isto un cambio no modelo de ensino bilingüe instaurado en Galicia desde
1983? Por suposto que non:
nin hai modificación do obxectivo lingüístico final (competencia nas dúas linguas oficiais), nin se está implantando
a inmersión lingüística, nin se
obriga a ninguén a usar unha
lingua ou outra.
En cambio, son outros os que
si queren unha mudanza no
modelo lingüístico educativo,
pedindo a segregación do
alumnado en función das preferencias lingüísticas familiares. E isto, que altera o “pacto
lingüístico”, tamén o reclama
agora o PP: despois de máis de
vinte anos valorando os beneficios do bilingüismo educativo, de termos estudantes que
coñezan as dúas linguas oficiais por igual, esta forza política opta agora por apoiar un
cambio de rumbo cara á separación das linguas na educación. Quen se aparta nesta
cuestión do “consenso lingüístico”?
Argumentar que o presidente
da Xunta de Galicia está a modificar o “modelo lingüístico”
de Galicia é unha falacia.
Quen se está afastando dese
consenso é o Partido Popular,
na procura dun rédito político
a curto prazo, descolocado
polo seu papel de oposición
despois de tantos anos de goberno. Ademais, o que o PP
non acepta é que haxa outras
formas de facer política lingüística, diferentes das súas,
máis centradas na promoción
e na revitalización da lingua
galega, sen imposicións nin
obrigacións, pero con firmeza
nas estratexias de acción positiva e na utilización da planificación lingüística como ferramenta de traballo. Algo que
eles non quixeron ou non souberon facer cando foron goberno. E esa nova política lingüística está integrada sen
maiores problemas no “pacto
lingüístico” consensuado hai
máis de vinte anos.G

PÚBLICO
E PRIVADO
Manuel Cidrás

A

polémica sobre a millonaria fichaxe de Eduardo
Zaplana por Telefónica, en novo cargo á medida do seu perfil
político, foi axiña contrarrestada pola intención dun tal David Taguas, até agora descoñecido ex director da Oficina Económica do Presidente, de trasladar o seu despacho á dirección do lobby das principais
empresas de obra pública, que
agora sabemos que se chama
SEOPAN. A lectura da prensa
sempre cultiva. O que está en
cuestión son as complexas relacións entre o público e o privado, habitualmente opacas.
Partamos da certeza de que ambos os ámbitos non son estancos, de modo que, alí onde conviven, sempre houbo e haberá
tránsitos persoais dun campo ao
outro. O contrario, a absoluta
profesionalización da política,
tampouco é un escenario desexábel. As grandes fichaxes non
son o problema, senón apenas
un síntoma. A cerna da doenza
radica nas espurias relacións entre o público e o privado que
afloran nese síntoma. Nunca no
senso de contaminar o privado
polo público, porque non se coñece de ningunha grande empresa que contratase un ex alto
cargo do goberno para aplicar os
seus beneficios a fins sociais, e
sempre no de contaminar o público polo privado mediante
perversos mecanismos ocultos.
Telefónica, como a patronal das
grandes obras, pode contratar a
quen queira e ser tan xenerosa
no estipendio como desexe. A
sospeita nace cando proclama
que o mérito de Zaplana para gañar o seu pan (e suculento compango!) está na súa relación con
Berlusconi e outros líderes políticos europeos. E o mesmo pode
supoñerse do señor Taguas. As
normas sobre incompatibilidades son necesarias, pero claramente insuficientes para abordar o problema.G

’’

Asgrandesfichaxesnonson
o problema,
senón apenas
un síntoma”
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Compras misteriosas
Ir de tendas pode ser, ademais dun pracer, un traballo
remunerado. Empresas adicadas aos estudos de mercado
demandan ‘compradores misteriosos’ como
instrumentos de sondaxe de mercado para recoller
información sobre a interacción entre o empregado
que está de cara ao público e o cliente
Eva Estévez

Ir de tendas pode ser, ademais
dun pracer, un traballo remunerado. Empresas adicadas aos estudos de mercado demandan
“compradores misteriosos” como instrumentos de sondaxe de
mercado para recoller información sobre a interacción entre o
empregado que está de cara ao
público e o cliente.
O mystery shopping ou comprador misterioso, mediante situacións reais estabelece os puntos
fortes e febles dun negocio dende
a perspectiva dos clientes. E para
poder facelo acode aos distintos
comercios ou empresas para
mercar un produto ou demandar un servizo determinado.
“Son visitas con clientes reais para avaliar a calidade de servizo
dado por unha empresa dende a
perspectiva do público”, resume
Bartolomé Ocaña, executivo de
contas da consultora GRG Shopcontrol de Madrid. Este especialista en sondaxes de mercado comenta que as avaliacións conséguense cando os seus colaboradores misteriosos fan informes
estruturados sobre situacións
auténticas. “Analizamos os índices de satisfacción dos consumidores e usuarios dos negocios a
través duns test. O fin é facilitar
unha serie de propostas concretas para mellorar o comporta-

NECROLÓXICA
O pasado cinco de maio finaba
Xan Bouzada, profesor da Universidade de Vigo, redactor da
revista Grial e autor de numerosos estudos relacionados coa
socioloxía da cultura en Galicia.
Nado en 1951 na cidade Lugo,
onde cursou os seus primeiros
estudos, comezou Filosofía e
Letras en Santiago, pero, perseguido policialmente polo réxime franquista, viuse obrigado a
un prudente exilio e rematou titulándose en Socioloxía na Universidade de Toulouse. Bouzada pertencía, pois, a unha xeración que militou contra o último franquismo, pero, a diferenza dalgúns compañeiros da loita clandestina, mantivo no fun-

mento cos clientes e, ao mesmo
tempo, motivar os empregados e
dependentes para que modifiquen o seu xeito de tratar co público”, resume o executivo que
fala da grande variedade de empresas e industrias que traballan
cos “clientes misteriosos”. No listado de clientes de GRG Shopcontrol hai comercios minoristas, centros comerciais, tendas
de construción e bricolaxe, compra por catálogo, concesionarios
de coches, bancos e aseguradoras, bares e restaurantes, hoteis,
viaxes, ximnasios e negocios de
beleza e coidade persoal, medicina privada, farmacia, atención
telefónica ao cliente, todo tipo de
franquicias ou mesmo comercio
por internet.
DINÁMICA.En cada visita ou compra, o “cliente misterioso” ten
preparadas unha serie de instrucións previas, os detalles do escenario en función do negocio a
avaliar, así como as pautas para
encher o cuestionario. A cambio,
a empresa ou empregado analizado recibe unhas recomendacións de clientes “auténticos” co
fin de mellorar o comportamento e obter unha maior calidade.
“Avalíase a calidade do servizo
dunha empresa: dende a limpeza e orden dunha tenda, até a
formación e coñecemento que

PACO VILABARROS

’’

No listado de clientes de GRG
Shopcontrol hai comercios
minoristas, centros
comerciais, tendas
de construción e bricolaxe,
compra por catálogo,
concesionarios de coches,
bancos e aseguradoras,
bares e restaurantes,
hoteis, viaxes, ximnasios...”

ten un dependente do produto
que está a vender”, explica Bartolomé Ocaña.

A periodicidade destas compras, visitas (con ou sen compra) ou chamadas fanse dependendo da necesidade de cada
empresa a petición propia ou
por consello da consultora. “O
normal é facer xeiras, unha visita
mensual en cada unha das tendas do cliente e ao longo dun
ano ou en tendas moi concretas
e nun momento puntual”, engade o executivo de GRG Shopcontrol. A tarifa destes servizos
depende do tipo de traballo que
se faga, o número de estabelecementos, a duración, a complexidade da situación e de se o colaborador ten que adiantar cartos
para facer a compra.

PERFIL VARIADO. Calquera persoa
maior de idade pode converterse en “comprador misterioso” xa
que o perfil que buscan as empresas que demandan o servizo
é diverso. O importante é que estes colaboradores pasen desapercibidos, porque o que valoran na consultora é que son
clientes reais que dan respostas
espontáneas cando visitan os
negocios a estudar, e que sigan
as indicacións marcadas para
que a investigación sexa efectiva.
Os honorarios varían dependendo da complexidade da visita. O habitual é que se lle pague ao colaborador con 15 ou
20 euros por compra.G

XAN BOUZADA: UN ADEUS A DESTEMPO
damental os seus compromisos
políticos, intelectuais e vitais. O
seu camiño desde un xuvenil
nacionalismo revolucionario
cara ao adulto galeguismo progresista non estivo guiado por
renuncias, senón por aprendizaxes e reflexións.
Do seu traballo profesional salientan as súas achegas en moitos sensos pioneiras á socioloxía
da cultura en Galicia, con especial interese cara á acción cultural no ámbito local e comunitario, como testemuñan títulos
como Escola, cultura e vida comunitaria nun concello galego:
Moaña, A situación socio-cultural dos concellos galegos, O desenvolvemento comunitario lo-

Xan Bouzadaintervindo no I Congreso
de Animación Socio-Cultural, celebrado
en Compostela en 1984.

cal, Familia e comunidade, ou
Redes sociais e conxuntos de
acción. No Consello da Cultura

Galega promoveu unha importante liña de intervención, coas
sucesivas xornadas sobre ‘Cultura e concellos’ (das que se publicaron varios volumes de actas), e recentemente, na creación do Observatorio da Cultura Galega, que deron lugar á elaboración de informes do calado
de As políticas culturais das sete
cidades galegas.
O seu contributo á revista Grial
é sinxelamente extraordinario:
sirvan de testemuño números
que el coordinou como Sobre a
sociedade da cultura, ou o que
acaba de vir a lume precisamente nestes días, Desafíos da
educación. Ademais, Xan Bouzada foi un dos escasos sociólo-

gos galegos que prestaron un
interese particular á lingua galega, con achegas fundamentais
como O futuro da lingua ou o
Informe sobre Política Lingüística e Normalización.
A simple ennumeración dos títulos dos seus traballos dan medida do seu entusiasmo como
investigador e do seu compromiso e entrega co noso país. Os
seus compañeiros e amigos
quedamos irremisiblemente
magoados pola perda dun colega querido e un colaborador laborioso e entrañable, Galicia
perde un magnífico profesor,
un intelectual valiosísimo e un
loitador insustituíble.G
Henrique Monteagudo
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•

•

Lembranza persoal de Leopoldo Ca
O xornalista Perfecto Conde, quen coñeceu e tratou
ao ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo,
recentemente finado, ofrécenos aquí o recordo dun
encontro en terras ribadenses, pouco despois do
intento de golpe do 23-F

Perfecto Conde

Coñecín a Leopoldo Calvo Sotelo cando era ministro de
Obras Públicas e Adolfo Suárez
presidía o Goberno de España.
Os da Mariña luguesa xa sabiamos antes da súa querencia pola terra, que na altura se manifestaba moi vivamente a prol da
construción da ponte dos Santos que rematou cruzando a ría
do Eo cun importante aforro de
quilómetros e de tempo na comunicación entre Galiza e Asturias. Daquela viaxaba sempre
que podía a Galiza, tanto no seu
rol oficial de gobernante como
no de cidadán privado, e procuraba arreo perderse coma un
máis polo peirao ribadense de
Porcillán ou navegando a vela
romana nun modesto bote que
a penas lle permitía cruzar até
Figueiras e Castropol ou bordear a praia asturiana de Arnao.
Cando desempeñou a presidencia do Goberno, en 1980 e
1981, Calvo Sotelo e a súa muller, Pilar Ibáñez, cunha boa recua de fillos, non decidiron alugar con cargo aos orzamentos
do Estado un chalet ilegal na
praia da Lanzada nin ocupar
ningunha residencia do patrimonio público, coma Doñana,
para pasar as vacacións. Un día
dos primeiros de agosto chegaron en avión de liña regular a
Santiago e, acto seguido, dirixíronse en coche a Ribadeo para
instalárense no chalet da súa
propiedade particular que
construíron mirando a ría.
Lembro que aquela vez Calvo
Sotelo sacou a chaqueta e púxose ao volante nunha carreira
que nin Fernando Alonso sería
quen de baixar as curvas de

Mondoñedo con tanta prestancia. Os gardas civís que lle abrían paso non daban abasto e os
xornalistas que marchábamos
atrás del case tivemos que queimar motores para seguilo.
Chegou á noitiña a Ribadeo, pero nas primeiras horas do día seguinte xa estaba a bordo do Juanín, un dos seus barcos de vela,
con pantalón de mahón, camisa
sport e tenis azuis, disposto a desafíar a don Henrique O Navegante, que ás veces era Xoán López Rico, ou a montar unha ágora grega cos mariñeiros de Porcillán, que sempre se contaron entre as súas amizades. “De preguntas sobre política nada”,
deuse presa en dicirnos aos xornalistas que foramos desprazados para cubrir as súas vacacións, e coido que foi Luis Mariñas, de TVE, o que lle retrucou:
“Presidente, que nos van botar
do traballo”. E el respondeunos:
“Pois, se é preciso, logo búscolles
eu emprego, pero de política nada”. Esaxeraba, porque en ningún momento eludíu a nosa
presenza e mesmo prodigaba
xuntanzas privadas con nós en
comidas e merendas que pagaba do seu peto e nas que sempre
se mostraba como un interesantísimo anfitrión que sabía administrar moi intelixentemente o
of-the-record.
ATABERNEIRANONSABÍADEPROTOCOLOS.
Nunha destas comidas, que foi
cea en realidade e que tivo lugar
nunha taberna de Arantes, preto
de Ribadeo, na que daquela servían a mellor cociña caseira, Leopoldo Calvo Sotelo e Pilar Ibáñez
foron os nosos convidados. O
grupo de xornalistas que máis re-

No verán en Ribadeo, cantando cun grupo de amigos [arriba] e coa súa muller, Pilar Ibáñez, na praia das Catedrais.

’’

Calvo Sotelo foi quen fixo
delegado xeral do goberno
en Galicia a García Sabell, a
proposta de Pío Cabanillas”

gularmente viñamos seguindo
as vacacións do presidente do
Goberno (Maribel Outeiriño,
Luís Mariñas, Xan López Rico),
decidimos levalos cear a Casa Pi-

ñeirúa. Non lle dixemos nada á
taberneira, Dina, unha muller
encantadora que estivo a piques
de sufrir un infarto cando víu entrar pola porta o presidente do
Goberno e á súa muller. “Ai. meu
Deus, pero como non me avisaron!”, non paraba de exclamar.
Maribel Outeiriño tivo que axudarlle a poñer a mesa. “Eu de
protocolos non lles sei nada”, dícía Dina, que se mostrou garimosa e acolledora cos convidados.
O xefe do reducido número de

policías de escolta que daquela
levaba a segunda autoridade do
Estado pedíranos aos anfitrións
que non deixásemos que o presidente sentase na cadeira que
daba de costas á única fiestra
que había no comedor. A tal fiestra daba ao monte que había tras
da casa, e todos estabamos pendentes de cumprir o que nos pedira o responsábel da seguridade. Entrou o matrimonio, e Calvo Sotelo foi directamente sentar
na cadeira “prohibida”. E alí per-
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PEPE CARREIRO

NON HAI
ESCUSAS
Luís Lamas

A

do Calvo Sotelo
maneceu durante todo o tempo
que durou a xuntanza.
Naquela cea todos falamos do
que quixemos, incluída a aínda
recente tentativa de golpe de
Estado de Tejero. Lembro que
Calvo Sotelo mostrou moito interese en que lle contásemos o
que soubésemos de Domingos
García Sabell e de Ramón Piñeiro. Non sabiamos nós, algúns se
cadra intuíamolo, que ao primeiro ía facelo axiña delegado
xeral do goberno en Galicia, a
proposta de Pío Cabanillas, segundo eu puiden saber despois
de fonte totalmente segura.
Aquela vez, Dina, a cociñeira de
Arantes, regalounos a todos uns
queixos de teta cos que Calvo Sotelo e máis eu case rematamos
xogando baloncesto no medio
dunha mainceira que había
diante da taberna. Os dous déramoslle ben ao viño e ao augardente da terra durante a cea e
sentiamos os brazos lizgairos.
Conto isto para que non se siga
expandindo a mentira de que o
político agora falecido só sabía
poñer “cara de pao”. Non hai nada máis distante da realidade.
Outro día fomos con el e coa súa
muller á praia das Catedrais, lugar que sempre estivo no corazón de Calvo Sotelo e que tanto

Calvo Sotelo saúda o rei na cerimonia da súa entrada na Academia de Ciencias Morales e Políticas.

’’

Outra cousa que lle gustaba
moito ao egrexio falecido era
cantar habaneras”

contribuíu el a que se coñecese.
Pilar Ibáñez levaba un vestido
branco, case tan inmaculado
como os que lle gusta poñer a
María Kodama, a viúva de Jorge
Luis Borges, e o presidente vestía só unhas Bermudas” azul
mariño. Alí fíxenlle unhas fotos

As confesións do presidente
da ‘harmonización autonómica’
X.C.

Leopoldo Calvo Sotelo foi un
presidente efémero do que se
lembran decisións como a entrada na OTAN, a Lei de Defensa da Constitución ou a Lei do
Divorcio. Tamén foi baixo o
seu mandato cando se aprobou a chamada Lohapa (Lei de
Harmonización do Proceso
Autonómico), unha das normas subsecuentes á tentativa
de golpe de estado do 23-F.
Nas súas recentes memorias o
expresidente catalán Jordi Pu-

jol lembra como Calvo Sotelo o
visitou a comezos de 1982,
“coa LOHAPA enrriba da mesa”. Era o primeiro presidente
español que ía á Generalitat,
“queixeime diante súa –conta
Pujol– da uniformidade autonómica que desde Madrid se
estaba a introducir. Díxenlle
que nin por historia nin por vocación nin por identidade podía Catalunya recibir un tratamento homoxéneo e despersonalizador. Calvo Sotelo rebatía os meus argumentos, dicía

que non tiña razón. Ao rematar
a conversa, saímos do meu
despacho e contemplamos o
atardecer desde o Patio das Laranxeiras [no interior do Palau
da Generalitat] (...) Estabamos
en silencio. Calvo Sotelo, que é
un home sensíbel e que ten o
sentido da Historia, díxome
‘Non repitas nunca a ninguén
as miñas palabras, pero debo
dicirche que te comprendo e
que levas razón’”.
A Lohapa foi finalmente rexeitada por inconstitucional.G

que, publicadas en Interviú, case deron a volta o mundo. Forges inspirouse nelas para inventar os seus famosos “bermoldos”, que non está nada mal como palabra derivada de bermuda e Leopoldo.
Outra cousa que lle gustaba moito ao egrexio falecido era escoitar
e cantar habaneras. Vitor Moro,
ribadense de corazón coma el,
que desempeñou a Secretaría
Xeral de Pesca cando Calvo Sotelo foi presidente, e gran cantor
deste xénero musical, tenas cantado con el moitas veces.
En fin, que Calvo Sotelo non era
un “cara de pao”. Na distancia
curta, mostrábase como un home absolutamente cercano, garimoso, atento e dialogante. Podiase falar con el de calquera tema. Sempre sabía el máis de todo. O seu humor, entre retranqueiro e british, dáballe un encanto especial. E a súa sencillez
permanente non era a que precisamente mostran hoxe as persoas que acadan o poder.G

situación na que nos atopamos e a que está por
vir, non é doada para ninguén.
A crise é evidente para todos
menos para os nosos gobernantes, que seguen e negar as
evidencias.
No rural a situación aínda é peor. Os prezos do leite caeron e as
empresas din que aínda baixarán máis, colocando moitos
gandeiros nunha situación difícil para facerlles fronte aos investimentos que fixeron para
mellorar a súa produción.
Unha situación curiosa: o contrato que ampara a recollida de
leite entre as empresas e os gandeiros é dos poucos que son
verbais, cos problemas que isto
ocasiona para a parte máis débil: o gandeiro. Tamén é dos
poucos que permite que unha
das partes estabeleza o prezo
con efectos retroactivos. Parece
evidente que o modelo precisa
dun cambio.
Os problemas do rural son moitos e moi distintos. No eido educativo, a situación non é mellor.
Na provincia de Lugo a Consellaría de Educación decidiu suprimir o primeiro ciclo da ESO
nos concellos de Triacastela, Samos, Paradela, O Incio, Portomarín, Baleira e Abadín, condenando a ducias de rapaces a erguerse cedo e botar máis dunha
hora no bus.
Pregúntome que fai o goberno
galego para facer máis atractiva a vida no rural, máis aló de
discusións de campañas publicitarias.
A última de Medio Rural dicía
que existe unha nova sabedoría no rural. Faltou dicir: malia
o que fai a Xunta, ou mellor, o
que non fai.
O problema do bipartito é que
lle falta a súa razón de ser, a ultima ratio coa que, cando estaban na oposición. Explicaban
todo o que acontecía no país: a
culpa é do PP.
Mágoa que agora son eles os
responsables.G

’’

Pregúntome que fai o
goberno para facer máis
atractiva a vida no rural,
máis aló de campañas
publicitarias”
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María Xosé Rubio, conselleira de Sanidade

‘As listas de espera son imposíbeis de manipular’

’’

Haiapercepción,candosepide
a consulta no hospital, de
que se fai burocraticamente
sen considerar as
circunstancias particulares
pero non é certo.
Reprográmase en función
da gravidade”

OTTO / A.G.N.

’’

Chegamoscon137días
e noso obxectivo para 2008
é chegar a 77 días de media
nas listas de espera.
Queremos converxer
coa media española que está
en 70 días”

Xan Carballa

A polémica das últimas semanas
sobre as listas de espera é zanxada pola Conselleira de Sanidade, María Xosé Rubio: “o noso
sistema é o máis transparente do
estado con datos trimestrais.
Son imposíbeis de manipular”.
Se as listas de espera son un termómetro da situación da Sanidade, cal é a diferenza da etapa
anterior e a actual? No Parlamento volveuse escoitar, invertida nos actores, a acusación de
que se pechaban as axendas
para maquillar as cifras.
Desde que chegamos en agosto
de 2005 aquela lista de Povisa
[hospital de Vigo] de cirurxía, que
estaba agochada, reflotámola e
puxémola á luz. A partir dese momento cada tres meses damos os
datos completos de todos os hospitais e especialidades. Temos
uns resultados positivos porque
a tendencia é a diminuír. Unha
Administración que durante tres
anos, trimestralmente, fai ese
exercicio de transparencia demostra que non manipula porque non é posíbel facelo. Os datos son os que son e dámolos
aínda non sendo bos. A diferenza
co anterior Goberno é clara: daquela agocháronse 7.000 pacientes de Povisa en espera, e os datos
fornecíanse semestralmente sen
desagregar nin por especialidades nin por tramos. Os nosos resultados son fiábeis pola transparencia e polo lapso trimestral,
algo que non fai ningunha outra
comunidade autónoma.
Está satisfeita da situación das
listas?
Son medias estadísticas, por iso
ás veces non se ve reflexada a
xente. No ano 2003 a ex ministra
Ana Pastor fixou os criterios obrigatorios de como se debían medir as demoras e nós respectámolos con escrúpulo. Cando
chegamos estabamos en 137
días de demora media e en decembro de 2007 estamos en 84
días. O noso obxectivo para 2008
é chegar a 77 días. O que queremos é converxer coa media española que está en 70 días.
O problema para acelerar esa
baixada está nos investimentos
en conxunto ou en problemas
puntuais que se teñen citado, sexan folgas, baixas ou vacacións
de persoal sanitario?
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Hai varias causas. No caso da cirurxía é mellorar o rendemento
dos quirófanos na xornada ordinaria e poñer en marcha, como
fixemos nós, a xornada extraordinaria durante todo o ano. Así
podemos mellorar. No caso das
consultas inflúen máis factores.
O anterior goberno non apostou
pola Atención Primaria e todo
repercutía nos hospitais. Nós estamos a traballar co persoal de
Atención Primaria e Especializada para que aquela sexa a protagonista do sistema sanitario,
de xeito que se podan resolver
moitos problemas antes de entrar no circuíto hospitalario. Iso
require poñer medios, recursos
e tecnoloxía para pedir probas
desde as propias consultas primarias mediante un protocolo,
de modo que ao hospital só se
chegue cando as patoloxías requiran a intervención do especialista. Esta medicina especializada non debe usarse para facer
revisións preventivas que se poden realizar desde a medicina de
Primaria que ten coñecementos
e experiencia abondo para facer
a filtraxe inicial.
MELLORAR A PREVENCIÓN.
Ás veces hai un reclamo de atención instantánea, hai conciencia
cidadá sobre o que significa termos un sistema gratuíto e universal de saúde?
Todos estamos máis concienciados de que temos que coidarnos e ser preventivos coa saúde,
e iso é bo. Por iso medra tanto a
demanda: facemos 26 millóns
de consultas ao ano, e o incremento é de 2 millóns anuais.
Non é algo específico de Galiza, é
xeral. E ademais hai esixencia,
lóxica, de inmediatez. Temos
que dar respostas rápidas ás patoloxías severas que dan signos
de alarma, para detectalas axiña.
Nesa materia traballamos cos
médicos e as sociedades científicas para poñer en marcha consultas de alta resolución. Ao que
non é prioritario temos que darlle os tempos que precisen, sen
esquecer que un sistema público debe priorizar o urxente.
Esa peneira das urxencias queren que se faga basicamente potenciando a Atención Primaria?
Os médicos de primaria son os
primeiros que dan as prioridades nas consultas e despois tamén nos hospitais. Hai a percepción, cando se pide a consulta no
hospital, de que se fai burocraticamente sen considerar as circunstancias particulares pero
non é certo. No mostrador dáse
a cita que está aberta pero des-

Por que non a marihuana se se usa a morfina?
A proposta do uso da marihuana como paliativo da quimioterapia en tratamentos oncolóxicos foi polémica para algúns sectores. Vostedes vana
utilizar experimentalmente.
Chámame a atención que isto
sexa un debate. Ninguén discute que da morfina saquemos
medicamentos, e a morfina é
una droga. Porque a base de
moitos medicamentos é botá-

’’

AAtenciónPrimaria
debe ser a protagonista do
sistema sanitario, de xeito
que se podan resolver moitos
problemas antes de entrar no
circuíto hospitalario”

pois valóranse as solicitudes dos
médicos de primaria se hai síntomas que obrigan a adiantala
ou se hai unha proba pendente
que indica a necesidade de cambiar esa cita. Reprográmase continuamente na medida do posíbel, porque as axendas son complexas de manexar pero quedan
ocos a mantenta para poder resituar os casos de urxencia.
O PAPEL PÚBLICO E O PRIVADO.
Vostede fala do sistema público
de sanidade e foron desmontando o sistema herdado de fundacións, pero que papel lle dan á
sanidade privada?
O noso compromiso é facer sostíbel e reforzar o sistema sanitario público. Iso non quita que

nica e moitos desas bases farmacéuticas noutras circunstancias son consideradas sustancias susceptíbeis de adicción. A
marihuana pode ter beneficios
nalgúns síntomas e iso non é
contraditorio con outras farmacopeas. Se é útil, está fóra de lugar discutilo.
A intervención de elementos
morais ou mesmo a intromisión da xerarquía católica en te-

non utilicemos ao máximo o sistema privado con garantías da
mesma calidade que un centro
público. No caso de Vigo temos
un centro importante [Povisa]
sen o que hoxe non podemos
dar resposta os cidadáns vigueses e da área sanitaria sur. Pero
iso non quere dicir que o sistema
sexa mixto publico/privado. En
Vigo a nosa planificación é facer
un gran hospital novo pero en
conxunto seguiremos a utilizar a
estrutura, estábel, da sanidade
privada en Galiza, que é moi boa
e non está a medrar.
Co novo hospital de Vigo, 1.400
camas previstas, con que horizonte quedaría completa a atención do sistema público?
O novo hospital debeuse planificar, cando menos, hai unha década. Pasaron moitos dirixentes
do PP e ninguén o planificou. En
xuño xa teremos o proxecto arquitectónico básico e no último
Consello da Xunta fíxose a declaración de supramunicipalidade,
polo que non dependemos de
ningún planeamento urbanísitico, o que axuda a acurtar os
prazos. O hospital está previsto
para cubrir o crecemento de poboación nas vindeiras décadas.

A lei de drogas non lle afecta
aos produtores de viño
Nestas semanas polemizaron
os produtores de viño sobre as
normas de consumo. Como
vai quedar considerado finalmente o viño?
Agora mesmo temos unha lei
de drogas do ano 1996, feita
polo PP, que inclúe o viño. No
2003 o PP levou ao parlamento outra norma que tamén o incluía. A definición da
OMS [Organización Mundial
da Saúde] é clara: toda substancia que consumida de
forma abusiva produza alteracións no estado de ánimo e
dependencia, é considerada

droga. Temos as drogas legais
e ilegais. E todas as leis que se
sacan sobre a materia inclúen
o viño e nunca prexudicaron
o sector produtivo. As leis que
falan de drogodependencias
non lles afectan aos produtores de viño, porque o que tratan é de preservar que o menor teña acceso ao consumo
(e desde logo os menores non
consumen denominacións
de orixe) e tamén tratan de
conseguir que a condución de
vehículos estea o máis afastada da bebida alcólica, causa
de tantos accidentes. G

mas como os coidados paliativos que xuízo lle merecen?
Todo o que alivie síntomas de
enfermidade ou en procesos
terminais, e se demostre cientificamente que son máis beneficiosos que prexudiciais, non
admite ningún debate moral.
Un profesional ten obriga de
axudar seguindo o criterio científico. Máis alá diso non creo
que haxa nada que debater.G

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
E SANITARIA.
Hai un catálogo común de asistencia sanitaria en todo o estado,
e as propostas que se saian del
quedan ao abeiro da capacidade
de cada sistema autonómico de
saúde . Desde o punto de vista
galego é adecuado ese sistema
de competición?
No ano 2003 o sistema está
transferido a todas as comunidades. Aí comezou un debate
político sobre quen dá máis
prestacións e mesmo sobre a
captación de profesionais, sobre
todo en determinadas especialidades. Mesmo hai unha carreira
retributiva que nos obriga a todos e é un círculo difícil de rachar. Iso require un pacto entre
todas as comunidades e os partidos. Temos que chegar a acordos en recursos humanos e tamén en prestacións. Non é lóxico que nunha comunidade
dean unha vacina e noutra non.
Podemos discutir de modelos e
cada un debe defender o seu,
pero o debate da sostenibilidade
do sistema, as prestacións ou os
recursos humanos debemos retiralo do plano da discusión política e consensualo.
A sanidade supón o 32,5% do orzamento da Xunta. Agora entramos na discusión sobre o financiamento e Galiza faino sen reformar o Estatuto. Os factores de
dispersión ou envellecemento
de poboación deben ter un peso
decisivo?
Cun índice alto de avellentamento e dispersión, temos máis
necesidade de cartos. Porque
ademais é alto tamén o que
chamamos sobrevellez, os
maiores de 85 anos. Se analizamos cando custa máis en sanidade vemos que é nos tres derradeiros anos de vida. Iso tamén hai que consideralo. O
argumento de a máis poboación máis gasto é relativo, porque se gañas poboación nova o
gasto non é tan grande.G

DOUS
DE MAIO
Damián Villalaín

E

ra previsible que a tentación presentista, na que
adoitan caer tantos políticos –e
historiadores– ao interpretar
os feitos históricos en claves estritamente contemporáneas,
tivese nas conmemoracións do
2 de Maio unha extraordinaria
ocasión para facerse ver. Mariano Raxoi, por exemplo, asinou en ABC un artigo sobre a
efeméride que acaba sendo
inocente de tan descaradamente oportunista. Utiliza o 2
de Maio para facerse coa bandeira do “liberalismo”, ademais de para reafirmar ese nacionalismo pepero-español,
tan rancio e mixtificador na
súa procura de lexitimacións
historicistas como o procedente das que os nacionalistas
denominan nacións sen Estado. Raxoi quere convencer os
seus lectores de que aquelas
greas analfabetas, xenófobas e
encabronadas que empezaron
a acoitelar arrogantes gabachos no Madrid de 1808 tiñan
en mente un fino proxecto de
nación española como o que
predica hoxe o PP. Nas alusións á subseguinte guerra, Raxoi non só elude calquera lembranza dos ingleses, senón que
desfigura os feitos ata converter a mal chamada Guerra da
Independencia nunha loita
unívoca, plena de sentido e
conciencia nacional-liberal.
¿Para que ler a Álvarez Junco se
seguimos dispoñendo da Enciclopedia Álvarez e do seu
adaptador aos novos tempos,
Fernando García de Cortázar?
No seu discurso de Móstoles, tamén presentista, Zapatero non
pronunciou nin unha soa vez a
palabra “nación” e definiu o patriotismo como “principio de
solidariedade”. O único que botei en falta nas súas verbas laicas
e republicanistas foi unha referencia a José I, difamado rei de
España a quen “a nación” lle
debe aínda unha homenaxe. G

’’

Raxoi quere convencernos
de que aquelas greas que
empezaron a acoitelar
gabachos tiñan
en mente un fino
proxecto de nación
española ”
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ENPOLEIROALLEO
IDIOMAS ESTRANXEIROS
El País
(sábado 3 de maio)

O inglés é o idioma no que escribe o autor irlandés de novela
negra John Banville, ao que entrevistan no suplemento cultural de El País, Babelia. “Eu son
irlandés, e os escritores irlandeses escribimos en inglés, unha
lingua estranxeira. Non nos
sentimos cómodos, miramos a
linguaxe desde fóra. Cando leo
a Nabokov [de orixe rusa] enténdoo perfectamente, porque
tamén escribe inglés desde fóra.
Un autor inglés intenta que a
súa prosa sexa fácil e transparente, seguindo o consello de
George Orwell: o texto debe ser
como unha folla de cristal. Para
min, para os irlandeses, non debe ser un cristal, senón unha

Imaxe, publicada por El País,do Consello Territorial do PSOE. Os homes son vintecinco, as
mulleres tres.
GORKA LEJARCEGI

lente capaz de aproximar, afastar ou distorsionar”. “Eu levo
case 50 anos nisto e, si, penso
que a estas alturas aprendín a
manexar o meu idioma. Son
quen de escribilo todo exactamente como desexo. Mais non
son un mestre, non teño autoridade. Sigo a pelexar coas sombras, aínda me pregunto con
que palabra comezar e aínda teño medo a facelo mal”.

AS GALESCOLAS
El Correo Gallego
(luns 5 de maio)

As galescolas
O columnista Carlos Luís Rodríguez aborda en El Correo Gallego
a existencia das galescolas e a polémica que se suscitou ao creárense. “A resposta dana os feitos.
Ninguén denunciou perversións
ideolóxicas e concellos de todas

as cores adírense á rede”. “Só
quedan esas perrenchas partidistas e o rescaldo da pugna
competencial entre municipalistas e autonomistas”. “Nelas ían
poñer a proba o novo talante do
BNG. Alí saberíase se persistía a
vella teoría do nacionalismo controlador, ou prosperaba outro
máis acorde coa sociedade plural. O caso é que Quintana sae airoso do reto, e quen viron na galescola a confirmación das súas
ideas preconcibidas sobre os nacionalistas galegos, quedan frustrados ao non aparecer ningunha proba real de intoxicación ideolóxica. Resulta que as galescolas
non son un produto importado
do País Vasco, mais moitos dos
sambenitos que lles puxeron antes de que comezasen a funcionar, si viñan de fóra. Quizais iso
axude no futuro a pensar, valorar
e xulgar o propio con máis autonomía, saíndo de cando en vez
da estreita madriscola”.

O MALTRATO
ÁS MULLERES
Público
(mércores 30 de abril)

O maltrato ás mulleres e o terrorismo da ETA saen mencionados nun artigo do escritor Isaac
Rosa en Público, no que admite
entrar “nun lameiro do que un
nunca sae limpo”. “Grazas a un
artigo de Lidia Falcón (Público,
26 de abril) coñecemos a existencia dese complot misóxino, e
podemos sinalar os seus ideólogos e executores, e os seus numerosos partícipes. E para a miña sorpresa, e a de moitos homes e mulleres, souben que eu
mesmo son cómplice desa
conspiración. Segundo Falcón,
quen cuestionamos determinadas reformas lexislativas estamos a prol de que as mulleres sexan maltratadas, asasinadas, discriminadas laboralmente ou calumniadas. Da mesma forma,
quen estamos a prol da custodia
compartida en realidade estamos a defender, coa boca pecha,
os maltratadores de nenos e mulleres, e até os pederastas que
asasinan nenas”. “Hai anos o
xuíz Garzón inventou ese viscoso concepto do contorno para
actuar contra aquelas organizacións e persoas do abertzalismo
que non tiveran participación en
atentados. Numerosos xuristas
levaron as mans á cabeza, mais o
concepto fixo fortuna e a persecución ampliouse”. “Agora Falcón descubriu a existencia do
contorno dos maltratadores”.

O CAMBIO
QUE VÉN
Carlos Aymerich

N

a súa Breve Historia do
Neoliberalismo, o xeógrafo inglés David Harvey caracteriza esta corrente política
como un proxecto que visa
restabelecer o poder imperial
e de clase canalizando en beneficio das clases e dos países
dominantes rendementos e
riqueza desde os asalariados e
os países subdesenvolvidos.
Varios foron os expedientes
empregados para tal fin –financiarización, privatización,
mercantilización– e, xunto coas vías violentas (eis Chile ou
Arxentina), se por algo destaca
o neoliberalismo é por privilexiar a loita cultural e ideolóxica a través de think tanks, universidades e medios de comunicación. Monopolizar, en fin,
a creación de opinión e a reprodución das elites empresariais e políticas de cada vez,
por certo, menos distinguíbeis
unhas das outras.
E porque é propio deste neoliberalismo rampante a circulación fluída entre o poder económico e o poder político,
non deberían sorprender novas como a fichaxe de Eduardo Zaplana por Telefónica ou
a de David Taguas, antigo director da oficina económica
da Moncloa, por SEOPAN,
asociación que reúne as grandes construtoras españolas.
Antes foron Schröder, Aznar,
Blair, Piqué, Rato ou Arias Salgado os que encontraron na
empresa privada cumprida
recompensa polos favores
prestados, seguindo deste xeito un camiño que xa Felipe
González percorrera representando as multinacionais
españolas en Latinoamérica.
Non sorprende porque, ao fin,
nun lado e no outro seguirán a
facer o mesmo: defender os
intereses imperiais e de clase
en nome do único internacionalismo que, nestes tempos
sombrizos, segue a funcionar.
E de que xeito.

’’

É propio deste
neoliberalismo
rampante
a circulación fluída
entre o poder
económico e o poder
político”
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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):

14-15 estado.qxd

7/5/08

12:17

Página 2

ESPAÑA.14.

ANOSATERRA
8-14 DE MAIO DE 2008

’’

COMPATÍBEIS
Xesús Veiga

O

debate político sobre o financiamento autonómico ameaza con saturar as doses
de demagoxia e superficialidade presentes en case todos os
contenciosos que se desenvolven no escenario do Estado español.
Se houbese unha mínima racionalidade e congruencia entre os participantes na discusión sobre este asunto non sería
difícil acoutar algúns criterios
indiscutíbeis. Por exemplo: que
o novo modelo debería incrementar o nivel de poder fiscal
propio dos gobernos autónomos. Ou tamén: que o cálculo
dos recursos necesarios para
executar as competencias asumidas polas comunidades debería asegurar a cobertura do
custo real da prestación deses
servizos públicos. E por último:
que o principio constitucional
da cohesión territorial esixiría
concretar mecanismos de reequilibrio que fixesen críbel semellante converxencia.
Admitamos que resulta complexo resolver un problema onde se cruzan dúas dinámicas de
natureza diferente: propostas
singulares que implican maiores doses de autogoberno e situación territorial desigual derivada do modelo económico vixente no Estado. Agora ben:
constitúe unha falacia identificar autonomía fiscal cunha situación de privilexio e afirmar
–tácita ou explicitamente– que
só poden aspirar a ter poder fiscal propio aqueles territorios
que posúen maiores niveis de
riqueza relativa. A hipercentralización non asegura o desenvolvemento económico e social
(lembremos o pasado franquista) e a soberanía fiscal –só por
ela mesma– tampouco garante
o benestar. Autonomía fiscal e
suficiencia de recursos serán
obxectivos compatíbeis sempre
que exista vontade política.G

’’

Constitúe unha falacia
identificar
autonomía
fiscal cunha
situación de
privilexio”

Joan Puigcercós, secretario xeral de ERC e candidato a liderar o partido independentista.

ALBERT GEA / REUTERS

O nacionalismo en boxes
Os resultados do nove de marzo fomentan
o debate no seo de ERC e o PNV
Charina Giráldez

O vindeiro mes de xuño está
marcado en vermello nas axendas de Esquerra Republicana de
Catalunya e do Partido Nacionalista Vasco. Ambas formacións
deben afrontar nesas datas dous
acontecementos importantes
que, de seguro, van determinar o
seu futuro inmediato. Por unha
banda, ERC ten convocado para
o día 14 o congreso nacional do
partido, unha cita crucial para os
republicanos, sumidos nun
complicado proceso de reestructuración interna con catro
candidaturas para asumir á dirección. Por outra, o PNV non esquece que o 27 de xuño está previsto que o lehendakari solicite
ao pleno do Parlamento vasco
autorización para celebrar a súa
polémica consulta popular sobre o futuro de Euskadi. Os nacionalistas vascos tamén están
inmersos nunha loita intestina
entre os partidarios da opción
autonomista liderada polo actual presidente do partido, Íñigo
Urkullu, e os seguidores da liña
soberanista de Ibarretxe.
Os dous partidos tentan reconducir a súa situación logo dos
malos resultados obtidos nas
eleccións xerais. ERC e PNV son

os grupos nacionalistas que
máis perderon o nove de marzo
(350.000 e 120.000 votos respectivamente), pero non os únicos.
Eusko Alkartasuna e a Chunta
Aragonesista desapareceron do
Congreso de Madrid e só o BNG,
CiU e Nafarroa Bai puideron
conservar os mesmos deputados que na lexislatura anterior.
Este fracaso nas urnas, unido ao
ambiente de crispación dos últimos catro anos vinculado á idea
de España, abre un período de
reflexión (paralelo ao dos propios partidos implicados) sobre
a situación actual do nacionalismo e o seu futuro inmediato.
VISIÓN OPTIMISTA. Fermín Bouza,
Catedrático de Opinión Pública na Facultade de Ciencias da

’’

Só se trata dun golpe electoral
e o único que vai cambiar
nesta lexislatura é o xeito de
negociar co goberno central”
[Fermín Bouza]
Catedrático de Socioloxía
da Complutense

Información da Universidade
Complutense de Madrid,
amósase convencido de que o
balance dos comicios é conxuntural. Considera que a propia dinámica electoral marcou
unha concentración do voto
pero non impediu que os partidos nacionalistas permanecesen no arco parlamentario
“cunha forza importante”.
Na súa opinión, os únicos prexudicados foron “os que optaron por unha oferta extremadamente radical”, inasumíbel
para un Estado no que “o nacionalismo se presenta en sociedade moi lentamente”. Para
Fermín Bouza, ERC e o PNV
non souberon calibrar o alcance dos seus apoios e apostaron
por unha liña “antisistema”
que agora van ter que reconsiderar. Así e todo, pensa que só
se trata dun “golpe electoral” e
que o único que vai cambiar
nesta lexislatura é o “xeito de
negociar co goberno central”.
Dende o seu punto de vista, nos
últimos catro anos produciuse
un avance importante para o
nacionalismo “que puxo en circulación Zapatero”. O catedrático atribúelle ao presidente do
goberno o mérito de asentar na
poboación a idea de España como un país plural que precisa
das autonomías. Até o momento, sostén que esta realidade non
se asumira claramente dende o

’’

España ten un proxecto sólido
en continuo avance que
invalida a estratexia utilizada
até agora polos partidos
nacionalistas”
[Miquel Sellerès]
Presidente do Centro de Estudos
Estratéxicos de Catalunya.

Estado polo que se trata dun paso “tímido” pero transcendente.
Tamén pensa que comeza a haber unha certa apertura social de
cara a fórmulas de tipo federalista para afondar na reestruturación do territorio.
PORVIRINCERTO. Non se amosa tan
optimista Miquel Sellarès, presidente do Centro de Estudos
Estratéxicos de Cataluña, convencido de estar a vivir “o peor
momento dende a Transición
democrática”. Na súa análise
asegura que o modelo federal
está en “retroceso” e que o único nacionalismo que funciona
seriamente é o español, “cunha capacidade de asimilación
brutal grazas ao apoio dos
grandes medios de comunicación públicos e privados” e cun
forte “sentimento de estado”.
O problema para Sellarès é que
España ten un proxecto sólido
en continuo avance >>>

14-15 estado.qxd

7/5/08

12:17

Página 3

ESPAÑA.15.

ANOSATERRA

SUSANA VERA/REUTERS

8-14 DE MAIO DE 2008

O PP continúa a renovación da súa cúpula.Ángel Acebes comunicou publicamente o bandono da secretaría xeral do PP o mesmo día que utro peso
pesado do partido, Jaime Mayor Oreja, advertía a Raxoi da necesidade de contar con pesos pesados de anteriores etapas. Acebes dixo que seguirá como deputado. Non se coñece a quen apoiará Mariano Raxoi como seu segundo de a
bordo tras o congreso do partido de Valencia.G

’’

QUE CHOVA,
QUE CHOVA
Agnès Marquès

>>> (apoiado polo PSOE e o
PP) que invalida a estratexia
utilizada até o momento polos
partidos nacionalistas.
Descoñece cal pode ser o camiño, pero ten claro que debe pasar pola irrupción dunha nova
xeración “desacomplexada da
cuestión nacional” e capaz de rachar con certos tópicos “coma o
da Constitución”. “En Cataluña”, subliña, “comeza a xurdir a
idea de que a única saída é abandonar o estado das autonomías”. No seu parecer, os resultados electorais do pasado marzo
reforzan esta tese da revisión
profunda xa que “o catalanismo
máis radical quedou na casa”
para manifestar o seu desacordo
coas propostas actuais, empezando polo tripartito.
Pero ese proceso de reconsideración non se pode afrontar, na
súa opinión, mentres non se
celebren os congresos nacionais dos partidos e o Tribunal
Constitucional non se pronuncie sobre o Estatuto Catalán.
En relación con este asunto,
Miquel Sellarès pensa que o
peor que podería pasar é que a
sentenza fose interpretábel
(que finalmente permitise o
termo nación pero sen validez
xurídica) porque abriría un novo proceso de negociación “infrutuoso” que non levaría a
ningures.
NOVOSCAMIÑOS. O sociólogo e xornalista, Salvador Cardús, tamén mantén que o problema
de fondo nestes momentos é
que o modelo nacional español “non admite outro encaixe
que non sexa o do unitarismo
político e cultural”. Está convencido de que realmente “Zapatero cría nunha fórmula federalista para solucionar a
cuestión territorial” pero a presión do Partido Popular en
asuntos coma o estatuto catalán ou a negociación con ETA
levárono a dar marcha atrás,
polo que “foron catro anos perdidos”. O único que se demostrou neste tempo é que “o español úneos profundamente”.
Así as cousas, coida que “veñen
malos tempos para o nacionalismo” nunha lexislatura onde se
albiscan grandes pactos de estado “á marxe de cataláns, vascos e
galegos”. “Eu non perdería o

A

ERC, da euforia á crise
ERC foi o partido nacionalista
que máis escanos perdeu nos
últimos comicios xerais. Pasou dos oito aos tres deputados e cambiou a euforia da lexislatura pasada por unha
profunda crise de carácter interno. Até o vindeiro 14 de xuño, cando celebre o seu congreso nacional, non se saberá

’’

Éimprescindíbelqueosgrupos
nacionalistas se axusten
aos cambios sociais e
busquen novas formas
de acción política”
[Txema Montero]
Membro da Fundación Sabino Arana.

tempo en buscar fórmulas intermedias e traballaría directamente pola autodeterminación”,
propón. Despois, considera que
sería o momento de negociar

quen vai dirixir a formación
republicana nin cal vai ser a
súa estratexia de futuro. Polo
de agora, a cousa non está nada clara porque se presentan
catro candidaturas. As dúas
favoritas son a encabezada
polo secretario xeral do partido, Joan Puigcercós, e a que lidera o presidente do Parla-

con Madrid pero xa dende unha
posición de igual a igual.
Salvador Cardús pensa que estes
momentos de “incerteza total”
son moi produtivos e sempre
dan lugar a boas ideas e mellores
líderes. Nesta perspectiva, reclama que os partidos nacionalistas
deixen de agardar a que cambien os demais e asuman o reto
de transmitir unha imaxe convincente do seu propio país.
ADAPTARSEAOSCAMBIOS. Para Txema
Montero, coordinador da Tribuna de Reflexión e Debate da Fundación Sabino Arana, nestes últimos anos produciuse unha

Josu Erkoreka, Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu.

VINCENT WEST / REUTERS

mento catalán, Ernest Benach. Esta última é a aposta
do presidente actual do partido, Josep Lluís Carod-Rovira.
Os outros dous candidatos,
pertencentes aos sectores
máis críticos: Joan Carretero,
de Reagrupament.Cat, e Jaume Renyer, de Esquerra Independentista.G

“contaminación positiva” das
propostas nacionalistas entre a
poboación pero tamén unha
“certa canseira” do estado de reivindicación permanente. Os nacionalismos conseguiron as súas
maiores cotas de descentralización política pero “non souberon adaptarse ao mundo globalizado, á Unión Europea e a esa
nova España de ideoloxía soft
menos agresiva pero máis expansiva”. Na súa opinión, “agora
que os nacionalistas comezaban
a topar respostas, cambiáronlle
as preguntas”.
Para afrontar este reto, considera
necesario que os partidos fagan
unha revisión das súas doutrinas
centrais pero non confía en que
a poidan levar a cabo mentres
non estean na oposición. “CiU
vai un paso por diante neste terreo pero o resto parece demasiado ocupado en manterse nas
institucións”, sinala.
Segundo Txema Montero, é imprescindíbel que os grupos nacionalistas se axusten aos cambios sociais e busquen novas formas de acción política para conseguir os seus obxectivos finais.
“As fórmulas existen”, garante,
“o que ocorre é que aínda non
demos con elas”.G

A consulta de Ibarretxe no tellado
A cúpula do PNV pediulle a
Ibarretxe en varias ocasións
que retire o seu plan soberanista. Tamén José Luís Rodríguez Zapatero. Pero polo de
agora non hai nada decidido
ao respecto. Txema Montero,
da Fundación Sabino Arana,
considera que existen varias
posibilidades. A primeira, e
na súa opinión máis impro-

bábel, é que o goberno central lle ofreza unha saída negociada ao lehendakari e cheguen a un pacto para acabar
con este proceso. A segunda,
que cando en xuño pida autorización ao parlamento
vasco para levar adiante a
consulta, EHAK considere
inaceptábel a pregunta e non
lle dea o seu apoio. A terceira,

que EHAK faga o que fixo co
Plan Ibarretxe na primeira fase, divida os seus votos e permita que o lehendakari faga a
consulta o 28 de outubro. E,
por último, que despois da
convocatoria, o goberno declare a consulta ilegal a todos
os efectos. Esta, segundo Txema Montero, é a que pode
ocorrer finalmente.G

caba abril e morre o tópico. Nada de augas mil e
Catalunya enfróntase a unha
crise tripla.
A primeira a nivel económico,
a que suporía sufrir restricións
na área de Barcelona, onde viven cinco dos sete millóns que
habitamos Catalunya e se
concentra a industria. Segunda, a crise política que se deriva. Zeus este ano está de vacacións e nin chuvia nin tronos
nin relampos. Así que agora se
descobre a falta de previsión
dos que mandan en Catalunya e en Madrid. Xa en situación, van metendo a patiña no
bulleiro para provocaren a terceira crise, a territorial: que se
fará unha “condución” do río
Segre a Barcelona (a palabra
trasvase, xa saben, caeu do
diccionario). Lleida chía e o
govern que si, que se terá que
facer. E entre o balbordo, María Teresa Fernández de la Vega imponse. Que tirar auga do
Segre non é viábel. Ao final,
coma sempre, cadaquén ten o
seu negociado e o das “conducións” de auga é dos de María
Teresa. Intúo o roibén nalgunhas caras! E as voces baixan de
ton e os matices duplican as
sentenzas. Que non, que a do
Segre non é a mellor opción,
puntualizan en catalán. Finalmente, o goberno decreta
alargar o trasvase do Ebro a
Tarragona até Barcelona. Nisto da seca todos os camiños
levan ao Ebro e a Plataforma
pola Defensa do Río, que un
día se lanzou en contra do
Plan Hidrolóxico hoxe renace
para evitar que a auga que lle
sobra a Tarragona se derive
até a árida Barcelona. O 18 de
maio manifestarase e esperemos que para entón chova,
polo menos o xustiño para
limpar o ambiente.G

’’

Agora descóbrese a falta
de previsión dos que mandan
en Catalunya e en Madrid”
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Tenda de cereais co rótulo
de Non se fía
en Port-au-Prince (Haití).

O prezo dos alimentos eleva a
tensiónsocialnospaísespobres.
A evolución do custe da comida para os cidadáns do Terceiro Mundo
xa provocou as primeiras protestas.
En países como Haití, Senegal ou
Exipto, a alimentación consume
máis do 60 por cento dos salarios,
polo que calquera alza é inasumíbel
para amplas capas da poboación. G

’’

A Unión Europea
presiona a Bulgaria

Aquelestécnicosbenformados
acaban traballando no
sector privado, en ámbitos
moi cualificados, fuxindo
das exiguas pagas nas
administracións públicas”

’’

O país encara reformas para evitar
a dependencia do sector da construción e
reduzan o poder do crime organizado.

Narealidadetrátasede
limpar a imaxe dun país no
que a policía patrulla as rúas
con Porsches e Mercedes”

’’

Asdeficienciasdosistema
educativo agudizáronse
desde a caída do muro”

O primeiro ministro de Bulgaria, Sergei Stanishev, durante un mitin do Partido Socialista en Sofía o 22 de abril.
Xosé Manuel Figueiras
Colaborador do IGADI (www.igadi.org)

Bulgaria leva algún tempo
emprendendo reformas á carta, baixo a presión de Bruxelas. A cúpula da administración búlgara é consciente da
importancia de aproveitar o
tempo e os fondos que chegarán do resto de Europa nos
vindeiros seis anos, para así
non perder o tren da modernidade continental. Non obs-

tante, a dinámica da sociedade civil, que nin confía nin entende os seus dirixentes, xoga
na súa contra.
O actual goberno é unha coalición tripartita do partido socialista, o Movemento Nacional Simeón II e o Movemento
polos Dereitos e as Liberdades
que representa maioritariamente a minoría turca que parece entenderse relativamente
ben baixo o liderado do primeiro ministro, Sergei Stanis-

hev, quen chegou ao poder en
agosto do 2005. Durante estes
anos, as cifras do desemprego
foron favorábeis, ao igual que
o incremento dos salarios, e
entraron na axenda outras
preocupacións como a mellora das condicións de traballo e
a protección dos dereitos, e sobre todo a loita contra a corrupción que parece ser un
problema crónico en moitos
gobernos dos países do leste.
Todas as melloras acadadas

STOYAN NENOV / REUTERS

non serviron para que a sociedade deixe de desconfiar dos
seus dirixentes e das tradicionais políticas caciquís, ignorando os grandes titulares que
loan a posibilidade de medrar
baixo o paraugas europeo.
Bulgaria é un país no que aínda funciona a lei do máis forte,
e as mafias organizadas teñen
unha gran presenza, acompañadas cun ritmo social e de
traballo con reminiscencias de
Oriente Medio, nun lugar on-

Bruxelas ameaza con cancelar os fondos de cohesión
O 24 de abril, o parlamento
aprobou os cambios que se
veñen de producir no goberno, que proveñen da escandalosa revelación de que
existían conexións entre máximos responsábeis do Ministerio do Interior, incluído
o dimitido ministro Rumen
Petkov, con relevantes figuras
do crime. Catro novos ministros toman posesión dos seus
cargos, mentres a antiga embaixadora en Alemaña, Meglena Plugchieva, asume o

cargo de vice primeira ministra sen carteira, para coordinar a absorción dos fondos
europeos.
O primeiro ministro Stanishev empeñouse en negar que
os cambios no goberno se debesen ás demandas da UE,
pero na realidade trátase de
limpar a imaxe dun país no
que a policía patrulla as rúas
con Porsches e Mercedes, para desgracia dun pobo invadido pola indiferenza. Se os
cambios non se debesen á

presión internacional, non tería sentido reformar catro ministerios e crear un quinto,
debido a un erro “puntual”
dun membro do seu equipo
cando todo vai ben. Pero o
primeiro ministro deféndese
afirmando que se trata de
acelerar en todos os sentidos
e en todas as direccións, xunto cos seus socios de goberno.

ESPERANDO O MANÁ EXTERIOR. Stanishev, nunha entrevista
concedida á televisión, man-

tiña que os cambios no executivo continuarán no futuro
sen danar a eficiencia do goberno, xusto cando dende
Bruxelas ameazan con conxelar as partidas financeiras
que lle corresponderían a
Bulgaria. E culpa os medios
de comunicación de crear
demasiadas expectativas coas reformas, cando o antigo
ministro Petkov fixo todo o
que estaba nas súas mans,
pecando de exceso de confianza nalgúns individuos.G

de non se entende por que facer un esforzo sen un resultado práctico inmediato.

OU ALBANEIS OU EMIGRANTES. As
novas xeracións, cun sistema
educativo deficiente agudizado dende a caída do muro de
Berlín, entran a traballar moi
cedo e con pouca formación
nun mercado laboral falto de
man de obra en certos sectores
como a construción, o que lle
ofrece á mocidade unha solución doada cun salario suficiente sen demasiado esforzo,
e ao goberno unhas cifras de
paro moi baixas.
Aquela parte da mocidade que
chega á formación universitaria busca unha saída cara ao
exterior, minguando a capacidade do capital humano nun
país de corte inmobilista que
dificulta o seu retorno en función dos baixos salarios. Tamén faltan técnicos nas administracións, e aqueles ben formados acaban traballando no
sector privado, en ámbitos
moi cualificados, fuxindo das
exiguas pagas nas administracións públicas.G
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Referendo en Santa Cruz. A próspera provincia boliviana de Santa Cruz
votou por maioría e nun clima de tensión a favor do estatuto de autonomía. Segundo o presidente do país, Evo Morales, o referendo carece de base legal. Aínda así, a perspectiva da celebración de novas consultas noutras
partes do territorio levoulle a abrir unha vía de diálogo cos líderes da autodeterminación. O mandatario boliviano ofrécelles unha autonomía máis
“descafeinada”, pero os terratenentes da zona non parecen dispostos a renunciar ao que decidiron as urnas. Non hai que esquecer que Santa Cruz
nunca chegou a sentirse plenamente cómoda en Bolivia e nalgún capítulo
da súa historia pertenceu a Perú, Arxentina e, incluso, o Brasil.G

ANOSATERRA
DAVID MERCADO / REUTERS

8-14 DE MAIO DE 2008

Vitoria dos conservadores no Reino Unido
A derrota laborista nas municipais pon ao país
na vía seguida xa por Francia e Italia
Charina Giráldez

O primeiro ministro británico,
Gordon Brown, vive o seu momento máis crítico dende que
chegou ao poder hai dez meses.
A clara derrota electoral dos laboristas nas eleccións municipais da pasada semana déixano
nunha situación moi delicada.
Os seus adversarios históricos
conseguiron entrar con forza
no norte de Inglaterra e Gales e
acadaron uns resultados en
Londres nunca vistos dende os
anos sesenta.
O novo alcalde da capital, o conservador Boris Johnson, derrotou co 53% dos votos ao laborista
Ken Livinsgtone, o único home
que ocupou este posto dende a
súa creación no ano 2000.
Amais, os conservadores pasaron a dominar 219 concellos
fronte aos 49 que quedaron en
mans do partido no goberno,
unha desproporción que tamén
se explica polo sistema electoral
maioritario que rexe no país.
Despois destes resultados, o
partido tory sitúase como favorito por primeira vez en once
anos e soña, xa con datos reais,

no futuro goberno do Reino
Unido. Os máis de 9.000 concelleiros, case o dobre ca os laboristas, son un bo aval de cara as
vindeiras eleccións xerais que se
celebran dentro de dous anos.

EN PICADO. Para o líder conservador, David Cameron, estes comicios supoñen un paso adiante na súa consolidación ante a
opinión pública. Porén, non todo o mérito lle corresponde a el
a ao seu partido. As actuacións
do primeiro ministro tamén alimentaron a súa popularidade.
Dende que substituíu a Tony
Blair en Downing Street, Gordon Brown tentou suplir a súa
falla de carisma con promesas
de cambio pero o único que
conseguiu foi ir minando paseniño a súa figura. As iniciativas que puxo en marcha non
deron os seus froitos e o único
que lle proporcionaron foron
desgustos.
O pasado 24 de marzo tivo que
facer fronte á peor xornada de
folga dende que os laboristas
chegaron ao poder. Preto de
400.000 funcionarios saíron ás

Boris Johnson, alcalde electo de Londres.

rúas para amosar o seu descontento co goberno, entre eles os
docentes, que protagonizaron o
seu primeiro paro a nivel nacional dos últimos 20 anos.
Isto ocorreu só un día despois
de que o primeiro ministro sufrise unha das peores humillacións do seu mandato, ao ter
que retirar unha reforma fiscal

UKE MACGREGOR / REUTERS

pola revolta dos seus propios
parlamentarios, que non aceptaban esta iniciativa en prexuízo
dos máis desfavorecidos.
Dende logo, Gordon Brown
non o ten nada doado para
manterse no poder. Malia e todo, os partidarios deste austero
fillo dun pastor escocés aínda
confían en que, nestes anos

previos ás xerais, se poida recuperar o tempo perdido. Polo de
agora, o favorito é o líder conservador que, despois dunha
década na oposición, ve con
máis claridade ca nunca a posibilidade de situar ao Reino Unido na liña política marcada polos seus veciños comunitarios,
Francia e Italia.G
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O futuro económico de Europa
está no espazo
A medra de Airbus e a
recta final do localizador
por satélite Galileo,
camiños para garantir a
solvencia da UE
Laudelino Pellitero

Se a UE quere ter un papel relevante nas próximas décadas vai
ter que mudar o perfil produtivo.
O encarecemento de materias
primas, a crise alimentaria, o déficit enerxético, modelos de crecemento atípicos como o chinés... son demasiadas frontes como para permancer ollando caro ao horizonte.
Dúas áreas nas que a UE pode
converterse en referente son o
deseño creativo e a aposta pola
innovación tecnolóxica, desenvolvendo a investigación e promovendo a innovación. Prioridades xa marcadas na Axenda
de Lisboa, aprobada polo consello de Europa en marzo do 2000.
As experiencias acumuladas
non invitan a ser optimistas,
mais existen sectores que demostran que a aposta ten futuro.
A industria aeroespacial ou o
proxecto Galileo de telecomunicacións sitúan a Europa na vangarda. A pesar dos atrasos na entrega dos xigantescos A380 e dos
problemas no redeseño do
A350, o emporio EADS-Airbús
facturou no 2007, por quinto ano
consecutivo, máis avións que a
poderosa Boeing, 453 por 411.
O programa Astrium da AEDS,
traballa xa hai tempo para a
Axencia Espacial Europea (ESA),
alimentando 81 proxectos. Os
seus programas estrela son o lanzamento do Arianne 5, a sonda
Mars Express, o laboratorio Columbus ou o Vehículo Automático de Transferencia que vai ser o
principal fornecedor da Estación
Espacial Internacional.
Mais o proxecto Comisión-ESA
no que están depositadas máis
expectativas é o Galileo, que na
próxima década debe darlles traballo a máis de 140.000 persoas.
Crear un sistema de navegación
virtual, global, por satélite, que
estea operativo en 2013 e sexa
quen de concorrer, e mesmo superar os sistemas existentes: o
Global Positioning System (GPS)
norteamericano ou o Glonass
ruso, dividindo por dez as marxes de erro nas medicións até só

dous metros na versión libre e 10
centímetros na comercial, é o
obxectivo. O proxecto conta con
30 satélites, localizados en tres
órbitas, administrados por civís,
a diferenza dos outros dous existentes, de orixe e xestión militares, que no 2015, presentarán
versións acualizadas (GPS III),
serán os instrumentos.
Non foi fácil vencer as resistencias norteamericanas. Coa exclusiva do GPS reservábanse a administración do espazo, co privilexio de apagar selectivamente a
información por satélite, alegando motivos estratéxicos ou perigo na seguridade nacional.

’’

Apesardosatrasosnaentrega
do A380 e dos problemas no
redeseño do A350, o emporio
EADS-Airbús facturou
en 2007, por quinto ano
consecutivo, máis avións
que a poderosa Boeing”

Pode que as perspectivas de xerar ingresos anuais de 9.000 millóns de euros, nos próximos 20
anos sexan demasiado optimistas, pouco rigorosas e expliquen

o pouco interese do sector privado. Pero a importancia dun proxecto que pode axudar en situacións de emerxencia mellorando os sistemas de protección civil, optimizando a regulación do
tránsito aéreo, marítimo ou terrestre; mellorando a preservación do ambiente (incendios),
facilitando a conexión das redes
de comunicacións de enerxía ou
financeiras, reducindo o tempo
dos rescates en caso de accidentes, etc, xustifica, ademais, a lideranza pública dun servizo imprencindíbel, onde independendizarse das potencias militares é un ben impagábel. G

A lanzadeira Soyuz prepara o envío do GIOVE-B, o segundo dos elementos do proxecto Galileo que ESA puxo en órbita.
A imaxe foi tomada en Baikonur (Kazakhastán) o 27 de abril.
REUTERS

’’
RICE,

LATEXOS

PROTECTORA
DO IRAQ
X.L. Franco Grande

C

ondoleezza Rice dixo, en
rolda de prensa do mes
pasado, que vai comprometer
os países árabes para que axuden a protexer o Iraq das “malignas accións” de Irán. Non ten
perda o que manifestou: “Irán
debe poñerlles fin ás accións
malignas que interfiren nos
asuntos do Iraq, minan o goberno e danan inocentes”.
Un podería dicir o mesmo de
George Bush, só que con máis e
mellores razóns. Del si que ben
quixeran protexerse os iraquís.
O que non dixo é que Irán axudou os invasores, e o goberno
de Bagdad, a facer presentable
a derrota sufrida en Basora cando Maliki atacou as milicias de
Sadr con 40.000 homes. Esa páxina non interesa.
Pensan algúns que todos estes
movementos de Rice forman
parte dos preparativos para un
ataque a Irán, aos que nos referimos a semana pasada: tentar
conter os países árabes veciños,
que tampouco ven con bos
ollos a nuclearización de Irán. É
unha posibilidade, dende logo.
Outro problema para “Condi” é
de certo Sadr. Porque, de confirmárense as suxestións de certos
analistas, pode que agora se estea xerando un cambio radical
na natureza da loita do invasor
no país mesopotámico, obrigado a tomar en conta os éxitos diplomáticos de Irán e a clara implantación popular de Sadr.
A cuestión está nas eleccións de
outubro. Ao non ser posible esmagar o exército de Sadr, este
ten andado moito camiño para
gañar con claridade. Unha situación nova para a que as
bombas e mísiles de Rice non
van ter resposta. ¿Será posible,
entón, que a barbarie sexa
substituída pola política?G

’’

Ao non ser posible esmagar
o exército de Sadr,
este ten andado
moito camiño
para gañar
con claridade”
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Goldman Sachs ve probábel o barril de petróleo a 200 dólares.Os
analistas do banco de investimento americano estiman que é posíbel
que o cru alcance un prezo entre 150 e 200 dólares nun período comprendido entre os próximos 6 e 24 meses. Aínda así, matizaron que “predicir o último pico dos prezos do petróleo, así como o que queda de ciclo
alcista, segue sendo unha gran incógnita”.G
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Pouco máis do 20 por cento
dos fogares galegos pagan hipoteca
O gasto medio por familia ascende a 425 euros,
o que supón o 17 por cento dos ingresos
familiares, segundo unha enquisa do IGE.
Xurxo González

A pesar das malas noticias sobre
o aumento dos tipos de xuro
aplicábeis ás hipotecas, en Galiza o impacto para as familias é
moderado. Aínda que as estatísticas amosan un crecemento do
número da porcentaxe de fogares que teñen que afrontar este
tipo de gastos, así como un aumento na porcentaxe sobre os
ingresos que deben dedicar a
este concepto, esta cifra segue a
ser inferior á media española.
A tendencia a hipotecarse segue
un ritmo crecente, segundo os
datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) na súa “Enquisa
de condicións de vida das familias” para o ano 2007. En 2002 un
15,49 por cento dos fogares tiñan
gastos de hipoteca, mentres que
en 2007 esa cifra ascendeu até o
21,72 por cento. Só se rexistrou
un moi leve retroceso entre 2004
e 2005 (cando esta porcentaxe
pasou do 17,77 ao 17,72).
A Coruña de Pontevedra son as
provincias con maiores porcentaxes de fogares con gasto en hipoteca (24,42 e 23,29 por cento,
respectivamente). Lugo e Ourense rexistran taxas inferiores
(17,6 e 13,81 por cento), motivadas polo menor dinamismo
económico e demográfico da
Galiza interior.
Estes datos contrastan cos das
unidades familiares que viven
en réxime de alugueiro. Se en
2002 supuñan un 9,95 por cento,
esta cifra oscilou ao longo dos
anos até situarse en 2007 no 9,51

por cento. Os datos proporcionados polo IGE sitúan as cotas
mínimas de familias que pagan
alugueiro no ano 2005, no que só
un 8,44 por cento empregaban
esta forma de acceso á vivenda.
AUMENTODOGASTOENVIVENDA.Tanto
o gasto en hipoteca como en
alugueiro oscilou durante os últimos anos, aínda que en 2007
situouse no nivel máis alto
dende 2002. A cantidade media
galega dedicada por familia a
este concepto supón o 17,63 por
cento dos seus ingresos, o que o
sitúa aínda lonxe do 30 por
cento, que é o tope máximo que
recomenda o Banco de España
para que o endebedamento non
sexa excesivo.
No que respecta ao gasto en alugueiro, o peso nas economías
das familias vén aumentando de
xeito constante, e pasou do 12,68
por cento en 2002 ao 15,8 en
2007. En termos absolutos, o
gasto medio mensual en hipoteca pasou dos 362 euros en
2006 aos 425 euros en 2007. No
caso do alugueiro, o gasto medio
pasou de 228 a 246 euros.
A evolución histórica dos prezos
da vivenda recollidos polo IGE
permite observar o aumento
dos prezos absolutos desde
2002. En canto ás hipotecas,
unha estimación da media indica que aumentaron 108 euros
mensuais, o que supón un 34
por cento. Os alugueiros medios
fixérono en 74 euros, arredor
dun 43 por cento.

PORCENTAXE DE FOGARES CON GASTOS
EN HIPOTECA OU ALUGUEIRO EN 2007
Galiza

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra

Hipoteca

21,72

24,42

17,60

13,81

23,29

Alugueiro

9,51

10,54

6,22

8,22

10,11

Fonte: Instituto Galego de Estatística
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’’

’’

O número de membros
dos fogares galegos continúa
a descender”

As hipotecas aumentaron
un 34 e os alugueiros un 43
por cento desde 2002”

MENOS PERSOAS POR FOGAR E MÁIS POBOACIÓN ESTRANXEIRA.En paralelo
ao aumento da porcentaxe de

ingresos necesarios para pagar
a vivenda, o IGE observou que
continúa unha tendencia des-

cendente do tamaño medio do
fogar galego, que pasou dun
2,95 membros no ano 2002 a
2,74 en 2007. Case un 20 por
cento están constituídos por
unha soa persoa, unha cifra que
se vén mantendo dende hai varios anos.
A poboación estranxeira continúa en cifras moi reducidas, se
se compara coa media do Estado. Os habitantes doutras nacionalidades aumentaron do
0,69 da pobación até o 1,92 por
cento, o que, en termos absolutos supón pasar de 18.544 a
52.134 entre 2002 e 2007. As cifras están moi lonxe do salto da
poboación estranxeira no conxunto de España, do 4,73 ao 10
por cento. Estas diferencias en
canto á chegada de estranxeiros
teñen influencia no menor desenvolvemento dos mercados
hipotecario e de alugueiro en
Galiza.G
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Acordo sobre o contrato de compravenda do leite. Os tres sindicatos
agrarios e as industrias chegaron a un principio de acordo sobre un borrador de contrato estábel, que estabelece un prezo mensual suxeito a unha
serie de variábeis. Os contratos durarán un ano e fixan tamén os prazos e
lugares de entrega e calidade do leite. G
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Chega o tradicional debate dos modelos
de financiamento autonómico e balanzas fiscais
L. Miguel Barros
Director de Solventis.
(www.solventis.es)

’’

Algúns nacionalismos
métennos nun debate falso: o
da distribución dos recursos
públicos entre comunidades
cando, polo menos dende o
punto de vista dunha
sociedade moderna e xusta, o
debate debe ser a correcta
distribución dos recursos
públicos entre os cidadáns”

Case que cada ano por estas datas, xurde en diversos foros o
debate sobre os modelos de financiamento das Comunidades Autónomas (CA). En España os artigos 156, 157 e 158 da
nosa constitución enmarcan as
relacións e competencias entre
as ditintas CA e o estado en materia fiscal, se ben os territorios
forais, por cuestións que serían
materia doutra análise teñen algunhas particularidades.
Estes modelos implican na
práctica unha imputación rexional dos ingresos da facenda
central e por outra banda os
seus gastos. A partir destas diferenzas xurdirán balanzas positivas (a CA recibe máis do que
achega) ou negativas.
Nas democracias modernas o
papel da fiscalidade é a redistribución das rendas, é dicir, que
as comunidades/persoas con
máis rendas financien parte dos
gastos dos que teñen menores
recursos, logo a correlación en-

Josep Andoni Duran i Lleida, Artur Mas e Jordi Pujol [desde a esquerda]
celebran os resultados do 9-M.
ALBERT GEA / REUTERS

tre PIB por habitante e saldo fiscal será inversa.
As decisions sobre financiamento autonómica son fundamentalmente políticas, e,
polo tanto, ideolóxicas. Na
propia elección do modelo de
financiamento xa subxace
unha decisión política, do
mesmo modo que na sua aplicación.
Se tivesemos un modelo no
que cada CA negociase co Estado central, algo que xa acon-

tece nos territorios forais e que
pretende tamén Catalunya, suporía que as facendas rexionais
establecerían todos os seus impostos, mentres que a facenda
central se financiaría soamente coas transferencias daquelas, perdéndose un dos aspectos máis importantes que
definen un Estado: a súa capacidade de fixar a política fiscal;
e dicir, prestar os servizos que
lle competen e, por enriba de
todo, establecer políticas de re-

distribución da renda entre todos os cidadans do Estado.
Nun modelo coma o que pretenden algunhas CA, os recursos
para levar a cabo unha política de
equidade interrexional serían negociábeis con cada CA, deixando
de ser unha responsabilidade exclusiva do goberno central aspectos fundamentais para a implantación dun sistema equitativo e redistributivo dos impostos. Coma poden ser: o grado de
progresividade do sistema fiscal,

o volume de gasto da facenda
central e o nivel de servizos que
ésta garante a todas as rexions.
Que unha CA de alto PIB/habitante teña un saldo fiscal negativo non significa un agravio
maior que o que podería a aducir un contribuinte con elevadas rendas que se queixase de
que non tivese dereito as mesmas subvencións que o de rendas baixas.
En definitiva, incluso con saldo
negativo, unha CA pode estar
sendo beneficiada en dito saldo
debido a debilidade da progresividade do imposto, salvo que
non se sentise implicada no benestar do resto das CC AA.
Na miña opinión, algúns nacionalismos métennos nun debate
falso: o da distribución dos recursos públicos entre CC AA,
cando, polo menos dende o
punto de vista dunha sociedade
moderna e xusta, o debate debe
ser a correcta distribución dos
recursos públicos entre os cidadáns, pertezan a C.A. que pertezan e cada vez máis, pertezan o
Estado da U.E. ao que pertezan.G

Manifestacións separadas, obxectivos comúns
Os actos centrais da CIG
en Vigo e de UGT e CC OO
na Coruña reivindican
un cambio de
modelo produtivo

A.G.N.

Os sindicatos galegos reuniron
o pasado 1 de maio a milleiros
de traballadores nas cidades galegas. As centrais con maior número de afiliados celebraron os
seus actos por separado. Mentres a CIG, co seu secretario xeral Xesús Seixo á cabeza, levaba
a cabo a súa manifestación
principal en Vigo, Xosé Antonio
Gómez e Xan María Castro, dirixentes de UGT e CCOO en Galiza, asistían a outra na Coruña.
As discrepancias céntranse no
modelo de negociación coa patronal, xa que o sindicato nacionalista reclama convenios no
ámbito galego, mentres que

PACO VILABARROS

Xurxo González

Manifestación da CIG en Vigo e [á dereita] aspecto da convocatoria da UGT e CC OO en Santiago.

UGT e CC OO consideran que a
mellor vía pasa polo “diálogo social” que veñen promovendo
con empresarios e os distintos
niveis das administracións pú-

blicas (Xunta e Goberno central).
Noutros ámbitos de reivindicación, as posicións están máis
próximas. Os tres sindicatos incidiron este ano en que ante a

marcha a peor da economía española, os custes non recaian
sobre as clases máis desfavorecidas. Para iso reclamaron un
cambio de modelo, que basee o

crecemento en sectores cunha
maior compoñente de valor engadido que a construción e que
se centre na produción e non na
especulación.G
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CRISE ALIMENTARIA
Manuel Cao

A comparación con Leixôes
cuestiona os recheos de Vigo
A Plataforma pola Defensa
da Ría apunta que
as instalacións portuguesas
xestionan máis mercancía
nunha menor superficie

Xurxo González

O modelo de explotación da ría
de Vigo leva sendo un foco de
polémica dende hai anos. Ninguén discute que o porto é unha
das principais fontes de riqueza
da comarca, pero a súa ampliación a costa de espazos naturais
e mariños atópase co rexeitamento de numerosos sectores
sociais, que se exemplifica nun
dos puntos do acordo de goberno asinado por PSOE e BNG
para a alcaldía da cidade.
A Plataforma pola Defensa da
Ría de Vigo “Cíes” rexeita os novos aterrados propostos porque
considera que a superficie de
amarre e de manipulación actuais son suficientes para asegurar o funcionamento do porto.
Este colectivo demanda unha
mellora na xestión, que permita
o emprego da área existente
para o tráfico de mercancías e
non para o seu almacenamento.
A Plataforma opina que o que se
debería abordar, no lugar de novos aterrados sobre a ría, son infraestruturas de comunicación e
transporte que permitan conectar os espazos portuarios con
áreas loxísticas de forma económica e eficiente.
Pola contra, a Cámara de Comercio de Vigo, apoia a ampliación proposta pola Autoridade
Portuaria, co seu presidente Xesús Paz á cabeza. Xosé García
Costas, presidente da Cámara,
amosouse favorábel a “gañar terreo ao mar en áreas degradadas”, aínda que recoñeceu a necesidade de “optimizar o espazo
dispoñíbel” actualmente.

PROBLEMASÁHORADECOMPARAROS
DATOS. A Plataforma defende a
súa posición comparando diferentes magnitudes das instalacións portuarias de Vigo coas de
Leixôes, na cidade de Porto, as
máis importantes do Norte de

Vista do último aterrado en Bouzas (Vigo).

’’

Para analizar estes datos é
preciso ter en conta variábeis
como as características
e as mercadorías
que xestiona cada porto”
[Juan R. Acinas]
Enxeñeiro de Portos.

Portugal. A liña de atraque e a
área de manipulación son moito
máis extensos no porto galego
(14 kilómetros fronte a 5 e 550
hectáreas fronte a 50), mentres
que o tráfico xeral de mercancías
e o de contedores son maiores
no portugués.
Juan R. Acinas, profesor da escola de Camiños da Universidade de A Coruña e especialista
en portos, indica que se precisa
unha homoxeneización dos da-

PACO VILABARROS

tos para efectuar a comparación.
O enxeñeiro indica que, a falta
dun estudo contrastado, habería
que estabelecer a liña de atraque
cun calado suficiente para barcos de determinado tamaño, e
que podería estabelecerse nos
10 metros que ten Leixôes. Segundo os datos dispoñíbeis, e a
falta dunha confirmación, Acinas afirma que os peiraos con
este calado no porto de Vigo terían unha lonxitude de tan só 3,3
quilómetros.
Outras variábeis a ter en conta
serían as características do tráfico, que tipo de mercancías predominan, etc. A efectos de estabelecer a eficiencia do porto,
“non é o mesmo traballar con
graneis líquidos -como Leixôesque con outro tipo de mercadorías”, indica Acinas, aínda que
non se atreve a valorar a eficiencia do Porto de Vigo.G

Parámetros comparativos entre os portos de Leixôes e Vigo. Ano 2006

Tráfico Total (Tm)
Contedores (Teus)
Liña de atraque (Km)
Área de Manipulación (Ha)

Leixôes
14.186.082
378.987
5
50

Fonte: Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo “Cíes”

Vigo
5.495.228
223.578
14
550

A

existencia de períodos de fames masivas son habituais na historia da humanidade. Xa T. R. Malthus
aventurara a idea de que eran elementos estruturais do
sistema, pois a taxa de medra da produción de alimentos
sería insuficiente para manter a unha poboación cada
vez maior. Da ciencia económica xurdiron teorías e receitas contraditorias e dalgunha maneira todas elas fan referencia a problemas reais dun espazo e momento histórico determinados.
Pois ben, nesta época da globalización os informes da
FAO e doutras institucións internacionais alertan da posibilidade real de desabastecemento de cereais básicos
para as dietas de subsistencia nos países pobres debido
ao incremento nos prezos ocasionado polo desaxuste
entre oferta e demanda acentuado pola chegada ao sector dos especuladores da actividade inmobiliaria e financiera.
Pola vía da oferta, o cambio climático con secas e anagamentos, a redución da superficie e do emprego agrario e
unha liberalización que prioriza a industria sobre a produción son factores que pexan o investimento pois as taxas de beneficio desincentivan os axentes a entraren
nunha actividade que require un certo grao de especialización, permanencia e garantías por parte do sistema
económico e institucional. Quizais, a agricultura é un dos
sectores que debería estar máis protexido e orientado á
satisfacción das necesidade básicas con limitacións á especulación e á liberalización pois a autonomía e seguridade alimentar teñen que ser garantidas polas institucións político-económicas con salvagardas ao libre funcionamento do mercado. Pola vía da demanda, o desenvolvemento económico da China e a India e o desvío de
comercio cara aos biocombustíbeis incentivado polas regulacións públicas dá lugar a un aumento da demanda
que é estrutural e requirirá de cambios importantes no
curto e medio prazo.
O aumento dos prezos do petróleo non fai máis que aguilloar os prezos dos alimentos pola importancia dos insumos da produción agraria e pola transformación dos biocombustíbeis en alternativa enerxética. Neste contexto,
nos países pobres a ameaza de falta de alimentos é real
tanto por razóns estruturais globais como pola permanencia das causas internas (desigualdade na distribución
da riqueza e da renda, corrupción institucional) que impiden a posta en marcha de políticas orientadas a acadar
a autonomía e a seguridade alimentar.
Esta crise requirirá propostas globais que han de compatibilizar a autonomía das políticas agrarias coa garantía
de aprovisionamento para o conxunto dos países mediante a creación dunha rede de almacenaxe na que se
acumule un stock de recursos xestionado por institucións humanitarias sen ánimo de lucro. A crise é tamén
unha oportunidade para as multinacionais da alimentación e dos transxénicos que aproveitarán a escaseza para
controlar a innovación tecnolóxica, limitar a autonomía
das políticas agrarias e seleccionar as especies rendíbeis
reducindo a biodiversidade.G

’’

A agricultura é un dos sectores
que debería estar
máis protexido e orientado
á satisfacción das
necesidades básicas
con limitacións
á especulación”
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DEPORTES.22.
Dous veleiros galegos, campión
e subcampión de España de
Platú 25. O Vilagarcía, patroneado
por Antón Paz, revalidou o seu título
de campión de España de vela na
categoría Platú 25, tras o seu triunfo
en Palma de Mallorca o 4 de maio.
Segundo na xeral ficou o tamén galego Turismo de Portugal, que dirixiu
Alberto García (na imaxe). Esta embarcación foi embestida por outro
barco durante a derradeira manga.G

ANOSATERRA
8-14 DE MAIO DE 2008

Veteranos en horas altas

Rodri Suárez

Esperanzado cunha nova e
prometedora xeración de futbolistas que teñen como media os 25 anos (Diego López,
Trashorras, Xulio Álvarez, Jonathan Pereira ou Diego Castro) e agardando da recuperación de Borja Oubiña, os grandes valores de elite do fútbol
galego seguen a ser dous veteranos que xogan lonxe do país
e en dous dos equipos máis
poderosos das súas respectivas competicións. Eles chámanse Nacho Novo e Míchel
Salgado. A pasada semana,
ambos formaron parte de
dous feitos históricos para os
seus clubs. O primeiro marcou
o penalti que clasificou o Glasgow Rangers á final da Copa
da UEFA; o segundo celebrou
cos seus compañeiros o 31º título de Liga do Real Madrid.
Ambos comparten singularidades da súa carreira moi vinculadas á súa condición de galegos; as diferenzas chegan á
hora do seu recoñecemento
en terra propia, moi superior
no caso do madridista.
O DOUS. Salgado gozou
da –cada vez
menos espontánea e máis artificial– festa merengue na Cibeles. Como o ano pasado,
fíxoo portando unha bandeira
metade de Galiza, metade de
España. Unha imaxe moi característica dun futbolista de
clara convicción e valor galego
pero cómodo e absoluta-

mente integrado na capital estatal. Porén, este pode ser o
seu último curso no Real Madrid, onde perdeu a titularidade e tampouco foi capaz de
destacar nos oito encontros de
Liga nos que tivo presenza. “A
miña meta é acabar no Madrid
con dignidade”, dixo hai meses, deslizando a clara posibilidade de abandonar a entidade
na que leva nove tempadas e
na que viviu os seus grandes
éxitos despois de abandonar o
Celta. Cando deixou Vigo contaba con 23 anos. Agora son
32. Pero ten a intención de seguir xogando un par de cam-

Míchel Salgado.

pañas. O futuro? A Salgado faille ilusión probar fóra de España, e Inglaterra –onde o seu
xogo físico, aínda intenso malia a veteranía, ten espazo– podería ser o seu destino, sen
descartar tampouco Italia,
onde mantén o magnífico cartel que acadara grazas a unha
exhibición pola banda nun
dos seus primeiros encontros
na selección española e pola
que foi denominado il due. A
idílica opción de regresar ao
Celta para finalizar a súa carreira na casa –algo que o propio xogador ten sinalado– semella moi complicada en vista
da crise que rodea o conxunto
vigués na segunda división e á
presente falta de definición no
club de cara a un novo proxecto. En todo caso, e con fútbol por diante, o seguro é que,
con catro Ligas e dúas Champions, o lateral das Neves xa
pertence ao exclusivo Olimpo
histórico do fútbol galego, ese

’’

A Salgado faille ilusión
probar fóra de España, e
Inglaterra podería ser o seu
destino, sen descartar Italia”

no que a meirande parte dos
seus integrantes, talvez
coa excepción do
deportivista
Fran, tiveron
que marchar
de Galiza para
alcanzar títulos. E, nese nivel,
seguramente tamén debería
ter un sitio Nacho Novo, malia
que poida soar estraño ou ser
case descoñecido para moitos
afeccionados.
O NOVE. O dianteiro ferrolán do
Rangers non xoga un partido
en Galiza dende hai oito anos.

VíCTOR FRAILE/REUTERS

Na mesma semana, dous futbolistas galegos
triunfaron lonxe de casa: Nacho Novo clasificou
o Glasgow Rangers para unha final europea 36
anos despois e Míchel Salgado gañou a que pode
ser a súa última Liga no Madrid.

Hai que
remontarse ao
seu único curso no Racing para ter noticias dos
seus goles en solo galego.
Dende aquí, marchou ao
Huesca (militando en Terceira
División) e despois a Escocia.
Nas terras do norte británico
atopou o seu lugar. Chanzo a
chanzo, chegou até o Glasgow
Rangers, co que xa ten gañadas
Ligas e Copas e tamén foi o
máximo goleador. Faltaba Eu-
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Galiza quere participar nos Xogos Lusófonos.A directora xeral para o Deporte, Marta Souto, mantivo contactos coas autoridades deportivas portuguesas en Lisboa o 7 de maio para estudar a posibilidade de que Galiza participe nos Xogos Lusófonos que se celebrarán na capital lusitana no 2009. Esta
competición reúne participantes de todos os países da denominada Lusofonía e conta con oito modalidades deportivas.G

O ídolo dos match programmes
Un dos sinais característicos
do fútbol británico son os
Match Progammes, as revistas
–normalmente de enorme calidade– que se venden nos estadios os días dos partidos.
Case sempre editadas polo
propio club se ben como fanzines tamén son moitos os
que están feitos por seareiros.
Nun hipotético ranking sobre
quen é o xogador do Rangers
con máis aparicións na portada dos de Ibrox Park, o vencedor absoluto sería Nacho
Novo. Sen tan sequera necesitar da titularidade indiscutíbel
(que non tivo nas dúas últimas
tempadas) o ariete galego

’’

TONY GENTILE/REUTERS

Novo simboliza á perfección
o carácter da afección
do Rangers: proletario
e agresivo”

Nacho Novo celebra o penalti que
lle deu ao Rangers o pase á final da
Copa da Uefa.

ropa, pero un penalti anotado
polo galego no campo da Fiorentina clasificou os escoceses
á final da copa da UEFA que
xogarán en Manchester contra
o Zenit de San Petersburgo
ruso. O club non accedía a
unha final continental dende a
Recopa de 1972. 36 anos despois, regresan da man dun ferrolán que ademais é o ídolo da
afección.G

mantén unha especial conexión coa bancada, que o converte no futbolista de maior
gancho do equipo e tamén
nunha referencia cando se
precisan estímulos de coraxe.
Inquedo, loitador e cun bo remate con ambas as pernas,
Novo simboliza á perfección o
carácter da afección do Rangers: proletario e agresivo. Porque o grande mérito do ferrolán non está só na súa carreira
de superación deportiva senón tamén no nivel no que
está. Por moito que poida parecer unha Liga menor, ao
campo do Rangers sempre
acoden uns 45.000 espectado-

res. Tamén se contan por milleiros os que acompañan o
equipo nos seus desprazamentos nunha vocación de
multitudes da que, por exemplo, case ningún conxunto da
Liga española pode presumir.
Por iso, Nacho Novo é o gurú
dunha relixión, dito isto con
todo o seu significado, posto
que a afección do Rangers representa –cun orgullo ás veces
perigoso– á opción protestante
de Glasgow fronte á católica
dos seus veciños do Celtic.
Esa condición adquire o seu
grao máis conflitivo nas rúas
do Ulster, especialmente en
Belfast, onde a rivalidade su-

pera todos os límites e se converte nun distintivo político
que, entre outros moitos detalles, obriga os taxistas ou guías
da cidade a advertir os turistas
de que non visiten con roupas
azuis (cores do Rangers) as zonas católicas ni con verdes (do
Celtic) as protestantes. Porque
o fútbol escocés triunfa amplamente entre os afeccionados da illa de Erín. Pero máis
alá desa contorna, a realidade
sinala que por méritos futbolísticos a nivel europeo, o ídolo
da impresionante masa humana que segue ao Glasgow
Rangers é un galego. Non hai
que esquecelo. G
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Igrexas e museos
redescobren a música
Que os órganos que levan séculos calados volvan
soar, que a xente quede despois da misa para ver que
se coce e saia da igrexa marabillada pola música, que
as incríbeis voces difónicas [unha gorxa e dúas
voces simultáneas] chegadas da república de Tuva
soen no Museo do Coiro, ou que resuciten, con toda
a súa potencia acústica, espazos que levaban moito
tempo adormecidos, é posíbel grazas ao ciclo
Espazos Sonoros. Esta primavera, a música
conquista igrexas, museos ou mesmo ruínas

Lara Rozados

E

spazos Sonoros naceu dunha idea da
Dirección Xeral de
Creación e Difusión
Cultural, que parte dun duplo
obxectivo: por unha banda, crear unha programación estábel
de música clásica para as agrupacións galegas; pola outra, pór
en valor certos espazos de interese patrimonial, a todos os niveis:
arquitectónico, cultural, histórico... “Queríaselle dar a oportunidade a formacións que, noutras
iniciativas non teñen posibilidade de participar”, explica Belén
Bermejo, quen, amais de levar a
parte de canto e organetto no
grupo de música antiga 1500, coordina Espazos Sonoros. “Temos un número importante de
agrupacións que traballan moito no estranxeiro, e mesmo con
directores de moito prestixio, pero que non atopaban espazo
nunha programación estábel no
país. Nese sentido, había un baleiro, os nosos propios grupos
estaban en “segunda división”.
Era necesario configurar ese
marco digno”.

’’

Ultreia introduce no seu
repertorio unha Misa do
mestre de capela da Catedral
compostelá que “levaba
séculos e séculos sen
escoitarse”

’’

Hai un patrimonio musical
inxustamente esquecido
entre os muros das capelas.
“O órgano era habitual na
liturxia, pero no último século
deixou de empregarse”
[Belén Bermejo]
Coordinadora de Espazos Sonoros.

’’

Téntase que os concertos teñan
lugar tanto en espazos
urbanos como rurais,
pechados ou ao aire libre, de
arquitectura civil ou relixiosa.

Huun Huur Tu.

DAS CANTIGAS DE MARTÍN CÓDAX Á EXPERIMENTACIÓN CONTEMPORÁNEA.
Deste xeito, Espazos Sonoros artellouse arredor de cinco eixos:
un ciclo de música antiga, outro
de música de cámara, outro específico de órgano, outro de música vocal, e, finalmente, Outros
Sons, en colaboración coa organización do Festival Sinsal, que
achega novas tendencias que
van do jazz á música de raíz. “A
música antiga, que conta con

moita afección en Galiza”, explica Bermejo, “paradoxalmente,
carecía dun espazo propio. Pero
moitas destas formacións mesmo teñen xa certa proxección fóra”. A súa propia agrupación,
1500, xunto con Harmonía Artificiosa ou Martín Códax, recuperan instrumentos orixinais da
música medieval ou barroca, como a viola de gamba, o clavecín
ou a vihuela. No campo da mú-

sica de cámara, podemos atopar
agrupacións como Arte e Parte, o
Cuarteto Quiroga ou o Grupo
Instrumental Siglo XX, dirixido
por Florian Vlashi.
“Tamén na música vocal contamos con moita tradición grazas
ás corais”, explica Bermejo. Camerata Vivace, o coro de voces
brancas do famoso Camerata Ad
Libitum, de Ponteareas, ofrece
un concerto “fermosísimo”, se-

gundo Belén Bermejo, e a Capela Madrigalista ourensá recupera as pezas do mestre de capela
da Catedral auriense. Tamén Ultreia introduce no seu repertorio
unha Misa do mestre de capela
da Catedral compostelá que “levaba séculos e séculos sen escoitarse”. A recuperación de sons
que levaban moito tempo silentes é unha das achegas máis
apaixonantes deste programa:

queda patente no ciclo de órgano, toda unha aposta por recuperar o patrimonio organístico,
“desgraciadamente abandonado”. Hai un patrimonio musical
inxustamente esquecido entre
os muros das capelas. “O órgano
era habitual na liturxia, pero no
último século deixou de empregarse”, conta Belén. O ciclo
proponse reactivalo e “salvar”
aqueles órganos deteriora- >>>
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Camerata Vivace.

CULTURA.25.

Grupo 1500.

Os templos, un lugar de excepción
As igrexas poden albergar
moito máis ca liturxia: polas
súas especiais condicións
acústicas e, en ocasións, o impresionante patrimonio musical que albergan, como no
caso dos órganos, convértense en escenario idóneo. E son
espazos totalmente inseridos
na vida cotiá, o que, á hora de
captar público, sempre é interesante: Belén Bermejo conta
como moita da xente que asistía a misa quedaba despois a
ver o concerto, por curiosidade, e saía emocionada. Pero a
oferta musical provoca tamén
que quen de por si nunca en-

Século XX.

’’

O Museo do Coiro presenciará o
prodixio da difonía: como a
gorxa dunha mesma persoa
pode producir
simultaneamente dúas voces.
Unha capacidade que chegou
dende a tradición ancestral,
transmitida de xeración en
xeración, até a casa do
mesmísimo Frank Zappa.

Martín Códax.

>>> dos polo esquecemento.
Por último, Outros Sons foi un
intento de “facer menos pechada a programación, apartarse do
mundo clásico, digamos, académico, e achegar propostas moi
diversas”, conta Bermejo. Neste
sentido, tamén se buscaron localizacións igualmente singulares, para servirlles de escenario a
propostas como os galegos Caramuxo, os estadounidenses

Barbez, ou Huun Huur Tu, que
dende a República de Tuva (entre Mongolia e Siberia), achegan
a espazos como o Museo do
Coiro o prodixio da difonía: como a gorxa dunha mesma persoa pode producir simultaneamente dúas voces. Unha sorprendente capacidade da voz
humana que chegou dende a
tradición ancestral, transmitida
de xeración en xeración, dos que

coidaban o gando, até a casa do
mesmísimo Frank Zappa.
Huun Huur Tu actúan nas Ruínas de Santo Domingo, en Pontevedra, o sábado 17 de maio,
acompañados por Caramuxo.
Logo continuarán no Museo do
Coiro de Allariz, ese domingo, o
Museo Provincial de Lugo, o
luns 19, e despídense de Galiza o
martes 20 na Igrexa da Universidade, en Compostela. A progra-

’’

Moita da xente que asistía
a unha misa quedaba
despois a ver o concerto,
por curiosidade,
e saía emocionada”

’’

O programa serve tamén
para rachar coa idea
da música clásica
como unha arte para elites”

mación tivo en conta que, neste
ciclo, na medida do posíbel, cada concerto xunta unha agrupación galega con outra de ámbito
internacional. Tamén se tentou
que cada grupo tivese a oportunidade de dar un concerto en cada unha das catro provincias.

FACER VIBRAR OS ESPAZOS SILENTES.
Para Outros Sons buscáronse lugares moi especiais: as ruínas de
San Domingos, en Pontevedra, o
Museo do Coiro, a Igrexa da Universidade, en Compostela, ou a
igrexa sen culto da Madalena, en
Ribadavia. Dous espazos dos
que xa nos falara Xulio Gómez,
coordinador do Festival Sinsal
[ANT, nº 1.300], polas súas posibilidades, e, no caso da Igrexa da
Madalena, infrautilizado de vez
(empregárase tan só nunha Festa da Istoria). Téntase que os concertos teñan lugar tanto en espazos urbanos como rurais, pechados como ao aire libre, de arquitectura civil ou relixiosa, ou mesmo relacionados cun interese
cultural ou antropolóxico concreto (como é o caso do Museo
do Mar ou ou do Coiro).G

traría nunha igrexa, o faga sen
motivo relixioso. Capelas e catedrais incrementan o significado para o que foron concibidas e abrazan unha nova
funcionalidade, pública e social. O programa, amais de
servir para desprexuizármonos neste sentido, serve tamén para rachar coa idea da
música clásica como unha arte para elites. “Existe un descoñecemento moi grande”,
explica Bermejo, “que provoca ese rexeitamento, pero en
canto a xente se achega un
pouco, non é difícil que lle
chegue a emocionar”.G

Até xuño,
sons para
non perder
A programación leva funcionando
dende o 9 de abril, pero até xuño
aínda teremos oportunidade de gozar, en varias vilas e cidades, desta
irrupción da música nos espazos
durmidos. Teremos ocasión de escoitar á agrupación Martín Códax,
“un referente no panorama galego
e internacional no eido da música
antiga e medieval”, como nos conta
Belén Bermejo, en Vigo, Compostela, Monforte ou Xunqueira de Ambía. No eido da música antiga, destaca tamén Harmonía Artificiosa, que
conta co talento de Baldomero Barciela, un dos mellores violagambistas. Escoitar as voces da Capela Madrigalista ou de Camerata Vivace, ou
asistir ao milagre sonoro que Huun
Huur Tu fai posíbel, son algunhas
das propostas para, nesta primavera, redescubrirmos como poden soar algúns espazos agochados nas
nosas vilas e cidades.G
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Memoria de Álvarez Blázquez por Manuel María
En 1985, o poeta Manuel María escribía en
A Nosa Terra (nº 265) este artigo cando viña
de morrer o seu amigo admirado, Xosé María
Álvarez Blázquez, a quen este ano se lle
dedica o Día das Letras.
Febreiro levounos ao grande poeta catalán Salvador Espriú.
Cando aínda non estabamos repostos da dor e do baleiro que
nos causou a súa ausencia, o
marzal traidor deixounos sen
Xosé María Álvarez Blázquez
dun xeito súpeto e brutal. Non
agardabamos este golpe inxusto
e abraiante, que nos deixa orfos e
moito máis pobres. E non unicamente a nós. Tamén a esta Galicia incomprensíbel, neboenta e
complicada.
Xosé María Álvarez Blázquez era
deses homes que xa non hai. En
primeiro lugar compre salientar
a súa insubornábel honradez.
Ante todo e ante todos. Foi unha
das persoas da súa xeración que
non claudicou endexamais nin
no orde político nin no persoal.
Nunca pediu nin lle concederon prebendas nin honras. Tivo
que traballar moi duramente e
en condicións francamente
hostís. O seu amor a Galicia era
puro, xeneroso e sen fisuras. A
súa honestidade intelectual e
persoal foi exemplar. Homes
como Xosé María desgraciadamente non abondan entre nós.
A súa excepcional calidade humana conciliábanos coa vida e
afirmábanos, día a día, na loita
polo noso país, tan menesteroso en todo. Home bó, intelixente, culto, xeneroso, humilde,
cordial e dunha tolerancia ilimitada, ademais de ameno conversador. Comprendía todas as
feblezas e para todas tiña perdón. Nunca o emporcou o odio
ou a xenreira, pese a sufrir marxinacións e inxustizas. Moitas
xentes que tiñan a obriga de ser
os seus amigos, na hora da verdade non o foron tanto ou, polo
menos, non o foron na medida
en que tiñan a obriga moral de
selo.
Coa morte de Xosé María Álvarez Blázquez desaparece, de entre nós, o derradeiro grande humanista. Un humanismo galego
con orixes en Feixóo e Sarmiento, pasando por Risco e Otero
Pedraio e Bouza Brei e que chegaba a Xosé María Álvarez Blázquez. Sabía de todo a conciencia. Todo o facía ben: erudición
histórica, crítica, investigación literaria –lémbrese a súa Escolma
de Poesía Medioeval Galaico-

Portuguesa, os importantes descobrimentos de poemas dos Séculos Escuros, o importantísimo
achádego da Égloga de Belmiro
e Benigno, de Nicomedes Pastor
Díaz–, novela, narración curta,
ensaio, teatro, monografías, artigos de prensa... E poesía. Maiormente poesía. Sen esquecer o
seu importantísimo labor como
conferenciante, editor e espallador da nosa cultura en datas ben
adversas e difíciles. De Edicións
Monterrei, que dirixiu, saíron as
máis fermosas edicións de libros
publicados en Galicia. Máis tarde fundou e estivo á fronte da
inesquencíbel Editorial Castrelos, que en mala hora perdeu a
súa autonomía e semella condenada a morte. A súa colección O
Moucho acadou uns niveis de
espallamento do libro galego endexamáis acadados. Pese a ser
propietario de editoriais importantes sempre andivo remiso
para publicar a súa propia obra.

O LIBREIRO ERUDITO. O coñecemento persoal deste que escribe
dos irmaus Álvarez Blázquez
–Xosé María e Emilio e máis tarde o resto– data do ano 1951 ou
1952, e foi na misa que, en honra
de Rosalía, se celebraba o 25 de
xullo en Santo Domingo de Bonaval. Con Emilio e Novoneira
temos andado, algún ano, toda a
noite do 24 de xullo, en Compostela, do Español ao Derby ou viceversa. Atoparse con Álvarez
Blázquez era unha romería. No
ano 1949 saíra na colección Benito Soto, de Pontevedra, o delicioso poemario dos dous irmaus
Poemas de tí e de mín, cunhas
viñetas de Agustín Portela –pois
eran dúas, unha para cada irmau– nas portadas e, dentro do
volumen, unhos retratos da autoría de Xosé Sesto.
Dende os anos cincuenta e tantos aos setenta e moitos, viaxabamos a Vigo con certa frecuencia. A visita a Xosé María era inevitábel e necesaria para este que
escrebe. Na libraría de vello da
que era propietario –Aranda,
13–, onde estaba tamén Edicións Monterrei e logo Castrelos
moito temos falado, pantaseado
e soñado. Nunha ocasión que
servidor chegou á libraría non
atopou nela a Xosé María. A súa

Roda de afiar, a luz;
as estreliñas, faíscas.
¡De tanto afiar a noite,
Noso Señor fixo o día!

cuñada, que era quen atendía a
tenda, díxome que logo chegaría. Agardeino ollando os volumes pra venta. Entrei no despacho de Xosé María, que estaba
ao fondo do establecemento,
atestado de libros. Nel ollei dous
exemplares de El Buho Gallego...
do VII Conde de Lemos, anotado directamente por Xosé María
Álvarez Blázquez no ano 1951,
en edición numerada, feita en
papel Guarro de 210 exemplares. Ollei ao meu arredor. Non
observei a ninguén. Apañei un
exemplar e metino no peto de
dentro do meu gabán. Comencei a sentir vergoña e remorsos.
Voltei o libro ao seu lugar. Ao
pouco tempo chegou Xosé María. Falamos. Pergunteille por El
Buho Gallego... Díxome que estaba totalmente esgotado.
—Pro ti tes dous exemplares.
—Como?
Conteille o sucedido.
—Pois non sei se teño dous ou
un soio. Si teño dous regáloche
ún. Non debía de facelo. Nun caso así róubase un exemplar. Que
non é un roubo.
Así é como un chegou a ser propietario do exemplar número
193 de El Buho Gallego... impreso por Peón en Pontevedra.
Nas visitas a Vigo as nosas conversas remataban na taberna do
Armando, ao pé da libraría, onde dábamos cabo dunha ou dúas botelliñas de viño do Condado, de Cambados ou do Rosal.
Nalgunhas ocasións quedabamos a xantar.

do Álvarez Gallego e sogro de
Alexandre Bóveda. Don Darío,
pai dos Álvarez Blázquez, forense de Tui, persoa moi querida na
bisbarra e fusilado polos franquistas no ano 1936. A vocación
literaria dos Álvarez sigue, polo
de hoxe, nos fillos de Xosé María,
os Álvarez Cáccamo: Xosé María, como seu pai, poeta, e Celso,
ensaísta. Da nai dos Álvarez
Blázquez tenme falado o pintor
Carlos Maside con grande agarimo e fonda simpatía.
A sensibilidade de Xosé Mª Álvarez Blázquez quedou ben reflexada nas Escolmas de Poesía
medioeval Galaico-Portuguesa
e na dos Séculos Escuros. Dúas
obras perfectas, tanto na escolla
de poemas como na introdución a cada poeta. Obras cheas
de saber, de finura, de profundidade, de apaixoado e lúcido
amor. Exemplos senlleiros de
como teñen que ser as escolmas
poéticas.
Compre salientar a importancia
de Xosé Mª como poeta, non debidamente valorada polo de agora. Non é a súa unha obra extensa pero sí intensa. As súas raigames poéticas, as súas fontes, están confesadas por el mesmo: a
poesía medioeval galaaico-portuguesa, Rosalía, Amado Carballo e Xoan Bautista de Andrade.
Tamén a poesía popular. Obsérvese esta impresionante triada:

A SAGA FAMILIAR DO POETA. Por Xosé

Ou

María souben da familia Álvarez.
Un abó de seu, Emilio Álvarez
Giménez, viñera a Galicia de catedrático de instituto e escribiu
en galego. Os seus fillos foron os
Álvarez Limeses. Don Xerardo,
interesante poeta galego, escritor, pai do tamén escritor Xerar-

¿El é posibre, Señor?
¿O papafigo dourado
iñorará a súa cor?

¡Non me limpe-lo calzado!
Que eu quero por onde vaia
levar o cheiro do campo
Ou aínda estes versos, prodixio
de imaxinismo, que citamos de
memoria:

Deliciosos e delicados son os
seus romances, dos máis fermosos escritos na nosa lingua: Foguetes, Romance de chuvia, o leve e gracioso Romance do Afiador e o Romance do pescador
peleriño.
No ano 1955, na Escolma de Poesía Galega. Os contemporáneos, de Fernández del Riego, xa figura o poema Saudade, recollido moitos anos máis tarde en
Canle segredo, levemente modificado, do que son estes impresionantes versos.

Iste delor da terra, que me raña
a outa cova dos soños onde teño
o meu segredo amor...
Emocionantes son os poemas
sinxelos e verdadeiros de Roseira
do teu mencer, oferenda de pétalos desfollados sobor da cova,
breve como unha folerpa de neve, da filliña morta. Ou o inesquencíbel Cancioneiro de Monfero, apócrifo que fixo que especialistas de sona mundial coidasen eran auténticas do século
XIII as cantigas da autoría de Xosé María. Sen dúbida o seu meirande logro poético é Canle segredo, un libro pleno, maduro,
fondo e nostálxico.
¿En que clase de país vivimos
que meios de comunicación instalados en Galicia non deron a
noticia, ou minimizárona, da
perda de Xosé María Álvarez
Blázquez? Entre eles cóntase a
sucursal de TVE en Santiago de
Compostela, tan atenta sempre
a preocuparse por personaxiños
insignificantes. O feito é grave.
Xosé María Álvarez Blázquez repousa, cecais un pouco canso,
mais non decepcionado porque
o seu corazón era un facho poderoso de amor a Galicia, perto
do mar de Vigo, deprendéndonos a lelos mellor e a sentilos mellor e máis fondamente. Mentras
a lembranza de Xosé María se
adentra máis en nós e aínda nos
resistimos a admitir a súa partida, veñen á nosa lembranza
aqueles versos seus, que hai
moitos anos nos acompañan:

Quen fora esguío foguete
que na noitiña estoupara,
dempois de rubir o seu
e non degorar máis nada.
A cana na terra: o corpo.
O fume no ar: a i-alma.G
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Coordenación e Ilustración: Gonzalo Vilas

O home ao que se adica este Día das Letras Galegas,
non só foi un notable escritor e poeta, senón que deu a
coñecer moitísimas obras en galego ao gran público,
como editor. Tamén foi historiador, articulista, arqueólogo, político galeguista...
En suma, unha personalidade moi importante
na cultura galega, que agora poderemos
coñecer como se merece.
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2- Pouco a pouco, Álvarez Blázquez foi
desenvolvendo desde Vigo o seu labor
cultural. Foi director dun museo na cidade, e
nos anos 50 comezou a difusión cultural
como libreiro e editor, xunto aos seus
irmáns.
Xa antes comezara a súa obra escrita, quedando finalista no primeiro Premio Nadal,
cunha obra en castelán.
Mais a súa actividade foi tan grande e variada que temos que agrupala en distintos
apartados, para non facernos un lío:
Escritor: Cultivou a narrativa, parte dela en
castelán, aíinda que con obras en galego
como A pega rabilonga e outras historias de
tesouros (1971). Escribiu obras de poesía
como Poemas de ti e de min, Roseira do teu
mencer, Canle Segredo, e moitas poesías soltas, despois recopiladas.Tamén fixo biografías, e mesmo obras de teatro.

Xosé María aos dezasete anos

1- Xosé María Álvarez Blázquez naceu en Tui, en 1915.
De mozo era un activo militante do galeguismo. Tras do golpe
de estado do ano 36, asasinaron ao seu amigo Alexandre
Bóveda, e ao propio pai de Xose María, fusilado en Tui.
Estas circunstancias aparecen narradas no libro, O Siñor Afranio,
publicado gracias ao esforzo de Blázquez.
El, que antes da guerra xa era mestre, foi enviado a Zamora como
represalia tras da guerra. Tivo que deixar a praza para voltar á súa
terra. Estableceuse en Vigo, pois en Tui os “vencedores” aínda
acosaban á súa familia
Romance do pescador peleriño

Editor: Contribuiu coma ninguén ao rexurdir cultural da posguerra. En 1950 funda a
editorial Monterrey. E máis tarde, Castrelos,
onde fará coleccións moi famosas e populares, sobre todo a chamada “O Moucho”.
Eran libros en galego, bons, bonitos e baratos. Blázquez soubo escoller o libro importante e mailo popular, e soubo vendelos até
nas feiras, popularizando a lectura en galego nuns tempos ben difíciles.

Álvarez Blázquez nunha foto dos anos 60.

O Moucho: o anagrama da colección e un
exemplar do libro inaugural.

Articulista, cronista:Escribeu sobre historia, principalmente de Vigo, da que foi cronista oficial, en numerosos xornais e revistas.
Tivo programas na radio, e foi un destacado
conferenciante e divulgador dunha serie de
saberes variados, sempre ligados á súa terra
e idioma.

X.M. Álvarez Blázquez (fragmento)
Andivo todos os mares
baixo o corazón da vela.
Mariñeiro era por gala
dos mariñeiros da terra,
pescador nas outas augas
onde aboian as estrelas,
atal que brancas alfoias
para enfeitar ás sereas.
El navegar, navegaba
unha dorna mariñeira;
nos ollos sempre un relanzo
de escumas cantaroleiras,

no corazón -¡Ai Dios Santo!no corazón unha arela.
Os brazos eran de buxo,
os remos, palmas lixeiras,
o timón... ben semellaba
asa de gueivota albeira.
Onde él chegaba coa dorna
iña a barileza nela,
i o vento se lle aquedaba
como unha pomba sinxela.

Investigador e arqueólogo: No eido da investigación literaria, don Xose María publicou, entre outros estudios, dous moi importantes no seu momento: Escolma de poesía
galega I. Escola medieval galego-portuguesa
(1198-1346)e a Escolma de poesía galega II.
A arqueoloxía foi outra das súas facetas, con
destacados achádegos, conseguindo salvar
e conservar moitos restos do pasado galego
máis antergo, ademáis de dalo a coñecer.

A Saga dos Álvarez
Don Xosé María, ademais dun
legado cultural tan importante,
deixou nos seus fillos e fillas unha
saga de nomes importantes para a
cultura de Galiza : os escritores
Xosé María, Alfonso e Celso
Álvarez Cáccamo ou a pintora
Berta Álvarez Cáccamo.
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Qué sabes de...

6- Como se chama
o poeta retratado
aquí ao lado?
a- Curros Enríquez
b- Eduardo pondal
c- Ramón Cabanillas

5-Quen é o autor do Catecismo do
Labrego?
a- Marcos da Portela
b- Manuel Rivas
c- Rouco Varela

Solucións:
7-c

3- Quén escribeu Memorias dun Neno
Labrego?
a- Neira Vilas
b- Castelao
c- Ánxel Fole

7- Quen escribiu as Cantigas de Santa
María?
a- Rosalía de Castro
b- Martín Codax
c- Alfonso X O Sabio

4-b
5-a
6-b

2- A qué escritor dos seguintes non se
adicou un Día das Letras Galegas?
a- Otero Pedrayo
b- Méndez Ferrín
c- Lamas Carvajal

4-Cal destes nomes é unha obra
literaria de Xosé María Álvarez
Blazquez?
a- O Moucho
b- A Pega Rabilonga
c- O Pico Sacro

1-c
2-b
3-a

1-Qué obra de Rosalía se publicou nun
17 de maio?
a- Follas Novas
b- En las orillas del Sar
c- Cantares Gallegos
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SER LIBREIRO
(OU LIBREIRA,
CLARO)

D

ebo confesar que, entre as profesións que
quixen desenvolver na miña
vida, ser libreiro era unha delas. Estudar e ensinar filosofía, ser xornalista ou saber tocar o piano eran outras, mais
agora non veñen ao caso.
Ser libreiro (ou libreira,claro)
significa vivir entre libros. Ser
libreiro significa gozar coa
parte amable da vida. Significa arriscar, sufrir distintas
incomprensións sociais,pero tamén ser feliz coa satisfacción de poñer un libro na
nosa existencia. Ser libreiro
significa poder ler neses momentos nos que non hai
xente na libraría, perderte
por aqueles volumes que te
chaman en voz baixa, aconsellar o cliente/amigo sobre
esas obras que liches e que,
segundo o teu criterio, pagan a pena. Sentirte vivo entre tanta palabra escrita, entre tanto libro fascinante, tamén é ser libreiro. Ignorar
literariamente aquelas obras
que teñen caducidade inmediata pola súa calidade
ínfima e que hai que vender
porque unha libraría vén
sendo, ademais, un negocio
é ser libreiro ou libreira. Ser
libreiro é soportar certas
deslealdades, ir contra corrente nun mundo no que o
libro non posúe o valor social que debería. Aguantar e
calar, coa rabia contida,
diante daquela persoa que
che encarga un libro e di que
lle fales en castelán porque
non entende o galego (e ti sabes que non é certo), tamén
é ser libreiro ou libreira. Poñer literatura galega nas
mans das persoas, engaiolar
un cativo cun libro enxeñoso
é ser libreiro.
Ser libreiro (ou libreira, claro),
en fin, é facer sentir que hai
alguén que está a contar historias na orella dos demais.G

’’

Engaiolar un cativo

cun libro enxeñoso
é ser libreiro”

COLOREA estes personaxes do entroido,
seguindo o exemplo

Neste barullo de
letras has de atopar
sete nomes de
animais da fauna
africana.

Solución:

Antonio García Teixeiro

Luzada lírica
Á sombra do lueiro de papel.
Autor: Antonio García Teixeiro
Ilustrador: Manolo Uhía
Editorial: Everest Galicia. Col. Ler é Vivir

Antonio García Teixeiro continúa a ser
un mensaxeiro da palabra poética, esta
vez a través dun dos elementos do Universo que dende moi antigo cativou a
atención do ser humano. A raíña da
noite convértese na protagonista dos
poemas que integran este poemario,
onde a sonoridade, o ritmo e a música
crean a estrutura perfecta para sustentar unha amálgama de sentimentos e
emocións. As personaxes están huma-

nizadas e así aparece Dona Lúa cociñando, bailando, sorrindo, durmindo
de día , traballando de noite, namorando o rato Honorato…para facilitar a
comunicación entre o texto e o lector
que se deixa atrapar e engaiolar por
esa sombra amiga, confidente e máxica. A poesía está en todo aquilo que
nos rodea e nos conmove, sen distinción de raza, sexo ou idade, por iso a
metaliteratura ten presenza neste poemario por medio de diferentes homenaxes que o autor fai a poetas-escritores ( R.Alberti, G.Moure, R.G de la
Serna,Wallace Stevens, L.Amado Carballo) para contaxiarnos e compartir

con nós verbas
cheas de afectividade e tenrura.
A concepción
gráfica dos poemas integrados na ilustración a dobre
páxina, xunto
á simbiose dos versos coa plástica
axudan a unha lectura poética-visual.
Ao final do libro o lector pode participar dun xeito activo completando e
debuxando poemas.G
Alba Piñeiro
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Xavier Lama

‘Houbo un tempo
en que cada vaca tiña unha biografía propia’
Lara Rozados

Xavier Lama, xornalista e escritor, obtivo varios premios na súa
carreira, entre eles, en teatro, o I
Camiño de Santiago, no 94, coa
obra O peregrino errante que
cansou ó demo, e o Rafael Dieste
ao ano seguinte con O serodio
remordemento do amor, amais
do Cunqueiro de narrativa polo
libro de relatos Os moradores da
nada. En poesía quedara co accésit ao XXIV Esquío, hai dous
anos, con Tigres como Fausto
con ollos de bruma. Este ano obtivo de vez o Premio Esquío, cun
poemario titulado Memoria líquida da Idade das vacas, que
estará editado no mes de xuño.
Acadou un número significativo
de premios e logo pasou certo
tempo sen publicar até participar no Esquío. Como valora o recurso dos premios literarios?
Preséntome a eles, máis que
nada, para que se fagan máis visíbeis libros que doutra maneira
perderíanse no anonimato. Pasei cinco anos sen publicar case
nada, non sendo colaboracións
en revistas ou libros colectivos,
con certo desvencellamento do
mundo editorial. Pero foi por
unha serie de coincidencias: preguiza, desencanto, e un intento
de recuperar certa mirada sobre
o mundo. Os premios, sobre
todo no eido da poesía, son fundamentais. Trátase dun territorio moi “guetizado” da literatura,
onde os propios lectores son tamén poetas ou xente moi interesada. E os premios serven para
divulgar a poesía, para levala a
un (modestísimo) primeiro
plano da actualidade.
E entrando en Melancolía líquida da Idade das vacas: as rumiantes están presentes na nosa
literatura, dende Castelao a Ronseltz... Cantos significados gardan as vacas?
Presento o momento en que as
vacas eran animais con biografía
de seu, cunha historia intransferíbel, cun nome que as diferenciaba das outras. Pero convertéronse en criaturas estabuladas.
Por unha parte, lembro as vacas
da miña infancia, e por outra, a
estas vacas bergmanianas, pensando nos interiores sinistros de
Bergman. Estes seres que viven
nun interior imposto, con todo,
atesouran memoria.

’’

Interesábameavacaporque
é un ser contemplativo, que se
caracteriza por esa arte de
apacentar, de ser unha
observadora que escoita como
medra a herba”

A vaca como metáfora da colectividade rural galega, logo?
A mutación está presente na
propia vida dos galegos. A vaca
sempre foi un símbolo emprePEPE FERRÍN / A.G.N.

gadísimo como icona, fose por
escritores, artistas plásticos... Interesábame tamén porque é un
ser profundamente contemplativo, e caracterízase por desenvolver esa arte de apacentar, de
ser observadora paciente que escoita como medra a herba. Pero
no libro tamén apunto a unha
posíbel conspiración das vacas,
que, máis alá desa aparencia beatífica, agochan un segredo: a
arte polimorfa de agardar. Hai
un mundo clandestino que recollo, e elementos de ficción que
se mesturan coa evocación.

’’

Existeunparalelismoentre
a vaca e a xente que vive
estabulada na cidade,
deambulando polas obras ou
facendo ronda polos hospitais,
como única forma de relación”

...Idade das vacas é unha etapa
persoal ou unha época histórica?
Ou ambas as dúas cousas?
Esa vaca que está presente no espírito galego, iconográfica, era un

pretexto para unha viaxe a través
da memoria cara ás raíces, cara a
un tempo perdido. Quería describir a fronteira, esta beira evocativa do tempo, como se se tratase do documental sentimental
de Agnès Varda (cineasta belga,
considerada a “avoa da Nouvelle
Vague”). E unha volta á casa nativa, un regreso ao pasado dende
a consciencia. A vaca é un pretexto para viaxar a través da desolación e do desamparo, pero tamén da celebración.
Ten dito que a deste libro é poesía sobre a raíz, pero non enxebrista.
En efecto, a estética é antienxebrista, foxe do costumismo. Non
entro no territorio do tópico bucólico do rural: antes falo dos expatriados do campo. É unha especie de compendio de formulacións estéticas que transitan
por varios camiños.
E ten que ver a estabulación das
vacas coa alienación humana,
co exilio do rural ao urbano?
Ten. Existe certo paralelismo coa
xente que vive estabulada na cidade, que non se integrou na
oferta vital do campo. Ese deambular polas obras, ou facer unha
ronda polos hospitais, como
única forma de relación posíbel,
sérveme para recrear un mundo
de ficción, poboado por pantasmas do pasado.
No poemario hai tamén certa
narratividade?
Os versos, pola súa disposición,
entrarían na prosa poética. Si
hai presente fabulación, sempre cun fondo de ironía que o
percorre todo. Está presente esa
melancolía líquida que pinga
na consciencia, que deixa un
ronsel de celebración e derrota,
pasada pola ironía, por certo
humor difuso.
Falaba de Bergman e Varda.
Canto de intertextual (e de intertextualidade cinematográfica,
tamén) hai no poemario?
Hai bastantes referencias, a Patti
Smith, ao estilo indagatorio de
Agnès Varda, e a Francis Ponge, e
ao seu libro A fábrica de prado
(1971), cando afirma “o prado é
unha das cousas do mundo
máis difíciles de explicar”. O
prado é un lugar que é como
unha enciclopedia aberta, que
amosa os esforzos e desvelos
dun pobo.G
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Tabela das letras. FICCIÓN¬
 Made in GZ. Séchu Sende. Galaxia
 Harry Potter e as reliquias ... J.K. Rowling. Galaxia.
 Fin de século en Palestina. M.A. Murado. Galaxia.
 O neno do pixama a raias. John Boyne. Faktoría K.
Cardume. Rexina Vega. Xerais.
C

ÁLVAREZ
BLÁZQUEZ
EN TUI
Marga Romero

crítica

NON FICCIÓN ¬
 Carta ao señor Futuro. Eduardo Galeano. Laiovento.
 O segundo sexo. Simone de Beauvoir. Xerais.
 No pazo de Laiovento. Xosé Luna. Espiral Maior.
 X.Mª Álvarez Blázquez... D.X. Cabana. Xerais.
 Tempo do pai. X.Mª Álvarez Cáccamo. Galaxia.

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

É

un gozo camiñar na compaña da alba insomne as ruelas e canicouvas da vella cidade,
a Corredoura, un privilexio. As
pedras están a falar en Tui, versos que trocan en poemas e poemas que mudan en cantigas e
historias que todo o mundo semella lembrar van ocupando lugares para ledicia das persoas
moradoras da cidade, pola Corredoura, en San Domingos, onde fica a vella porta da igrexa de
San Treeçón, que converte en
cantiga de Romaría o trobador
Golparro, o edificio da Biblioteca, a capela do monte Aloia, espállanse palabras nacidas coa
memoria da vella cidade renovada, elas, anuncian que o poeta
que foi neno e mozo ao abeiro da
néboa do Miño, logo obrigado fillo na distancia da cidade volve á
súa casa. O Concello de Tui declarou o ano 2008, Ano de Xosé
María Álvarez Blázquez. Esta homenaxe supera en moito o recoñecemento do valor indiscutíbel
de creación literaria propia do
autor. Xosé María Álvarez Blázquez foi un home xeneroso que
nos cedeu o seu tempo. Segue
sendo xeneroso e a súa sombra
inmensa vai ocupando de novo
a cidade que tivo que abandonar, e con esa sombra veñen todas as persoas xenerosas que sufriron por defender a liberdade e
a II República. Isto vívese nas rúas de Tui. Cando en abril se colocou unha placa na Casa da Rollo
onde viviu coa súa familia, o acto
espertou unha ovación emocionante no concello concedida a
todas estas persoas xenerosas.
No remate Gala Bravo Paramos
interpretaba co seu violín o himno galego, sentiuse e sabiase que
tocaba a bisneta de Enrique Jaso
e sobriña neta de Enriquito e
Evangelina Jaso. As sombras renacen dignas e as persoas aínda
saben emocionarse tras as portas dos poemas.

’’

A homenaxe supera
o recoñecemento
ao seu
indiscutíbel
valor
literario”

NARRATIVA.

O terror
que nace
dentro de un
Antón Dobao
publica a súa primeira
obra narrativa
Incertos
Autor: Antón Dobao.
Edita: Xerais.

Incertos é o título da primeira
achega narrativa de Antón Dobao, poeta experimentado e recoñecido, ás veces desacougante, e tamén director cinematográfico. A obra
consta de trece
contos preñados de misterio
e desacougo.
Seguramente
porque “conto” denuncia proximidade coa narración oral, co
mundo tradicional, a narrativa
actual vén preferindo o termo
“relatos” para referirse a esta distancia narrativa; trátase dunha
estratexia comercial que pretende imprimir connotación de modernidade. Mais, convén salientar, primeiro de nada, que tal estratexia comercial resulta pouco
clara a ollos do lector, pois agacha, ao aglutinalas, dúas realidades ben diferentes. A dos contos,
que son estruturas narrativas
concentradas en si mesmas, nas
que todo está atado desde un inicio e ademais o remate, por sorpresivo que sexa, xa foi anunciado, ás veces desde o comezo. Os
relatos, pola súa parte, posúen
unha estrutura narrativa lineal,
descentrada, frecuentemente de
remate pouco ou nada conclusivo ou aberto. E haberá que lembrar a nacencia urbana do conto?
E haberá que lembrar que entre
os senlleiros renovadores do conto occidental se atopan nomes
como os de Castelao ou Dieste?
En Incertos, o lector agradecerá
os discursos ben artellados, cal-

Antón Dobao.

ANDRÉS PANARO / Arquivo

culados. Ese traballo de armazón chamémoslle, fantasmagórica,
será recompensado coa satisfac- diferente á humana, algo que seción de ter accedido a un produ- rá frecuente en Incertos.
to ben elaborado, a un pan ben Porén, tamén hai contos nos
amasado. Nos primeiros contos, que esta fantasma está ausente,
a estrañización que viven as per- como por exemplo no cuarto ou
sonaxes ten que ver co propio no quinto, con menos clareza no
concepto de si mesmos e provo- penúltimo. Aparentemente,
ca un estado próximo ao terror porque o ser humano non neceou misterio psicolóxico; eses pri- sita da aparición de axentes “esmeiros contos lembráronnos de traños ou estrañizantes” á súa
inmediato a autores como Ferrín natureza. El mesmo é quen de
ou Dieste. Esta impresión, sen comportamentos similares. O
nunca deixar de estar presente, cal leva o lector (e ao autor) a prefoise transformando e
guntarse pola verdadeixa, a lectura do mangara esencia humana, cal
do de contos que lle poé?, en que consiste?, coSen ter que
ñen cabo ao volume
mo se manifesta? Carecorrer
deixounos a impresión
miño que conduce a un
a ningún
de que ao fondo da paicírculo vicioso (ese é o
saxe descansaba Poe. artificio, mete título do sexto conto),
Estes tres nomes poden a inquedanza mirar demasiado para
dar unha idea de como no corpo,
dentro pódenos levar a
están traballados os tex- pouco a pouco, sentir como estraña a
tos, e tamén do clima en deica rematar realidade exterior. Douque se desenvolven as no terror”
tra banda, o espello no
historias que viven unque nos miremos, meshas personaxes ás cales
mo o introspectivo, pose lles desfai a realidade
de reflectir a despersoentre as mans (xa no primeiro nalización que nos habita e mesconto: “Advertencia”) ou ben mo a da realidade externa, unha
constitúen realidades que se realidade susceptíbel de amoprocuran angustiadamente, sarse como intelixente e rebelde
mais que están condenadas a (“O rostro da muller de Aldrei”,
non se atopar (no segundo, “O espello).
“Trasmonte), poñendo mesmo Dobao, entón, propón o retorno
en evidencia o estraño que pode ás raíces, a revisitación de recunresultar ser humano (no terceiro, chos que levamos dentro, agari“Eu non era). Nos tres se dá a mando, esquecemos (“A trabe
aparición dalgunha natureza, de alcatrán”), inclusive o paraíso

’’

perdido da nenez (“Valor de produción”). Non resultan satisfactorios: negra sombra, a teaza de
que nunca será teu, completamente teu o que queres ou necesitas, que estás condenado a unha frustración definitiva que
pendura damoclina sobre a túa
cabeza. Incursiona logo no
mundo da literatura, “O libro
que nunca lin”, co escritor que se
visita a si mesmo a través do
tempo. Mais nin así. En “A derradeira lección”, o escritor de éxito
semella en mellores condicións
aínda, mais tamén sucumbirá,
tamén perderá.
Non está concibido o volume como unha estrutura pechada,
mais si concluínte. Abriuse con
aquela “Advertencia” e agora, xa
nas liñas finais de “Encrucillada”,
confesa: “E isto é todo canto podo ofrecerche. Todo o que seremos. Nada do que fomos. O colapso temporal” (149). Finalmente, si, o libro é encrucillada
na que se colapsa o tempo e
amosa o individuo en loita contra a soidade, indefenso, condenado sen sabelo á frustración vital. Encrucillada (literaria, vital)
na que non se repiten esquemas
narrativos, ancorada nun clima
de misterio que, desde a normalidade, vai espesando segundo se
le, mais consegue sorprender
sempre. Sen ter que recorrer a
ningunha artificiosidade, ningún
ser de natureza espectacularoide
de potencias extraordinarias,
mete a inquedanza no corpo,
pouco a pouco, deica rematar no
terror. Dobao só xoga co momento da súa chegada, coa forma da súa manifestación, e esta
prodúcese con naturalidade, de
xeito que o arrepío, o pasmo, ve
multiplicado o seu impacto. Con
lingua clara, nada pretensiosa,
Dobao usa un ton de confidencia ao lector, sobre todo no inicio
dos contos. Pericia no desenvolvemento, que logra que os avisos
do momento climático pasen
desapercibidos deica actualizaren a súa verdadeira dimensión
no remate. O conto ben escrito
non ten segredos, si precisa narradores moi hábiles, moito máis
que os de calquera novela, non
hai tempo para rectificar.
Xosé M. Eyré
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a (Ferrol).

Fuxir
coa mente
Galaxia publica unha
inusual novela
de Jack London
sobre a vida no cárcere
O viaxeiro astral
Autor: Jack London.
Tradución: Xoán Abeleira.
Edita: Galaxia.

A imaxe arquetípica preséntanos a Jack London coma un
mestre da aventura literaria, un
narrador fascinado polos territorios salvaxes, a vida en situacións
extremas e a supervivencia en
condicións infrahumanas.
Este perfil está
en estreita conexión coa propia biografía de
London, que foi
protagonista e
testemuña de fazañas tan excesivas coma as que se relatan nas
súas novelas. Buscador de ouro
no Klondike, navegador de todos os mares, vagabundo polas
enormes extensións americanas… as súas experiencias nutriron a súa obra e dotárona dunha
verosimilitude que o fixeron
acredor dun enorme éxito. London non é un autor de primeira
liña, mais si un escritor posuidor
dun estilo poderoso e dunha
personalidade inconfundíbel.
Títulos como Cairo branco, A
chamada da selva (ambos en Xerais), Unha odisea nórdica (Sotelo Blanco) ou Martin Eden dan
conta da súa pericia para reflectir
a asañada loita entre natureza e
civilización. O viaxeiro astral –a
súa derradeira novela– susténtase sobre as obsesións básicas de
London, mais faino dun xeito
peculiar que a converte nunha
rareza dentro da abundante produción do autor.
A singularidade desta obra radica no contraste entre as dúas liñas narrativas que converxen
nela. Na primeira, Darrell Stan-

Jack London.

ding, o protagonista, conta o seu O primeiro que destaca é a habeencerramento na prisión de San lencia de London para se introQuintín. Standing, un profesor ducir na mente do protagonista,
universitario condenado por até o punto de que chegamos a
asasinato, vese inmiscido nun dubidar de se verdadeiramente
intento de fuga que o leva ás ce- esas viaxes astrais ao pasado tilas de illamento. Alí, as autorida- veron lugar ou ben se trata só
des da prisión tentan crebar o –como sostén Jake Oppenheiseu espírito mediante un instru- mer, un dos seus compañeiros
mento de tortura coñecido co- de prisión– dun recurso da súa
mo a “camisa de forza”. Mais imaxinación para se evadir dos
Standing descobre que
horrores carcerarios. A
pode evadirse da dor
mentalidade coa que
que este dispositivo lle
nos enfronta o autor é a
provoca entrando nun- O primeiro
dun científico que, paha especie de transo que destaca é seniño, vai asumindo
grazas ao cal pode revi- a habelencia
formas do pensamento
vir existencias pasadas, de London
máxico e relixioso. O
anteriores reencarna- para se
lector moderno dará
cións. E é aquí onde se introducir
prioridade á interpretapon en marcha a seción de Oppenheimer,
na mente do
gunda das liñas narratimais o narrador salfere
protagonista,
vas, a que refire as vidas
o relato con detalles
até o punto de
precedentes do prisioque proporcionan proque chegamos bas de que as súas exneiro. Nin que dicir ten
que London se deixa le- a dubidar de se periencias –as súas suvar polo seu amor á verdadeiracesivas reencarnaaventura para encher mente esas
cións– teñen base real.
estas pequenas histo- viaxes astrais
Era esta a posición do
rias dentro da historia ao pasado
autor? Pouco importa:
principal con incur- tiveron lugar” o pertinente aquí é o exsións en escenarios que
celente retrato dun perlle permiten recrear resonaxe rexamente delatos de espadachíns
cidido a non deixarse
franceses, de náufragos en illas vencer polo infortunio, a non caremotas, de conspiracións e tur- er no desalento por sombrizo
bios amores en exóticos reinos que se lle presente o futuro. Un
do Extremo Oriente e mesmo na personaxe que atopa na imaxiXerusalén que presenciou a cru- nación unha saída á perversidacifixión de Cristo.
de do seu destino.

’’

Este optimismo que ao longo de
toda a obra proclama o triunfo
do espírito resulta, non obstante,
un tanto relativo se o comparamos co desánimo que provocan
tanto a trama principal –a inhumana estadía do protagonista na
prisión– coma os sucesivos episodios que describen as reencarnacións do protagonista –nos
que, nas raras veces en que non é
asasinado, soporta durísimas
probas. E talvez este desconcerto
moral sexa o causante da irregularidade no estilo da novela –que
oscila entre un rexistro inopinadamente poético e unha prosa
excesivamente afectada– e a
confusión na estrutura –os lances relativos ás vidas pasadas de
Standing están escritos coa habitual prosa enérxica de London,
pero resultan desconexos e desiguais no seu interese.
En todo caso, é no relato carcerario onde se atopan os maiores
acertos desta insólita novela. A
irritación que se adiviña tras a
denuncia das crueis condicións
dos cárceres, da corrupción reinante entre gardas, alcaides e
gobernadores, da obscenidade
fundamental que supón a pena
de morte… transloce unha carraxe cara á inxustiza que transcende o mero moralismo. E para
comunicar este sentimento, o
retrato de presos e gardas, o escenario, a atmosfera, a descrición do medo e do tedio dos prisioneiros… van construíndo un
conxunto intenso e efectivo. Alternando anécdotas persoais e
suxestións de conxunto, o autor
logra combinar precisión e insinuación, enfocando sempre a
atención sobre o autenticamente significativo. Existen, ademais,
excelentes peripecias coma a do
náufrago Daniel Foss –unha irónica relectura do Robinson de
Defoe– que demostran que o
sentido do humor de London
podía ser aceirado e sutil.
En fin, un libro moi atraente malia a súa desigualdade que, ademais, vén envolvido nunha moi
meritoria tradución –agás algún
desconcertante descoido– de
Xoán Abeleira. Unha tentación
que ningún bo lector debería
desdeñar.
Manuel Xestoso

CONTADELIBROS.
Vida de Álvarez Blázquez
Clodio González Pérez percorre
a vida do homenaxeado do
2008 polo Día das Letras. Xosé
María Álvarez
Blázquez.
1915-1985
é unha biografía e
tamén unha análise
da obra do
activista
cultural, que se estendeu máis
aló da creación literaria, xa que
tocou outros moitos aspectos.
Edita Toxosoutos.

Poesía recuperada
Canle segredo é un poemario
de Xosé María Álvarez Blázquez
que Galaxia reedita coincidindo
co ano adicado ao escritor
de Tui. A primeira
edición fora a
do 1976 en
Edicións
Castrelos.
Versos
intimistas
atravesados por sentimentos
tales como a nostalxia, a frustración, a angustia e a tristura polo
paso do tempo ou pola dor.

Dicionario do Día das Letras
TresCtres publica ‘Dicionario’
Xosé María Álvarez Blázquez, de
Ana Acuña, dentro da xa clásica
colección ‘Letras Dous MIl...’,
que recolle
os
principais
conceptos
relacionados co autor
homenaxeado no Día
das Letras.
Ademais de analizar polo miúdo
a traxectoria do literato, inclúe
unha cronoloxía dos
acontecementos máis
destacados da súa vida e tamén
da historia de Galiza. 
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Preséntase a V edición de Curtocircuíto.O Festival Internacional de
Curtametraxes compostelán conságrase, nesta edición, cun aumento
da contía dos premios e novas seccións. O prazo para participar está
aberto até xuño, e foron xa recibidos
600 traballos. A sección oficial do festival ten lugar en outubro, pero nos
meses de xullo e agosto terán lugar
as proxeccións de filmes na rúa.

crítica
O CORDEL.

OUTRAS LINGUAS.

El Temps

A esencia dunha
cidade ou cando
o xornalismo
se fai literatura

Nº 1.245. 22 de abril do 2008.
Dirixe: Àlex Milian
Edita: Edicions del País Valencià. Prezo: 4 euros

A veterana publicación editada
en catalán na Comunidade
Valenciana leva á portada as
relacións de
amizade entre
os gobernos
autónomos de
Valencia e
Murcia, ámbolos do PP, en plena
crise pola seca de Catalunya e o
trasvase do Ebro. Pode
consultarse en liña
(www.eltemps.cat).

O Espiello
Nº 24. Inverno do 2008.
Edita: Asociación Cultural ‘Nogará’.
Prezo: 2 euros.

A revista editada na fabla
aragonesa dálle un destaque
especial ao xeito tradicional de
celebrar o carnaval en Aragón.
Chusé Ramón Barrios
entrevista a
Paco Paricio,
membro do
grupo teatral
‘Titiriteros de
Binéfar’ e
tamén viaxa ao
Xortical para dar conta dos
queixos que alá se producen.
Chesús García publica o relato
‘Quiestro mayestro’.

Europa de les Nacións
Nº 65. 4º trimestre do 2007.
Dirixe: Aureli Argemí.
Edita: CIEMEN. Prezo: 3 euros.

Martí Estruch Axmacher entrevista a xornalista Patrícia
Gabancho, que acaba de
publicar un libro no que alerta
do perigo
de
extinción
do catalán.
Maria
Areny e Pere Mayans
coordinan
un dossier
sobre o modelo catalán de
inmersión lingüística .

Resaca crónica. Cinco años de
la Semana Grande de Bilbao
Autor: Pablo Martínez Zarracina.
Edita: Pepitas de calabaza.

Hai xa algún anos, en 1995, Furio
Colombo avisaba de que xa non
existía o perigo dun contubernio
entre xornalismo e literatura: “A
literatura afastouse da realidade
e o xornalismo
(mesmo o bo
xornalismo)
tende a escribirse
“menos
ben”, a separarse da escrita e
máis ben a temela”. O problema, quizais, radica en que xornalismo e literatura son dúas
cousas ben distintas, e o xornalismo, aínda que ben escrito,
quizais non é literatura. Ou talvez o equívoco radique que se
confunde o artigo de opinión,
ou o artigo xornalistico do día a
día, co xornalismo tout court:
cantos miles de xornalistas non
escribiron un “artigo” na súa vida e son bos xornalistas!
O outro problema é o do “articulista”, que pode redactar máis
ou menos ben, escribir máis ou
menos ben, pero que non busca
facer “literatura”, senón que o
lector se “distenda” por un momento da tensión que lle debe
producir o xornal, e lle sae literatura. Eis o que lograron mestres
de tempos idos: Camba, Fernández Flórez, Cunqueiro, Pla,
ou, con todas as reservas que se
queiran, os artigos do propio
Otero Pedrayo, e toda unha restra que non fai falta mencionar.
Ademais, hoxe, o “articulista”,
se non fala de actualidade, de
política, non interesa. O “artigo”
de xornal debe servir para o día
a día, para a intervención inmediata, e así van as cousas. Claro

Pablo Martínez Zarracina.

que existen outros “articulistas”: literatura e xornalismo, tamén é
son aqueles que se consideran certo que no xornal se pode fauns Woody Allen que quixesen cer literatura. E o “produtor” de
transformar os seus problemi- literatura pode ser xornalista ou
ñas en obras mestras populares non. Ora ben, para producir lien todo o mundo. O problema é teratura no xornal hai que fuxir
que estes mitómanos son con- deses grandilocuentes artigos
taxiosos, producen estilos, iden- “literarios” que adoitaban entidades postizas, máscher as páxinas dos
caras, histerismos, e
xornais durante o franunha imperiosa nece- Durante
quismo e mesmo hosidade de seren ama- a Semana
xe, onde o único que
dos, aprobados, acep“loce” é un pedantisGrande a
tados: queren ser o
mo sen fronteiras nin
cidade móstra,
centro de atención. E
límites. A literatura no
talvez, como
así, a primeira persoa
xornal pode ser produé en realidade. cida por cousas tan
do singular, desterrada
no xornalismo, volta É entón cando simples como unhas
aparecer da man do o cronista
“festas maiores”. Por
“articulista”, que está a ultrapasa
exemplo, a Semana
facer “artigos” e non a crónica e se Grande de Bilbao.
“literatura” no canto de converte
Pablo Martínez Zarrafacer “literatura” e non en literatura” cina, columnista e crí“artigos” xornalísticos,
tico literario do xornal
cuxas técnicas verbais e
El correo, acaba de punarrativas non domiblicar as súas “crónina, e así adoitan parir uns “hí- cas” dos últimos cinco anos
bridos” que son aborrecidos (2003-2007) da Semana Grande
aínda que non superen os 2.000 de Bilbao. Son “crónicas” feitas
caracteres.
día día durante as festas da ciMais se é verdade que non exis- dade vasca, escritas con resaca
te o perigo de contubernio entre no corpo. Martínez Zarracina

’’

explica o que ve, o que sente durante eses días, explica, narra,
descubre, inventa a súa cidade
para o seu lector, mais ao mesmo tempo, para si mesmo. Bota
unha ollada ao tempo directa e
oblicua sobre os bilbainos, sobre os seus costumes, sobre a
cidade durante esa semana,
conforme está a dar tamén unha visión da vida cotiá da cidade
e os seus moradores durante todos os días do ano.
A profunda ironía, o humor e
mesmo, ás veces, o mal zumo
lácteo que deitan estas crónicas
(?), estes artigos, son tamén unha memoria da cidade, unha cidade, como toda cidade, cuxas
festas “son un remuíño inexplicábel que pon do revés a cidade
e tamén o corazón dos seus habitantes”. Porque as festas descobren o verdadeiro rostro dos
habitantes da cidade: “Adoita
dicirse que hai un neno dentro
de cada un de nós. Ben, iso é
mentira. O que hai no noso interior é un chiflado disposto a
beber champán nun vaso de
plástico mentres baila samba
até o mencer”.
Durante a Semana Grande a cidade móstra, talvez, tal como é
en realidade, tal como sente en
verdade, e aí está o seu “cronista” para plasmar ese ser e esa realidade, para mostrarllos aos
seus cidadáns, aos visitantes, a
el mesmo. E é entón cando o
cronista atrapa a profundidade
da cidade, o ámago dos seus habitantes, a el mesmo e as súas
crónicas, divertidas e irónicas,
convértense, nalgo moito máis
grande que ultrapasa a crónica e
se converte literatura, porque a
literatura pode ver e describir a
realidade cotiá que os xornais
ignoran, e en memoria. Nesa
memoria moral da que nos fala
Josep Pla en El quadern gris: “o
temor de perder o que se ten”
(de aí os ataques aos “augafestas”) “ou de non chegar a ter todo o que se pretende é o que fire,
o que moldea a vida”. Sen a Semana Grande, sabe o cronista,
Bilbao, os seus habitantes, el
mesmo, talvez o mundo todo,
non sería o mesmo. Quizais nin
pagaría a pena.
X.G.G.

32-37 critica.qxd

6/5/08

22:56

Página 5

CULTURA.35.
ANOSATERRA
8-14 DE MAIO DE 2008

III Encontro de Gaiteiros en Poio.Ultímanse os preparativos do III Encontro de Gaiteiros Manuel Villanuevaque reunirá a profesionais e afeccionados
do noroeste peninsular en Poio do 6 ao 8 de xuño. Entre as actividades programadas destacan os relatorios de especialistas na investigación da gaita,
entre eles, Carlos Real, Manuel Fernández, Xosé Piñeiro e Óscar Ibáñez. así
como a presentación do novo número da revista Etnofolk, a posta en marcha do V Concurso de gaiteiros Manuel Villanueva e os concertos de Xuacu
Amieva Trío e Pai da cana.

TEATRO.

O club
da comedia
Teatro do Morcego
aposta pola fórmula
do monólogo cómico
para chegar ao público
O club da calceta,
de María Reimóndez
Compañía: Teatro do Morcego.
Dirección: Celso Parada.
Elenco: Estíbaliz Espinosa, Susana Dans,
Laura Ponte, Maxo Barjas, Elina Luaces,
Luísa Merelas Imma Antonio.

Que a mirada do espectador
contemporáneo está inevitabelmente tinxida polo omnipresente fluxo catódico semella un feito
irrefutábel. Que o espectáculo
televisivo ten máis gancho popular que outras formas de entretemento, indiscutíbel. Cousa

so Parada e pola propia autora. da trata de osixenar algo este esNesta obra, un grupo de mulle- tatismo introducindo aquí e acores que acoden a un club onde lá coros, fragmentos de canaprenden a calcetar toman con- cións… mais o certo é que o esciencia da súa condición femini- pectador contempla un puro
na asumindo as desilusións e exercicio de stand up comedy,
frustracións que a vida lles depa- do estilo televisivo tan habitual
rou precisamente por
nos últimos tempos, e
mor desta condición.
os aliños quedan como
Na función de Teatro O problema
o que son, adubos ornado Morcego, estas reu- deste esquema mentais. O problema
nións do club son o é que, unha vez deste esquema é que,
punto de partida para
unha vez exposto o
exposto o
presentar unha suceconflito, a liña dramáticonflito, a liña
sión de monólogos que
ca fica inamovíbel, condramática fica
van expoñendo cada
fiándoo todo ao maior
un dos casos indivi- inamovíbel,
ou menor enxeño do
confiándoo
duais.
monólogo en cuestión
A primeira impresión é todo ao maior e a chispa que as actrique parece un pecado ou menor
ces sexan quen de
desaproveitar un elen- enxeño do
transmitirlle.
co tan irreprochábel monólogo”
Como é lóxico, as mencoma este en sketchs
saxes –pretendidamennos que as actrices non
te de denuncia feministeñen diálogo, non desenvolven ta– quedan bastante diluídas no
accións dramáticas. Faise raro, mar de chanzas e ocorrencias
incluso, ver como unha delas de- necesarias para manter a atenfende a súa parte mentres as ou- ción do espectador nun xénero
tras permanecen inmóbiles ao coma este. No medio da marfafondo do escenario. Celso Para- llada de chistes, as personaxes
non dan saído do tópico e, en xeral, predomina un rexistro bastante rudimentario, abaratado
por clixés previsíbeis e achanzado por chocalladas innecesarias.
E como e lóxico tamén, a calidade dos soliloquios varía moito en
calidade e intensidade ao longo
das case dúas horas que dura o
espectáculo.
Hai un traballo impecábel por
parte das actrices. Hai boas caracterizacións e momentos moi
graciosos. Hai un espléndido
vestiario, xentileza de La Canalla.
E hai risas e aplausos nas butacas. Mais aparentan unha fraca
recompensa para a suposta ambición do texto orixinal. Teatro
do Morcego non é a primeira
compañía, nin será a última, que
tenta acadar o beneplácito de
novos públicos cun espectáculo
destas características. Quizais
sexa unha fórmula de éxito –e
desexámoslle sorte– mais os espectadores que buscan verdadeiro teatro detectarán a incongruencia entre a mensaxe e a forma en que se pretende transmitir. E esixirán máis que un pasatempo cómico.

’’

Escena d’O club da calceta.

moi diferente é que os creadores
teatrais teñan que se someter,
por forza, a esta ubicua influencia para atraer espectadores ás
salas. Non obstante, esta parece
ser a aposta de Teatro do Morcego: trasladar unha fórmula televisiva de grande éxito –un desfile
de monólogos máis ou menos
cómicos, tipo “club da comedia”– ás táboas, supoño que coa
esperanza de que o público acuda en masa, disposto a deixarse
convencer por un esquema que

coñece perfectamente e que
sostén a promesa de hora e media de inofensiva diversión.
E cando digo inofensiva refírome, con toda intención, á contradición que supón pretender
trasladar unha mensaxe social
de denuncia baixo a forma dun
entretido espectáculo de variedades. O club da calceta é unha
adaptación da novela homónima de María Reimóndez –adaptación realizada, segundo se nos
di no programa de man, por Cel-

Manuel Xestoso
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Michael Nyman en Compostela.
Unha das iconas da música new-age,
o británico Michael Nyman, achegarase ao Multiusos Fontes do Sar o vindeiro venres 16 de maio para presentar en directo o seu novo proxecto
xunto á súa orquestra. Michael Nyman é o autor de bandas sonoras como O cociñeiro, o ladrón, a súa muller
e a súa amante,de Peter Greenaway
ou O piano.

crítica
CINEMA.

O home
aparentemente
seguro
de si mesmo
Elegy
Directora: Isabel Coixet.
G u i ó n : Nicholas Meyer, da novela O
animal moribundo, de Philip Roth.
Fotografía: Jean-Claude Larrieu.
Elenco: Penélope Cruz, Ben Kingsley,
Dennis Hopper e Patricia Clarkson.
Ben Kingsley e Penélope Cruz.

Isabel Coixet acaba de pasarse a
EE UU, despois de achegamentos evidentes, xa que o seu cine é,
en certa maneira, usuario frecuente de modos e maneiras
propios do “estilo americano”,
que xa practicara pola vía do Canadá e coa dirección de actores
americanos en anteriores traballos. Agora é un desembarco na
industria dos USA, non en
Hollywood, como se di por aí,
senón nese outro eido cinematográfico da Costa Este, capaz de
facer cine con máis cabeza, máis
estilo, máis cultura e máis deseño. E para empezar xa bota man
dunha novela de Philip Roth, un

característico narrador de Nova
York. Toda a película está empapada polo estilo de contar de
Coixet, un estilo propio, traballado na mesa de montaxe e edición, unha maneira de contar
coa cámara que pinta, debuxa e
da cores a cada plano, incluidos
todos eses planos falsamente
“innecesarios” dos que gostan
tanto os cineastas “autores” e
que sementan un clima ao longo da proxección. Coixet domina os planos, de breve duración,
esas pinceladas de apoio a cada
secuencia; o feito de ser unha recoñecida directora publicitaria
tamén axuda. Elegy, que é o no-

me para o cine da novela O animal moribundo ten moita sustancia e fala do paso do tempo,
do home seguro de si mesmo,
que se fai forte nunha coraza feita por el a súa medida para pasar
polo amor sen amarras; pero o
tempo pasa, e cando se decata
de que se enamora dunha moza
trinta anos máis nova, a cousa
vira de rumbo.
A historia é un drama que se explica na narración en off a través
dos pensamentos do personaxe
principal e nas conversas con
amigos. E nese paso da narrativa literaria á cinematográfica
producese unha fractura; o que

A represión da
masonería viguesa
Luís Lamela García
Da represión franquista en Galicia aínda existen
universos estancos e impenetrábeis que é
necesario investigar. A represión masónica
viguesa é un exemplo. A guerra do 36 foi un
horror e a posguerra unha continuación dese
horror. Foi como un inmenso cárcere sen
esperanza onde os masóns vigueses foron
encerrados –ou inhabilitados– logo dunha
represión posbélica continuada, irrompendo o
pesadelo na vida cotiá cunha permanente ameza
psicolóxica que ensombrecía a vida.

A NOSA TERRA EDICIÓNS

na novela é (debe ser, non lin o
libro) sustancia narrativa do
propio autor, que complementa o fío do argumento, na película ten que quedar exposto
coa cámara e cos diálogos; non
hai máis. E nese punto parece
en momentos que gana a fotografía e o encadre á forza da historia; a plástica da imaxe (por
outra parte, de alta calidade)
agacha por momentos o drama
que recorre por detrás. Outra
cousa son os actores; Kingsley
fai críbel o seu papel de vello ligón que seduce coa etiqueta de
profesor-culto-carismático pero que en verdade é un solitario
cheo de medos; Penélope Cruz,
que ten que estar demostrando
a cada momento que é actriz,
está aquí realmente importante, e a directora sabe tomarlle o
aire, desde a moza radiante da
primeira
parte do filme á muller
sen maquillaxe e cos Se houbese
ollos incha- que facer un
dos do final. balance final,
E logo, por sería positivo,
alí pasan aínda que
dous mons- non se chegue
truos, dous a acadar
iconos pop o tope que
dos sesenta: merecería”
Denis Hopper e Debbie Harry, o
“easy driver” e a
“blondie”.
Se houbese que facer un balance final, sería positivo, aínda
que non se chegue a acadar o
tope que merecería; e mágoa
que eses pequenos desencontros entre o fondo e a forma fagan que perda fol, que enfríe o
pulso que se lle debe a un drama amoroso e romántico.

’’

PROPOSTA: Seguramente haberá que ler a novela de Philip
Roth, para comparar, que sempre é un xogo interesante e interactivo de verdade, sen pantallas
nin mandos. E, por suposto, baixar de internet a película que dixen a pasada semana, Man of
the Earth, de Jerome Bixby.
J.A. Xesteira

ARTE.

Novas
adquisicións da
colección CGAC
Distancia crítica
Lugar: CGAC, Santiago.
Datas: Até o 1 de xuño do 2008.

A colección que se foi conformando no CGAC nestes 15 anos
(a programación estábel iníciase en 1995 segundo a súa páxina
web) é a única colección pública
de arte contemporánea internacional que temos no país. E Gloria Moure, Miguel Fernández Cid e, agora, Manuel Olveira os
seus máximos e na práctica únicos conformadores. Verdade é
que as adquisicións –no que fai
ás de ARCO por exemplo- tiveron a miúdo uns cantos nomes
máis que figuran nos dossieres
de prensa, pero que non asomaron nunca nas referencias á colección (créditos dos catálogos,
páxina web, etc.). Daquela,
sempre foi o director quen marcou a liña de compras a seguir.
Iso é lóxico, porque eles e non
outros/as son os elixidos para
que piloten durante un tempo e
co seu particular ideario a institución, e porque outra parte das
adquisicións proceden –tamén
de xeito lóxico– das mostras que
a propia dirección do CGAC vai
deseñando. Aquí está tras eles o
Padroado e noutros centros
contan con comités de compras, pero en calquera caso é lóxico que sexa o director/a quen
constrúe a liña científica de adquisicións. Iso é así no CGAC e
fora tamén. Daquela, a colección ten tres importantes etapas, até o de agora a de Fernández-Cid, por ser a máis longa,
marcou a súa pegada de xeito
maior, aínda que sexa só polo
número de pezas adquiridas e
as mostras que produciu neses
anos. Olveira aínda está a principiar a configurala, mais tamén
xa coas súas marcas ben persoais, nidias e recoñecíbeis.
Agora vemos só un man- >>>
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Reclaman unha política audiovisual única.O pasado 5 de maio o presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, mantivo unha reunión cos representantes
das asociacións empresariais e profesionais que lle reclamaban, entre outras
cousas, a aplicación dunha política audiovisual única. Na actualidade, as competencias en materia de audiovisual están divididas, tal como se acordou na
constitución do bipartito, entre a Secretaría Xeral de Comunicación e a Consellaría de Cultura. Tras a reunión, Touriño manifestou o seu compromiso de traballar na construción dunha mesa de diálogo entre administración e sector.

>>> gado de pezas novas nesta E mesmo sería desexábel que
exposición temporal do CGAC, xentes da literatura e doutras arnunha desas mostras lóxicas en tes (arquitectura, música, etc.)
calquera institución con colec- se enfrontasen á tarefa de ler de
ción propia que, ademais, vaina xeito particular e persoal esas
a cada paso acrecentando. Fer- pezas pertencentes ao patrimonández-Cid principiara ditas nio público galego.
mostras e aos catálogos titulára- Faláballes a última vez da miña
os Colección CGAC/ Docu- visita ao MUSAC, pois ben tróumentos e fixera 4 volumes con xenme de alí o libro “Colección
cadanseu subtítulo específico MUSAC volume 2”, editado
(“Miradas cómplices”, “Xogos agora despois daquel outro co
de escala”, etc.). Agora
que se inauguraba o
Olveira vai polo seu seMUSAC e a súa colecgundo volume e impri- En sentido
ción. Velaí 624 páxinas
miulles aos catálogos estrito non
que compilan todas as
destas novas mostras existe aínda a
últimas adquisicións
da casa un signo ben día de hoxe
destes pasados dous
suxestivo, consiste en unha
anos, nun volume de
facer que as obras da
gran formato e grandes
colección de
colección sexan cómfotografías das obras
libros do
plices do tecido social,
–coas lóxicas fichas dos
CGAC”
e fano mediante textos
autores e das pezas–.
críticos das pezas asiEnvexábel non tanto
nados por diferentes
polas obras adquiridas
actores culturais (dos
como pola empresa dique por certo, algo do seu con- vulgadora emprendida. Certo é
texto profesional habería de re- que dende a chegada de Olveira
ferirse ao final). Principiou esa ao CGAC, principiouse, na páxitáctica en “Mapas, cosmogoní- na web, a dar conta de toda a
as e puntos de referencia” e ago- colección CGAC, pero dun xeito
ra vólvese a ese convite intelec- aínda moi precario. Daquela,
tual en “Distancia crítica”. Má- tanto a dirección como padroagoa que desta volta non evita- do deberían apostar por iniciar
sen calquera reiteración de si- xa esa tarefa editorial ineludíbel
naturas invitadas, con novos de ir facendo pública e en divernomes, por exemplo, do xorna- sos volumes a colección. E é que
lismo cultural do sur de Galiza. por incríbel que pareza e en

ANA VARELA

O presidente da Xunta
con representantes do
audiovisual galego.

’’

sentido estrito non existe aínda
a día de hoxe unha colección de
libros do CGAC –e son moitas as
edicións saídas de aí– que fora
compilando todas e cada unha
das obras e autores/as da colección. É unha tarefa que situaría
á colección CGAC no seu xusto
lugar –seguramente ben importante malia o ranking desmesurado e algo entolecido de coleccionadores institucionais peninsulares–.

C E N T E N A R I O

Xosé M. Buxán Bran

D E

GRAHAM WARRELLOW

Distancia crítica, exposición con fondos da súa colección no CGAC. Existencias [abaixo], mostra con fondos propios no MUSAC.

U R B A N O

L U G R Í S

Aquí vén o Maio

Urbano Lugrís
Unha biografía divulgativa
de ANTÓN PATIÑO

de URBANO LUGRÍS
RELATOS HISTÓRICOS

COLECCIÓN ESENCIAS

A NOSA TERRA
EDICIÓNS
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ENXEÑOS E CRIATURAS

MUSMUSUSMU
Xosé Miranda

P

regúntame Xoán da Coba (quen se agoche detrás
dese pseudónimo) a orixe do nome dun personaxe
da miña novela Ariadna, o gato robótico Musmususmu,
pois ao visto en wolof (idioma do Senegal) muus significa
gato, muus mu, o gato que, e muus mu suñu, o gato que é
noso. En puridade, o nome do personaxe musmususmu
non é meu: roubeillo ao Paco Martín. Claro que nel era o
nome dun rato, que se explica pola repetición de mus. Se
o gato caza ratos, podemos con facilidade aplicarlle a un o
nome do outro. O meu gato é mecánico, pero murador.
(Un gato murador é o que caza ratos, non o que anda polos muros). Noutras palabras, os nomes do rato e do gato
semellan emparentados ou cando menos similares. Non
me dirán vostedes que muus (gato) e muxuk (gato en uzbeko), músaro (en leonés), mixino, micho, etc, non se semellan a mus, maus, mouse. E non me dirán que o que
fan os gatos, miañar, maullar, facer miau, non se parece
ao nome dos ratos. Do mesmo xeito que o que fan os cans
(guau, antes sería uau), en inglés wof, será onomatopeico,
pero seméllase ben aos nomes do lobo –wolf, ulf– e do raposo –vulpes (que soaría uulpes), golpe. Pero o raro é que
os nomes europeos do gato son, en verdade, derivados do
nome do can (catus: canciño) e os nomes latinos do rato
parece que proceden máis ben da rata, porque en latín
orixinalmente o gato era felix e o rato mus. Pois vexan se
se asemellan (rato, gato). O ratonero (Buteo) chámase en
galego miñato, e miñato parece que, en realidade, é o
mesmo: miñato, gato, que miaña (ou que caza ratos).
Ademais, a gatafornela (Circus) debe levar ese nome por
algo. O morcego (rato cego) nalgúns lugares de Galicia é
aínda muricego. En catalán, rat-penat; en vasco saguzar,
sendo sagu o nome do rato,en alemán fledermaus. A musaraña (musgaño, murgaño, furaño,furafollas) é ao tempo rato e araña, ou teipa e araña (italiano, toporagno); alemán: pitzmaus. En fin, uns animais levan o nome doutros: Do merlo, a merluza; do corvo, a corvina, etc. É moi
curioso o caso dos caimáns. Herodoto (Historia) aclara
que crocodilo era o nome grego dos lagartos. Cando os
gregos coñeceron Exipto, estenderon o nome a ese réptil
xigantesco que atoparon no Nilo (e no Sáhara). Ou sexa, o
lagarto deulle nome ao crocodilo. Cando os españois chegaron a América, atoparon crocodilos. Nunca os viran.
Como lles chamaron?: Lagartos. Aínda así lles chaman os
latinos norteamericanos (nos debuxos animados dobrados en México vía eu as fazañas do "lagarto Juancho").
Cando chegaron os ingleses chamáronlles co nome español, mal pronunciado: un lagarto! A ligator! Aligator. Sendo eu neno, un veciño da miña idade, o Juanito, apareceu
a xogar cunha figuriña de plástico dun crocodilo. Díxenlle: préstame o crocodilo! El dixo: non é un crocodilo, é un
águila-Tor. Eu: home, é un crocodilo, ou será un caimán.
E o Juanito: é un águila-Tor, que mo dixo meu pai.
Tardei anos en descubrir o misterio: era un aligátor.G

’’

Os nomes do rato e do gato
semellan emparentados
ou cando menos similares”

Xarín, as raíces da festa
Tras oito anos de silencio, os gaiteiros do Incio regresan
con Galaguech, un segundo traballo que a través
de composicións propias e sonoridades diferentes
M.Barros

Xarín está a presentar Galaguech, un esperado segundo
traballo que non vai deixar indiferente ao seu público. Despois
de publicar en 1999 Xarín. Gaiteiros do Incio, composto por toda unha serie de pezas recollidas
do gaiteiro Juanito do Carballal,
que ofrecían un percorrido pola
extensa e variada música tradicional, a banda dá unha viraxe
de 180 graos e presenta un repertorio de composición propia,
novas caras nas súas filas e unha
manchea de novidades en canto
á sonoridade.
O grupo demorou durante oito
anos a saída de Galaguech (voz
que se emprega nunha pequena
zona do Incio para mandarlle
beber ao gando), un período ao
ver de Totono, un dos músicos
veteranos da formación, necesario para que encaixasen as novas
pezas que compoñen Xarín. Como os vellos gaiteiros, a banda
madurou primeiro o repertorio e
o directo para finalmente dar o
salto ao estudio de gravación. O
resultado ve a luz da man da discográfica Zouma Records e aínda que mantén un estilo fiel á
banda, presenta moitas novidades que permiten falar da súa
evolución como banda.
Unha desas mudanzas é precisamente a composición propia.
A maior parte das pezas que dan

forma a Galaguech naceron do
maxín de cada un dos músicos,
dende as melodías até as instrumentacións e harmonizacións.
“Cando vén a inspiración vamos
facendo” explica Tonono. “Ocórresenos unha música, tarareámola e gravámola co que teñamos a man, o móbil mesmo vale. E a partir dun anaquiño vamos desenvolvendo entre todos
a peza nos ensaios”. Recoñece

’’

OgruposobeconGalaguech
un novo chanzo
dentro do camiño evolutivo
iniciado a principios
dos 80 que os está a levar
desde unha formación
autodidacta a unha banda
de traballo destacado
dentro da música de raíz”

que nestes máis de 20 anos que
leva a banda en activo cada vez
son maiores as dificultades para
casar a vida privada coa paixón
pola música porque é moita a
dedicación que precisa e pouco
o tempo libre. Con todo, Xarín
ten acadado nestes anos un directo divertido e potente coas raíces fendidas na tradición e as
ponlas nos tempos que corren.
Galaguech preséntase tamén
como unha evolución na sonoridade dunha banda que está a
crear a súa propia identidade.
No disco van agromando instrumentos inexplorados por Xarín
como o violín e non aparece a
voz en ningún dos temas. O grupo sobe así un novo chanzo dentro do camiño evolutivo iniciado
a principios dos 80, que os está a
levar dende unha formación inicial autodidacta a unha banda
de traballo destacado dentro da
música de raíz.
Nesta nova etapa, a formación
está integrada por Nemesio Pérez Díaz, no tamboril e percusións, Xesús Luís González Rodríguez, na frauta traveseira e
nas gaitas, Xosé Antón Valcárcel
Vázquez Totono co acordeón,
Luís Quíntana Bernardo nas gaitas e clarinete, Iria no violín e
bombo e Rebeca, na gaita, bombo e pandeiretas.
Na actualidade, Xarín está mergullada na presentación de Galaguech e na preparación da xira
de concertos pero tamén nas tarefas de composición e elaboración dos temas do que será o seu
seguinte traballo. G
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Tira de Home, sweet home, de Eduardo Galán, Dudi.

O cómic igual que a literatura
Nace El Patito, editorial especializada en banda
deseñada, que publicará este ano Estratos
e De Profundis de Miguelanxo Prado,
por vez primeira en galego

M. Barros

Aínda que a banda deseñada
goza de mellor saúde que en décadas pasadas, cunha maior visibilidade dos traballos dos autores do país, coa posta en marcha de máis soportes, certames
e premios e a aparición de revistas profesionalizadas como Retranca, o certo é que a súa situación dista moito de acadar as
cotas de normalización que gozan países europeos como
Francia ou Bélxica, especialmente no que se refire ao risco
comercial por parte da iniciativa privada en canto á edición.
En Galiza, tan só unha editora,
Factoría K, á marxe de proxectos puntuais e dos álbums autoeditados de Polaqia, publicaba
de xeito profesional e con certa
periodicidade cómic até finais
de 2007. Dende o pasado mes
de outubro a lista de editoras especializadas medrou coa posta
en marcha de El Patito Editorial,
a empresa dirixida por dous especialistas do eido do cómic galego, Fausto Isorna e Gemma
Sesar e que vén de presentar as
súas novidades no Saló del Cómic de Barcelona.
Como explica Gemma Sesar, a
editora naceu pola “desidia e a
falta de interese que esperta nas
empresas dedicadas á edición
en Galiza a banda deseñada”, e
coa intención de ser competitiva no mercado galego e estatal
ofrecendo un produto de calidade á marxe de modas e perdurábel no tempo.
A primeira obra de El Patito Editorial e a desculpa para poñer
en marcha o proxecto foi o catá-

logo da exposición Golfiño en
portadas, comisariada por
Fausto Isorna e Gemma Sesar.
“Contactamos coas editoriais e,
como ningunha mostrou interese, atrevémonos nós mesmos. Percibimos ademais que
non era un problema que só
nos afectase a nós senón que a
falta de editor é unha das dificultades coas que adoitan toparse os debuxantes”.
O primeiro grande lanzamento
de El Patito Editorial levou de novo as librarías, e despois de catro
anos de parón, as aventuras de
Xiana e os seus compañeiros,
ideadas por Norberto Fernández. Baixo o título O castelo regadeira, o volume, publicado a finais de 2007, recolle máis de 40
historias publicadas na revista
Golfiño nas que se suceden as
aventuras e desventuras da heroína protagonista. Agora, xa está na rúa Aventuras de Cacauequi, de Xacobe Fernández, que
acadou en 2007 o Premio Castelao de Banda Deseñada, convocado pola Deputación da Coruña. O ilustrador, comiqueiro, retratista e autor de contos toma
como escusa un descubrimento
fortuíto para poñer en cuestión
toda a historia do pensamento.
Constrúe así un mundo fantástico, propio e orixinal cun punto
de amargura.
Con todo, a aposta máis forte da
editora é a edición das obras de
Miguelanxo Prado ao galego.
Traducido a 14 idiomas, a banda deseñada do país tiña a materia pendente de editar na lingua na que foron concibidas as
obras do autor máis destacado

’’

A filosofía da empresa
é sacar obras de autores
galegos en galego pero tamén
en castelán e tratar de
competir fóra”
de Galiza. El Patito Editorial publicará este ano dúas das súas
obras, Estratos e De Profundis.
EN GALEGO E CASTELÁN. A filosofía da
empresa é sacar obras de autores galegos en galego pero tamén en castelán e tratar de competir fóra. “O mercado en Galiza
é moi pequeno, poden venderse
1000 ou 1500 exemplares, unha
cifra aceptábel en Galiza, pero
que non permite subsistir” expli-

? UERE SABER MÁIS?

www.elpatitoeditorial.com

ca Gemma Sesar. “Até agora as
editoriais pequenas trataban de
cubrir gastos. Nós queremos
crear unha empresa real que gañe cartos e que poida pagarlle
dereitos de autor aos debuxantes, unha editorial como calquera de literatura”.
Avalado por unha bagaxe cultural comiqueira moi ampla (Valiumdiez, Das Kapital, Golfiño),
Fausto Isorna confía máis nos
bos proxectos que na eficacia da
política de subvencións. Como
explica a súa socia no proxecto
“unha empresa subvencionada
non é unha empresa de verdade.
O noso obxectivo é tratar o cómic igual que a literatura: se non
se vende retirámonos”. Con todo, sinala que aínda que pequeno, en Galiza existe mercado para o cómic. “O problema está nas
librarías. Neste momento”, sinala “non hai moitas publicacións
de cómic en galego pero tampouco teñen oco nas librarías.
Está a acontecer o mesmo que
hai anos coa literatura galega, á
que se lle destinaba un recuncho
perdido”. Ao seu ver é necesario
concienciar á librarías e público

de que “existe unha serie de libros en galego que teñen que ter
o seu espazo” así como levar a
banda deseñada máis alá das
tendas especializadas e facer
“unha política comprometida
co cómic ao igual que se fixo coa
literatura infantil”.
MÁIS PROXECTOS NA GABETA. Para este
ano, a editora está a preparar un
bo feixe de novidades. Unha delas é Home, sweet home, de
Eduardo Galán, no que se recollen as tiras publicadas polo autor no Diario de Galicia. Home,
sweet home é a segunda entrega
da colección Biblioteca Feima
de Clásicos da Historieta Galega,
coa que a editorial e a Fundación
Feima pretende recuperar obras
descoñecidas de autores galegos
ou esquecidas co paso do tempo. A serie inaugurouse coa obra
Os Compañeiros. A orde de pedra, o primeiro traballo profesional de Miguelanxo Prado.
Ademais, a editora traballa nun
libro asinado por Víctor Aparicio e no segundo álbum de Xacobe Fernández, que sairá a finais de 2008.G
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Unha vista de Chaves.

A eurocidade Chaves-Verín
Xerardo Dasairas

A Xan Bouzada, in memoriam

X

a vai para moitos
anos que entre Galiza e Portugal se veñen programando
plans de desenvolvemento social, infraestrutural
e económico (Leader, Interregs...) de cara a consolidar a
Eurorrexión Noroeste (Galaecia) concibida e aprobada pola
Unión Europea. E neste sentido
a participación e colaboración
nestes eidos tamén se tén evidenciado, aínda que moi sutilmente, entre Verín e Chaves. Se
un dos proxectos estrela conxuntos, a chamada Cidade do
Motor, ficou só niso, en proxecto, outros teñen saído adiante,
destacando o ingreso de Verín
nas cidades do Eixo Atlántico co
apoio explícito de Chaves. Deste feito, pode anticiparse a
construción da eurocidade,

pois o encaixe de Verín, unha
vila moi pequena para as esixencias demandadas para a
ampliación do Eixo, debía conlevar o achegamento do seu territorio, habitantes e recursos
económicos á cidade de Chaves, constituíndo ambas unha
soa entidade. A este feito xa
consolidado hai que lle engadir
outros non menos importantes
como son a instalación nos polígonos industriais de ambas
“cidades” de empresas dos
dous lados da raia e sobretodo a
comunicación através da autovía que unirá en poucos minutos ambas poboacións cando se
remate o tramo Verín-fronteira,
aínda en fase de expropiación.
Esta vía de comunicación que
transcorre exclusivamente polo
concello verinés supón unha
grande avantaxe para Chaves
pois através dela e coa súa conexión coa A-52, pode esquivar
o isolacionismo que as cidades
do norte-leste do interior de

’’

Buscar a converxencia
das poboacións do eixo
interior coas da costa tamén
se ve como unha medida moi
necesaria”

Portugal están a sufrir.
A CIDADE DA AUGA . Outro dos
puntos de partida que tiveron
en conta os rexedores de ambos
concellos foi o do sector termal,
creando unha Cidade da Auga,
que en teoría se ve, ao menos
por unha das partes, como
complementar. Porén, a realidade é outra, pois mentres Verín contaba antano con catro
puxantes balnearios, hoxe só
conta con plantas embotelladoras de auga en mans priva-

das. Da outra banda, Chaves e
Vidago son grandes referencias
termais que veñen modernizando as súas instalacións e adheríndose á moda dos chamados SPAs, cuxa rendibilidade
futura xa se intúe, máis se está a
carón da potencia termal ourensá. O sector agro-alimentar
tamén constituiría outro dos eixos básicos para o desenvolvemento destas zonas sendo como nos casos anteditos máis
puxante na parte portuguesa.
Esta segunda volta de torca na
cooperación territorial transfronteiriza vai pois camiño agora da chamada “cooperación
de proximidade” entre poboacións fronteirizas próximas e
que de ter éxito neste caso pioneiro, podería aplicarse noutros
casos semellantes. Buscar a
converxencia das poboacións
do eixo interior coas da costa tamén se ve como unha medida
moi necesaria e prioritaria, enfrontando as eivas da baixa

densidade poboacional e da escasa valoración dos seus recursos, o que conleva un baixo investimento nos mesmos.
O RÍO TÁMEGA, PUNTO DE UNIÓN. O
protocolo do estudo estratéxico
desta eurocidade previsto en
principio para o verán, xa foi
adiantado a esta primavera e
nel contémplanse varios puntos de actuación. Un deles xira
ao redor da auga, non só a termal senón tamén a das fontes,
regos, etc. E ante todo a do río
Támega que é o punto de
unión, mesmo literaria, entre
ambas zonas e outras máis que,
tanto de aquén como de alén,
se prevé ampliar no futuro. O
outro refírese á dinamización
económica baseada en criterios empresariais de cooperación horizontal, tendo como
fundamento a creación dun referente de marca común, a planificación conxunta e o referente aquo-termal ao que xa
nos referimos.G

>>>
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A EUROCIDADANÍA, O MÁIS DIFÍCIL

Como superar a xenreira mutua
mentes dun e doutro lado. A
consideración ou o desprezo
por ambas partes aínda está
presente na literatura popular
(contos de galegos ou portugueses pexorativos) e mais no
“rifonario” que xorde como arma arreboladiza diante de calquera problema por cativo
que sexa. Non tratamos de resucitar vellos fantasmas, nin
de relembrar as traizóns, mortes e punicións administrativas, (estas aínda en vigor con
colectivos galegos) senón de
eliminar conceptos pexorativos como o é “galego” (moitas
poboacións portuguesas mudaron este apelativo por outro)
e os numerosos ditos e invectivas que dun e doutro lado se
seguen a lanzar ao máis mínimo rozamento persoal ou co-

Un dos puntos máis complicados ao noso entender, é o referente ao concepto de eurocidadanía que se pretende que
sexa unha fonte de beneficios
sociais, educativos, culturais e
de coñecemento para os habitantes desta área. Eís, precisamente, a maior dificultade que
para nós enfronta o proxecto
pois xa non falamos de cousas
tanxíbeis nin de infraestruturas financiadas con cartos.
Certo que a fronteira creou numerosas mostras puntuais de
solidariedade próximas, pero
tamén numerosas xenreiras e
desconfianzas políticas ao longo da historia. Aquí é onde coidamos que se debe incidir
máis e mellor de cara a pulir e
modificar atávicos odios –tópico xa– pero aínda en activo nas

lectivo. No plano físico, tamén
se están a dar actualmente numerosos casos de trato discriminatorio, máis por unha
banda que por outra a pesar
das intermediacións políticas
que se suxiren para resolver
estes casos. Todos lembramos
as “mordidas” solicitadas pola
Polícia de Trânsito, o asunto,
aínda sen resolver, da persecución policial dos vehículos dos
traballadores galegos da sanidade, os recentes excesos nos
controis alfandegarios do aeroporto Sá Carneiro, as trabas
para exerceren alá os enxeñeiros galegos e mesmo as mafias
hispano-portuguesas que explotan a traballadores portugueses nas vendimas da zona
rioxana como se denunciou
estes dias...G

RESUMO DE OPINIÓNS

Voces escasas e, ás veces, confusas
Por outra banda, estes proxectos de cidades interfronteirizas
(véxase ficha adxunta) ao quereren actuar como “pernos ou
pontes” entre España e Portugal, xa teñen xerado posturas a
favor e en contra, destacando
as máis universais e coñecidas
de Günter Grass ou do mesmo
Saramago a favor da integración de Portugal en España como rexión (para os portugueses) ou comunidade autónoma (para nós) todas elas non
exentas de polémica.
Con menor repercusión polo
cripticismo co que se levan estes temas, xorden outras voces
(escasas) que opinan sobre o
tema ao seu xeito: “Los felicitamos y esperamos que en pocos meses estén constituidos
como eurociudad”. “Ánimo y
adelante con todas las eurociudades posibles, necesarias y
deseables entre Portugal y España”. “Só haverá eurocidade
quando aos cidadãos portugueses forem disponibilizadas
infra-estruturas comúns que
nos permitam aceder aos serviços de Espanha, electricidade, telefone, internet, televisão,

bem como um regime fiscal
comum que harmonize os
IVA, até será sempre uma miragem – espejismo. Uma eurocidade poderia pretender no
futuro mais. Mas, em principio, é um acordo. E é um acordo, que nao pode retirar soberania a cada estado membro”.
“Só caberia a Espanha e Portugal em conjunto e como estados comunitarios aceitar um
regime especial para as eurocidades. Mas de momento, nem
temos nenhuma eurocidade
constituida e a funcionar. Isso
só acontecerá, se acontecer, a
volta de 10/20 anos. Todos os
processos precisam do seu
tempo e os politicos mais.
Europa está a demorar 50 a
100 anos em contar con todos
os estados europeos como
membros e em ter unidade
politica maior. Temos de trabalhar e de ter calma. Tudo se
vai conseguir, com trabalho e
calma”. “O avanço neste tipo
de iniciativas só traz benefícios. Na minha opinião é precisamente este tipo de acordos
que irão permitir uma política
real de integração. Os meus

parabéns aos seus agentes. E
consultem no lugar ajeitado, ai
sim, vão perceber a multidimensionalidade de um projecto assim”.
Como se ve, semella non só
que os cidadáns teñen as suas
opinións senón que tamén se
deixan translucir as preferencias por unha Europa máis
mercantilista ou por unha Europa máis social e convivencial
sen tanto intervencionismo.G

MA G A z INE.41.

Un acordo multilateral
Este é un proxecto altamente
innovador, que permitirá establecer unha cooperación
transfronteiriza que abranxerá numerosos ámbitos socio-culturais, económicos e
políticos, así como a compartición de servizos públicos
aos cidadáns; e que ten un
importante efecto demostración, que se corresponde plenamente coa filosofía de Ordenación do Territorio da
Unión Europea.
Acordos para a constitución da
Eurocidade Chaves-Verín:
1. Constitución dun grupo de
traballo para o proxecto Eurocidade Chaves-Verín.
2.O proceso de creación deste
proxecto estará liderado polo
Comissao de Coordenaçao e
Desenvolvimento Regional do
Norte de Portugal (CCDR-N) e o
Eixo Atlántico –alcaldes de

Chaves e Verín–.
3. O Grupo de Traballo atópase integrado por: Comissao de Coordenaçao e Desenvolvimento Regional do
Norte de Portugal (CCDR-N),
Eixo Atlántico, Deputación
de Ourense, Câmara Municipal de Chaves e o Concello de
Verín. Estase á espera da ratificación por parte da Xunta
de Galicia.
4. O secretariado do Grupo de
Traballo situarase nas localidades de Verín e Chaves coordinado por responsábeis políticos
de ambos concellos
5.A finais de novembro publicarase o calendario de actuacións
previstas para a realización e
execución deste proxecto, tras
comprobarse a viabilidade de
cada unha das accións.G

Outros proxectos
de eurocidades
interfronteirizas
Galiza:
Braga –Vigo.
Chaves – Verín (en proxecto).
Castela – León:
Guarda – Cidade Rodrigo.
Extremadura:
Elvas – Badaxoz (moi avanzado).
Andalucía –Algarve:
Faro – Huelva
País Basco:
Iruña – Hendaia (en marcha).G

Que son
as Eurocities?
Trátase dunha rede de cidades europeas constituída, na actualidade, por máis de 115 grandes urbes. Esta rede procura nos seus
fins, reforzar os intereses locais no
contexto europeo constituíndo
unha especie de unidade política
diante da UE. As estratexias europeas, os intercambios de experiencias ou fomento de proxectos
comúns transfronteirizos son piares básicos desta rede de cidades.
O seu traballo organízase nas seguintes comisións:
I Desenvolvemento e renova-

ción urbana.
I Medio ambiente.
I Relacións Este-Oeste.
I Cuestións sociais.
I Cultura.
I Cooperación co Sul e Leste do

Mediterráneo (Euromed)
I Unificación das redes temáticas

Telecities (telemática e cidades)
e Access (mobilidade).G
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É un dos países máis
tranquilos de África,
pero a prosperidade
trae loitas polo poder.
Tras algúns
acontecementos de
violencia, os keniatas
tratan de recuperar a
imaxe pacífica do país
para non espantar os
turistas, principal
fonte de riqueza
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Unha nena arrandea durante unha distribución de comida da Cruz Vermella no suburbio de Kibera, en Nairobi, o 8 de xaneiro do 2008.

NOOR KHAMIS / REUTERS

A pacífica Kenia corre perigo
Olalla Castro Veiguela / NAIROBI

’’

K

ibera sae na película O xardineiro
fiel. No filme de
Fernando Meirelles había unha escena que
transcorría nun campo de
golf. Esa imaxe quedou gravada na retina de moitos visitantes. A imaxe de contraste
entre o green e os tellados de
uralita é metáfora de moitas
cousas en Kenia. Nos barrios
de casoupas viven ao redor
dun millón e medio de persoas sen auga potábel nin electricidade. O fedor séntese a
quilómetros. Nos lameiros
conviven nenos e cans, disparos e farrapos, lixo e xantar.
Situacións coma a de Kibera
poderían explicar por que hai
conflito en Kenia. Así sería seguindo un pensamento racional. Mais, por desgraza, os
chamados aos pobres para rebelarse non proceden de ninguén que se preocupe realmente por eles. Os que arengan e arengaron á rebelión nos
últimos meses son tan ricos

A imaxe de contraste entre
o green do campo de golf e os
tellados de uralita é metáfora
de moitas cousas en Kenia”

’’

Grupos de intereses que se
decatan dos escelentes
beneficios de Kenia
puxan polo poder”

Opositores á policía durante as protestas de febreiro, no suburbio de Mathare.

coma os actuais gobernantes.
Están dispostos a negociaren
cos seus opoñentes a cambio
de parcelas de poder. Se no futuro volven á protesta será
simplemente porque o anaco
de torta é pequeno de máis.

LUME NO PARAÍSO. Máis aló das
loitas de poder, os quenianos
son conscientes de que deben
traballar cada día para sobrevivir. Kenia é un país de referencia no Leste de África. O
elevado crecemento econó-

ZOHRA BENSEMRA / REUTERS

mico dos últimos anos e a autonomía fronte ás axudas internacionais converteuno nun
punto atractivo para os investimentos estranxeiros. Os turistas aprecian a seguranza
que caracteriza o país e as súas

cifras de visitas son espectaculares, máis tendo en conta o
seu contorno. A poboación
decatouse do maná do turismo e recibe o visitante cun sorriso. O turista pensa que
aprofunda nas raiceiras >>>
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A terra do
Kilimanjaro
Kenia é un país literario, fotoxénico, cun potencial
enorme. As paisaxes mesturan a espectacular sabana
con montañas como o Kilimanjaro ou o Monte Kenia.
Posúe tamén unha costa de
praias paradisíacas e vilachas tan pintorescas como
Lamu, sen posibilidades de
acceso a vehículos. A diversidade das etnias faino aínda máis interesante. O pobo
masai é mundialmente coñecido. A frondosidade dos
bosques, até no medio e
medio da capital, descobre
unha África descoñecida
que se abre perante os ollos
do turista coma unha enorme sorpresa, que supera os
mitos da África desertizada.
O colorido dos tecidos, a variedade das froitas, o vermello da terra, a alegría da
música, o seu ritmo polepole(tranquilo) non merecen
que a historia de violencia
se repita.G

>>> máis enxebres de África.
Entón, por que agora isto?
A traxedia de Eldoret en xaneiro, na que 30 persoas foron
queimadas nunha igrexa, reviviu as imaxes das matanzas de
Ruanda a mediados da década
do 1990. Usouse o vello esquema dos odios tribais para alimentar o lume. Kikuius e lúos,
unidos nas eleccións do 2002,
agora pelexan.
En realidade, grupos de intereses que se decatan dos excelentes beneficios de Kenia puxan
polo poder. Só iso. E mentres, a
maioría dos quenianos olla
arrepiada as imaxes de violencia e busca o estranxeiro para
advertilo de que nin moito menos as rúas do país están agora
tomadas por hordas de mozos
con ansia de sangue.
Con todo, os quenianos decátanse de que o camiño que tomou a súa sociedade denantes
pacífica é perigoso e pode ter
consecuencias moi duras no
medio e longo prazo. Os anteriores pactos entre faccións están en crise e o futuro é imprevisíbel.G

MAGAZINE.43.

O opositor
que mudou
en primeiro
ministro
O 13 de abril Raila Odinga foi
nomeado primeiro ministro
de Kenia polo presidente do
país, Mwai Kibaki. Asinábase
así un pacto entre dúas figuras enfrontadas. Odinga era
até o seu nomeamento o xefe
da oposición e líder das protestas contra Kibaki.
En Kenia houbo eleccións o 27
de decembro do 2007. O presidente entón era Kibaki, que
gañara as anteriores eleccións
de 2002 cunha coalición que
agrupaba, como apunte anecdótico, kikuius e lúos (a National Rainbow Coalition). Odinga pertencía daquela a esta coalición: por que tanta unión?
Para derrocar a Daniel Arap
Moi, un ditador que trouxera
recesión económica, restrición de liberdades e violencia a
este país nos últimos anos do
seu mandato. A presión internacional fixo que se celebrasen as eleccións do 2002 nunhas condicións que permitisen a substitución política.
No 2007 o panorama é totalmente distinto: Odinga optou
por dividir as etnias. El liderou
os lúos. Kibaki os kikuius.
Odinga fixo xirar a campaña,
entre outros temas, sobre o
majimbo (federalismo), é dicir, unha reforma administrativa que divida o país segundo
influencias tribais. Estes movementos estremaron as distancias entre kikuius e lúos.
Outro punto de choque entre
Kibaki e Odinga é a renovación do funcionariado público. Moitos dos altos cargos
gobernamentais mantéñense
desde os tempos de Moi e iso
disgusta algúns sectores.
Finalmente, Kibaki gañou as
eleccións por unha presa de
votos. Odinga aproveita as denuncias de observadores internacionais sobre a fraude
para reivindicarse como ven-

O presidente de Kenia, Mwai Kibaki [á dereita] encóntrase co primeiro ministro e antigo opositor, Raila Odinga
[á esquerda] na presenza do vicepresidente Kalonzo Musyoka, o pasado 13 de abril.
ANTONY NJUGUNA / REUTERS

’’

Odinga e Kibaki pactan agora
porque os dous conseguen
os seus obxectivos:
teren poder”

cedor. As tensións acumuladas e a oportunidade por chegar ao poder insuflan suficiente aire na fogueira queniana.
Odinga e Kibaki pactan agora
porque os dous conseguen os
seus obxectivos: teren poder.
KIBAKI E ODINGA. Pero quen é
Kibaki? Mwai Kibaki pertence
á etnia kikuiu, maioritaria en
Kenia. Ten 76 anos. Crese que
pertenceu ao movemento
clandestino Mau Mau, que
combateu os británicos con
métodos terroristas até que
foi esmagado no 1956. Kibaki
seguiu en política unha vez
chegada a independencia a
Kenia no 1963. Moitos analistas pensaron que non sería
candidato nas eleccións de
2002 dada a súa idade (entón
tiña 71 anos), pero si o fixo e
obtivo unha ampla vitoria. Es-

ta conseguiuse grazas a unha
intensa campaña na que Kibaki prometeu, entre outras
cousas, acabar coa corrupción e redactar unha nova
constitución para o país no
prazo de cen días.
Kibaki representa o vello home sabio que, desde a súa cadeira de brazos, non se pronunciará firmemente até que
as augas volvan á súa canle.
Está esperando a que os seus
“súbditos” perdoen e esquezan as súas trampas para volver tomar as rédeas do poder
con man firme e declaracións
autoritarias.
Raila Odinga ten 62 anos.
Cando morreu o primeiro
presidente de Kenia, Jomo
Kenyatta, sucedeuno o vicepresidente, Daniel Arap Moi,
quen procedeu a estabelecer
un réxime ditatorial no que
kikuyis e lúos foron marxinados do poder. Os lúos son o
segundo grupo étnico de Kenia e o seu líder era Oginga
Odinga (pai de Raila). Oginga
Odinga tiña un programa socialista e o seu movemento foi
suprimido. Neste punto,
Odinga distánciase do seu pai
xa que se declara socialdemócrata. Odinga loitou contra

Moi nas eleccións do 1997.
Odinga representa o heroe. El
soubo presentarse como descubridor do engano de Kibaki
e as súas demandas foron ouvidas pola comunidade internacional. Promóvese como
paladín dos pobres e anuncia
unha e outra vez que “non os
abandonará”. Mais polo camiño quedan dúbidas… Unha parte dos analistas considera que el amañou os resultados e colaborou na fraude.
Tamén o critican por encirrar
civís desarmados a se enfrontar co exército. A súa estratexia política parece que triunfou logo de conseguir o seu
nomeamento pero moitos
son os prexuízos: desemprego, inseguranza, queda no turismo... Xustamente o contrario do que prometía.
Quedan no ar moitas preguntas sobre esta loita de poder:
Quen cometeu fraude electoral? Se o fixo Kibaki… por que
está no poder?; se non o fixo,
por que comparte ministerios? Se foi Odinga o que mentiu, por que non foi denunciado polos observadores internacionais?; se non o fixo, por
que comparte o poder con
aquel que chama corrupto?G
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POLOS CAMIÑOS DA TERRA

Albeos,
onde naceu San Paio

Xesús Torres Regueiro

O

San Paio tiña na
nosa infancia unha especial significación. Era un
santo neno, mártir do “sarraceno” nos comezos do século X. Antes, os betanceiros subiamos a Tiobre
–onde é Betanzo-lo Vello– facerlle romaría ao San Paio no
24 de agosto, xa rematando as
patronais do San Roque, costume que se foi perdendo nas
últimas décadas. Mesmo formaba parte do programa oficial de festas, disfrazado e
confundido con San Bartolomeu, que é o santo do día. O

propio do San Paio é o 26 de
xuño, aínda que nalgúns lugares cambia a data. O noso San
Paio era (e é) un neno moi lindo, cunha vestimenta barroca: casaco azul con reborde
dourado, gorxeira de encaixe,
pantalón vermello até debaixo dos xeonllos, medias brancas e zapatiños con fibela.
Nunha man un libro e na outra unha palma, símbolo do
martirio.
Nas nosas lecturas haxiográficas leramos que San Paio
era un santo galego, nado na
parroquia de Albeos, concello de Crecente, en terras da
Paradanta, diócese de Tui,
Portugal da outra banda do

’’

Na desamortización
do século XIX,
o mosteiro primitivo
pasou a particulares e
rematou convertido
en vivenda particular”

Miño. Sempre tivemos intención de visitar o berce de San
Paio. E aló fumos o pasado
ano. Deixamos atrás Arbo,
onde probamos a lamprea en

varios gustos e o seu viño rico. Pasamos rentes do pazo
de Moreira (con marca vinícola) e chegamos a Albeos, a
primeira parroquia do concello de Crecente na dirección
que traiamos.
A igrexa de Albeos ten por padroeiro a San Xoán. Só ten románica a fachada e restos nos
aleiros laterais. No pórtico, unha cruz de brazos iguais con
pequenas rosáceas ao redor e
catro grandes flores de lis. Nos
arredores ten un bo campo de
esparcimento que debeu ser
arranxado de hai pouco. De
non ser porque xa a botaramos
antes, beira do Miño, sería bo
sitio para unha sesta.

SOBRIÑO DO BISPO DE TUI. Cando
en 1925 se cumpriu e celebrou o milenario de San Paio
cadrou coa ditadura de Primo de Rivera, un matador de
mouros, mira ti. Na parroquial de Albeos instalaron
unha placa (non sei porque
puxeron con v o nome da parroquia) na fachada, que alí
está para ver, lembrando a
efeméride: “Al glorioso / San
Pelayo / hijo de esta parroquia / de Alveos / mártir de
Jesucristo por la fe y la castidad / en Córdoba / el XXVI de
Junio del año CMXXV / S.M.
El Rey D. Alfonso XIII y el
pueblo que le vió nacer /
consagran este monu- >>>
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Martirizado por un pederasta
Paio naceu en Albeos no ano
911 ou 912. Nunha invasión
dos árabes foi levado prisioneiro a Córdoba –en canxe
polo seu tío bispo– onde foi
martirizado con 13 ou 14 anos
o 26 de xuño de 925. O seu
corpo foi trasladado a León e
logo a Oviedo, onde repousa
no mosteiro das bieitas.
Hai unha versión cristiá que
xustifica o martirio do neno
Paio polas presuntas aberracións sexuais do califa musulmán Abderramán III –que viría
sendo un pederasta, ademais,
atraído polos inimigos da súa
fe– e a resistencia daquel a tales
desexos homosexuais. Nunha
páxina web dunha parroquia
cristiá de Vigo lese, entre outras
lindeces, no apartado santoral,
o seguinte relativo a San Paio,
que traducimos ao galego:
“Eran os duros tempos nos que
España sentía sobre si o duro
peso da dominación musulmá
que tan pouco aprecio sente
pola virtude da castidade (…)
Alí [en Córdoba] o califa sentiuse torpemente atraído pola esvelta figura do rapaz de 14 anos,
horrorizado este máis pola

>>> mento en el año milenario / de su tránsito al cielo /
MCMXXV”.
Unha gran plantación de albariño na veiga do Miño divísase dende aquí. Deben estar
cos tratamentos, pois unha
enorme nube ou mancha invade todo o val. Un pouco
máis abaixo da parroquial está o lugar de Mosteiro, vencellado á memoria do santo.
Mosteiro chamase así polo
que disque mandou erguer o
tío de San Paio, Ermixio, Hermoxio ou Hermoixio (que de
todas estas formas o vimos escrito), bispo de Tui, en lembranza do seu sobriño mártir.
Foi o mosteiro de monxas
bieitas. Temos idea que estas
foron despois trasladadas a
Santiago, a Antealtares, mantendo o nome de San Paio. Logo, na desamortización do século XIX, o mosteiro primitivo
pasou a particulares e rematou convertido en vivenda
particular.G

’’

Seica a súa nai naceu e criouse
no que fora mosteiro,
reconvertido en vivenda.
Logo dexenerou nunha
mestura de adega, almacén e
galiñeiro”

’’

Vén de anunciarse a venda
do mosteiro nunha axencia
(Joyas inmobiliarias) ao
prezo de 300.000 euros”

monstruosidade da proposición que polos posíbeis castigos
que suporía a súa negativa antepuxo o amor de Deus ás seducións do mundo e gardou o corazón limpo”.
PATRIMONIO EN MAL ESTADO. O tal
mosteiro, o que fica del, semella un pardiñeiro, sen teito e coberto polas hedras. Atafegado

entre dúas casas están os seus
restos. Nunha delas estaba a
tomar o sol, máis ben a sombra, un paisano. Seica a súa nai
naceu e criouse no que fora
mosteiro, reconvertido en vivenda. Logo dexenerou nunha
mestura de adega, almacén e
galiñeiro. Aparece tamén a súa
muller, máis falangueira. Seica
a propiedade pertence a varios

herdeiros. Quéixanse de que
non hai axudas para reformar.
Que a Deputación ou o Concello tampouco mercan. Porén,
non é a primeira vez que a Deputación e o Concello traen por
aquí grupos de excursionistas
para ollar as ruínas do convento. Por un lado, fachendear de
historia e de ruínas monumentais e por outro mantelas en es-

tado lamentábel. Isto é moi típico dos nosos gobernantes.
Nin o concello se preocupou
nunca de mirar por el, nin a
Deputación provincial, nin ese
departamento da Xunta que se
chama Patrimonio. Crecente
pertence ao partido xudicial da
Caniza, cuxo alcalde, César
Mera, foi bastante tempo presidente da deputación. Coñecerá Albeos Mera?
Agora vén de anunciarse a
venda do mosteiro nunha
axencia (“Joyas inmobiliarias”)
ao prezo de 300.000 euros.
Noutros tempos xa os americanos da Hispanic Society o terían mercado e trasladado pedra a pedra a Nova York. Aínda
que non desbotamos que poida aparecer algún caprichoso.
Mentres, os de Patrimonio que
manden un fotógrafo para que
logo poidan pendurar das paredes da Cidade da Cultura
unha foto, polo menos, do tímpano esculpido do vello e
arruinado mosteiro que tiña
por padroeiro un dos poucos
santos galegos, coa particularidade de estar construído no
seu propio berce.G
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viaxar.comer.mercar
que conta con Indicación Xeográfica Protexida (IXP) e cun
reputado posicionamento no
mercado estatal, apenas ten
presenza nas froiterías e supermercados galegos. Para remediar este contratempo o
Consello Regulador firmou varios convenios e acordos comerciais con distintas cadeas
galegas de distribución e comercialización de alimentos e
editou un receitario que presentou recentemente no Salón
do Gourmet.
Baixo o título “O corazón da
cociña galega”, a publicación
inclúe, ademais de datos sobre
as particularidades e bondades
da “Pataca de Galicia” e o funcionamento e normativa do
seu Consello Regulador, un
conxunto de varias receitas feitas no restaurante do Hotel
Xinzo coas que sacar o mellor
partido deste produto natural.
En croquetas, chulas, recheas,
en ensalada, con tenreira ou
bacallau, son algunhas das
propostas que se atopan no receitario que se pode consultar
na web do Consello Regulador,
www.patacadegalicia.es

FinuCanda,é a almamaterdesta coqueta boutique.

MERCAR.

Candacol,
abelorios
orixinais a prezo
xusto

complementos de Candacol
están feitos de telas variadas,
feltros, sedas, algodóns... todo
de moitas cores, moi cálido. Os
prezos, varían dende os 6 euros
dunha cinta para suxeitar gafas, até un máximo de 35 dun
bolso, adaptados para todos os
petos e estilos.G
E.E.

Nos tempos do made in China
ou Taiwan e das grandes cadeas
de produción aínda queda algún
recuncho para o feito con agarimo, paixón e os dedos das mans.
A firma de complementos e abelorios Candacol, asentada en Vigo, é un deses pequenos redutos
nos que o cliente, ademais de
atopar obxectos singulares cos
que desmarcarse, pode ver en vivo e en directo o proceso de creación de todos e cada un deses reclamos. Finu Canda, é a alma
mater desta coqueta boutique
na que bolsos, pamelas, sombreiros, colares, broches e chales
teñen o seu propio espazo. “Todo o que vendo está feito a man.
Son pezas únicas, resultado de
todo o que me rodea”, explica
esta polifacética muller autodidacta que cose, gancho e até pinta seguindo os ditados da súa
imaxinación. Dos bordados encárgase súa nai.
Desmarcada de modas ou tendencias, os bolsos, broches e

Kennevec e a
pataca con
denominación
de orixe
Ninguén é profeta na súa terra,
nin sequera a “Pataca de Galicia”. Esta marca de calidade

VARIEDADE KENNEVEC. Baixo a marca “Pataca de Galicia” ampáranse os tubérculos da especie
Solanum Tuberosum L. da variedade Kennebec producidos
nas subzonas de Bergantiños
(A Coruña), Terra Chá- A Mariña e Lemos (ambas en Lugo), e
A Limia (Ourense). As patacas
desta IXP cumpren uns requisitos e controis de calidade moi
ríxidos para garantir a súa calidade. Teñen un calibre mínimo

de 40 mm e máximo de 80, forma entre redonda e oval, ollos
moi superficiais, pel lisa e fina,
cor da pel marelo claro e da carne branco, textura firme ao tacto e cremosa ao ser cocida.
Ademais presenta excelentes
resultados nos distintos xeitos
de preparación mantendo as
calidades de cor, aroma e sabor
despois de seren cociñadas.
Estas patacas prodúcense en
parcelas aptas inscritas no
Consello Regulador seguindo
unhas pautas tanto de semente, coidado e recolección, e almacénanse e envásanse en
plantas que tamén cumpren
uns requisitos esixidos polo
Consello Regulador.
O tubérculo comercialízase en
envases autorizados de 1, 2, 3, 4,
5, 10 e 15 quilos e de maneira
excepcional de 25 para hostalería que facilitan a súa ventilación, conservación e transporte. Nos paquetes aparece o logotipo do Consello Regulador e
a lenda IXP e unha etiqueta numerada correlativamente autorizada e expedida polo consello
cun logotipo no que figurará
obrigatoriamente `Indicación
Xeográfica Protexida “Pataca
de Galicia”.
Na actualidade esta IXP conta
con 732 produtores e 11 plantas
de envasado e máis de 532 hectáreas de superficie de cultivo.
A colleita deste ano, aínda en
fase de semente, aspira a superar os 7 millóns de quilos comercializados da campaña pasada, e a abastecer o mercado
até a a nova recolección.G
E.E.

EXERCICIOESAÚDE.

A depresión
Segundo a OMS, no ano 2020, a
depresión será a primeira causa
de baixa laboral nos países desenvolvidos e a segunda enfermidade mais frecuente no mundo. Hoxe en día é un trastorno
que lle afecta de un 10 a un 20 por
cento da poboación. Dentro de
15 anos a depresión será a segunda causa de discapacidade en todo o mundo, só superada polas
enfermidades cardiovasculares.
A Sociedade Española de Psiquiatría, a través do seu presidente, Julio Vallejo, sinala que a
depresión en España afectaríalle
a un 6 por cento da poboación.
Esta organización indica: “nós
seguimos o criterio europeo de
clasificación que distingue entre
depresión de base biolóxica e depresión de base psicosocial”, e
remarca que a respecto da evolución no tempo, “as depresións
graves non aumentaron, permanecen estábeis; non embargante
as depresións menores, lixeiras,
máis ligadas a factores sociais están aumentando, aínda que descoñecemos en qué medida”.
As mulleres sofren máis depresións que os homes debido aos
cambios hormonais como os días previos á menstruación, tras o
parto e na premenopausia, aínda que tamén inflúen outras razóns sociais e de personalidade,
como que sexan consideradas
en xeral máis autocríticas.
Tamén ten moita incidencia a
depresión infantil que pode afectarlles a cativos de todas as idades, dende lactantes e preescolares a rapaces en idade escolar ou
adolescentes. Os estudos epidemiolóxicos amosan que na idade
preescolar a incidencia é dun 4-5
por cento. Na idade escolar hai
estudos, como o de Edelmira
Doménech, que apuntan >>>
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GALEGAS

>>> entre un 7 e un 9 por cento.
Hai outros estudios, como o feito
por investigadores do Duque
University Medical Center con
156 doentes con diagnóstico de
depresión maior que demostran
que facer 30 minutos de exercicio
rápido tres veces por semana é
tan eficaz como a terapia con
medicamentos para aliviar en
curto tempo os síntomas de depresión maior. Ademais disto,
conclúen que continuando co
exercicio redúcense notabelmente as recaídas.
Os doentes practicaron exercicios durante 16 semanas e amosaron unha melloría significativa
e comparábel estatisticamente á
daqueles que tomaron medicación antidepresiva ou a daqueles
que á vez tomaron a medicación
e fixeron exercicio regulado. Un
novo estudo cos mesmos participantes durante seis meses adicionais amosou que as persoas
que continuaron exercitándose
despois de completar o ensaio
inicial, tiveron menos recaídas
comparativamente ca os outros
doentes. Só nun 8 por cento dos
pacientes do grupo de exercicio
retornou á depresión, namentres
que esta volveu presentarse no
38 por cento do grupo con só
medicamento e 31 por cento no
caso do grupo de exercicio máis
medicación.
O doutor Blumenthal explicou
que: “con cada incremento de
50 minutos de exercicio”, reduciuse tamén nun 50 por cento o
risco de recaída. Sinala tamén
que “os resultados destes estudos indican que un programa
de exercicio modesto é un tratamento eficaz para os doentes
con depresión maior e se continúan teñen mais oportunidades de non recaer”.

Os investigadores sorprendéronse ao ver que o grupo de doentes
que tomaron a medicación e fixeron exercicio non respondeu
como aqueles que só fixeron
exercicio. Suxeriron que “o exercicio pode ser beneficioso porque é asumido un papel realmente activo intentando mellorar, mentres que tomar a pílula
representa un acto realmente
moi pasivo”.
O estudo foi feito tamén con
persoas de mediana idade polo
que supoñen que é lóxico asumir que tales resultados se obterían tamén na poboación xeral,
posto que as persoas de maior
idade teñen tendencia a ter problemas médicos adicionais ou
enfermidades que poderían facer máis difícil o exercicio regular en comparación cos doentes
máis novos.
O tipo de exercicios son aqueles
que no supoñen un sobreesforzo, que permiten respirar polo
nariz e aqueles que aportan certa ledicia. Exemplos serían camiñar, nadar, remar, andar en
bicicleta por zonas chás, ioga,
tai chi, ximnasia suave ou baile
en parella.G
Xurxo G. Ledo

jgledo@gmail.com

SOLIDARIEDADE.

Día do
Comercio Xusto
O 10 de maio celébrase o Día do
Comercio Xusto, unha xornada
na que distintas ONG´s e organizacións dan a coñecer esta
modalidade comercial alternativa na que se promove unha re-

lación comercial xusta entre
produtores do terceiro mundo
e consumidores do primeiro
que lles permita aos primeiros
vivir en condicións dignas. Isto
conséguese a través de cooperativas de produtores nas que se
respectan os dereitos humanos,
o medio ambiente, a igualdade
entre homes e mulleres, e non
se dá a explotación infantil.
A Comisión de Comercio Xusto
da Coordinadora Galega de
ONG organiza nas principais cidades galegas actividades para
todas as idades para dar a coñecer esta modalidade comercial
alternativa.
En colaboración coas ONG´s A
Cova da Terra, Amigos da Terra,
Axuda en Acción, Intermón Oxfam, Solidariedade Internacional de Galicia, Taller de Solidariedade e Panxea, a Coordinadora desenrolará ao longo da
xornada talleres e xogos para
nenos, teatro de rúa, actuacións
de contacontos e música en vivo, así como degustación, venda e exposición de produtos
desta modalidade comercial alternativa nas distintas cidades.
A programación, que inclúe espazos nos que se amosarán experiencias con Produtores do
Sur e a lectura de manifestos,
aspira a dar a coñecer a oferta
do comercio alternativo que se
pode atopar en tendas especializadas ao longo de todo o ano.
As actividades, de 10,00 a 20,00
horas, desenrolaranse na Coruña no Cantón Grande; en Lugo,
na Praza Maior; en Ourense, na
Rúa do Paseo; en Pontevedra,
na Praza da Peregrina; en Santiago de Compostela, na Praza
Cervantes; e en Vigo na Praza da
Constitución.G
E. Estévez

A NOSA TERRA

Á VENDA O 15 DE MAIO
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1.309 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Dersu Uzala, filme de produción
soviético-xaponesa cunha mensaxe ecoloxista, obra do mestre Kurosawa, proxéctase no Centro Galego de Artes da Imaxe.
Coordenado por Gonzalo Vilas

O escritor uruguaio, Eduardo Galeano.

Galeano en
Compostela
O escritor e pensador uruguaio,
unha das voces críticas de maior
peso e influencia dentro da algo
desnortada intelectualidade da
esquerda actual, dará estes días
dúas charlas por Galiza, dentro da
súa xira de presentación do libro
Espellos, unha historia case universal.
Na súa obra, o autor analiza a historia da humanidade desde as
súas orixes até o presente, partindo do punto de vista da óptica
e os feitos "das persoas menos coñecidas, dos que non figuran nos
diarios nin saen nas fotos".
No libro de Galeano, que xa está á
venda dende o pasado mes de
marzo, mestúranse relatos que levan ao lector dende as cavernas
ao Nilo pasando pola resurrección de Xesús, Juana la Loca, Zapata, a educación nos tempos de
Franco e as iconas modernas
como a Barbie ou o fútbol, entre
outros temas.
Para Galeano "a historia é un paradoxo andante. A contradición
móvelle as pernas. Quizais por iso
os seus silencios din máis que as
súas palabras e con frecuencia as
súas palabras revelan, mentindo,
a verdade".
Os actos están organizados polo
Clube Internacional de Prensa de
Galiza, encolaboración coa Editorial Siglo XXI, editora do volume.
Lugar:
Santiago, luns 12 , Auditorio de Galicia. Presentación por Manuel Rivas
Ourense, mércores 14, Centro de Desenvolvemento de Caixanova .

AMES
¬TEATRO. Pan. Catro propostas
arredor da malla. Espectáculo
que inclúe poesía, danzae música
con Mini e Mero, e xira arredor do
papel na cultura galega dalguns
elementos centrais coma o pan.
Polo grupo Volta e Dálle Teatro.
Este venres 9, ás 21:30, na Casa da
Cultura do Milladoiro.
¬TEATRO. Do, Re, Mi, Mozart
xoga aquí. O grupo Títeres Cachirulo presenta este espectáculo de títeres sobre a figura dun
neno chamado Mozart. O domingo 11, ás 17:00, na Casa da
Cultura de Bertamiráns
ARTEIXO
¬MÚSICA. Silvia Penide. A artista presenta en concerto os temas do seu exitoso último disco
"Desfinante crónica". O venres 9,
ás 20:30, entrada 3’50 euros, no
Centro Cívico Cultural.
BAIONA
¬MÚSICA. Fernando Esclusa.
O cantante galego actúa este venres 9, ás 23:30, no pub Marrucho.
O BARCO
¬MÚSICA. Sax Machine. O repertorio do grupo está composto
por temas que abranguen o pop,
a funky music e standards tratados dende unha óptica jazz. Actúan este venres 9, ás 00:00na
Sala Baranda.
BETANZOS
¬TEATRO. Emigrados. Drama sobre a condición de vivir emigrados,
polo grupo Teatro de Ningures. O
domingo 11, ás 20:30, naAula Municipal de Cultura.
BUEU
¬MÚSICA. El Cubo + Día de Furia. O sprimeiros son unha banda
galega de rock con formación clásica que aborda outros estilos parellos, como o metal e o pop rock. Día
de Furia fan un rock directo e pegadizo que sabe beber de moitas influencias para acadar un estilo persoal.Entradas a 15 e 18 euros. O domingo 11, ás 21:30, no Café Aturuxo.
BURELA
¬TEATRO. Bolboreta. Actuación
dos monicreques da compañía Títeres Trompicallo. O sábado 10, ás
18:00, naCasa da Cultura.
CANGAS DO MORRAZO
¬EXPO. Ángeles Arce.Exposición
de obra desta ceramista-artesana.
Até o 16 de maio, na Sala a Carón do
Mar.
¬TEATRO. Comida chinesa. Un
violador e asasino en serie e a nai

¬ ARTE
Luis Torras
A exposición “Antolóxica Luis Torras” é unha produción propia do
Concello de Vigo en colaboración
coa Fundación Caixa Galicia, co
obxecto de ampliar a difusión da
obra do artista que conta cunha
mostra permanente na planta segunda da Casa do Concello. A actual exposición antolóxica preséntase ao público de acordo cos
grupos temáticos que predominan na obra do autor.
A exposición tamén pretende realizar un recoñecemento á labor creativo deste pintor vigués que é ademais, o último representante vivo
(95 anos) daquela xeración de artistas nacidos nos anos iniciais do século XX que fixeron posible a aparición dun novo rumbo para a arte
galega. Coa súa obra a plástica galega afástase dos gustos decimonónicos, vinculados a un rexionalismo en ocasións folclórico e superficial, para transitar por unha
nova senda na que se busca unha
simbiose dos elementos propios,
coas novas concepcións artísticas
das diferentes vangardas.
dunha das súas vítimas xuntos nun
apartamento. Ela foi a súa psiquiatra
na prisión. El é o seu paciente favorito. Pola compañía Teatro do Adro.
O sábado 10, ás 22:30, no Auditorio
Municipal.
CAMBRE
¬EXPO. Tempo e auga. Exposición do artista Pedro Pastor, que
se pode ver no Museo do Xacemento Romano.
CARBALLO
¬MÚSICA. Malkeda + Noc. Actuación para este venres 9, ás 23:00,
entradas a 5 euros, na Sala A Reserva
(R/Desiderio Varela, 7) .
¬TEATRO. Emigrados. Drama
sobre a condición de vivir emigrados, polo grupo Teatro de Ningures. O sábado 9, ás 21:00, no Pazo
da Cultura.
CEDEIRA
¬TEATRO. Do, Re, Mi, Mozart
xoga aquí. O grupo Títeres Cachirulo presenta este espectáculo de títeres sobre a figura dun
neno chamado Mozart. O domingo 11, ás 18:00, na Casa da
Cultura de Bertamiráns
A CORUÑA
¬CHARLA.Os prexuízos lingüís-

Fragmento dunha obrade Torras

Na figura xa histórica de Luis Torras, dánse a man un home e un
artista que concibiron a vida e a
creación como un acto íntimo,
reflexivo, incluso ascético, que
se traducen nunha coherente
actividade pictórica que se ven
desenvolvendo ao longo de
máis de 60 años, fiel a ela
mesma e allea ás modas e ás variantes de estilo.
A través de 54 obras de diversas
épocas, mesmo algunha producida neste ano 2008, a mostra

analiza as paisaxes, os bodegóns,
as figuras humanas e as escenas
taurinas, temas recorrentes da súa
pintura. Na exposición destácanse as paisaxes: as castelás, as
terras de Galicia, as vistas de vilas
ou cidades; os outros temas, escenas taurinas, bodegóns e retratos
tamén teñen un espazo salientable nunha coidada montaxe.
A exposición pódese ver até o vindeiro 1 de xuño, na Casa das Artes
de Vigo.

ticos. Conferencia dentro do ciclo 21.00 h. All the invisible children,
do Día das Letras Galegas, a cargo de Mehdi Charef, Emir Kusturica,
Xosé Ramón Freixeiro, este xoves 8,ás Spike Lee, Katia Lund, Jordan
20:30 h, no salón de actos da Asocia- Scott, Ridley Scott, Stefano Veneción Cultural Alexandre Bóveda.
ruso e John Woo, 2005. 124´. Pre¬CINE. Curtavisión. Todos os xo- sentación coa presenza de memves até o mes de xullo, o Centro On bros de Amnistía Internacional.
Caixa Galicia acolle o ciclo ‘Curtavi- Subtítulos en castelán.
sión’ a través do que se proxectará Luns 12
unha escolma das mellores produ- Edward Yang / Baaf 10º aniversario
cións deste xénero. Organizado pola 20.00 h. Yiyi, Edward Yang, 2000.
173´. Subtítulos en castelán.
Asociación Durmevela.
¬CINE. Arroz amargo. O drama Martes 13
entre recolledoras de arroz no baixo Contos de Marineda.
Po, que consagrou a Silvana Man- A Coruña e o cine
gano xunto ao xa consagrado e xe- 20.30 h. León y olvido, Xabier Bernial Gassman. O luns12, ás 18:00, e múdez, 2004. 112´. Presentación
ás 20:30, en versión orixinal subtitulada, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬CINE. Programación CGAI.
Venres 9
Baaf 10º aniversario
20.30 h. Goodbye, Dragon Inn, Tsai
Ming-Liang, 2003. 82´. Subtítulos en
galego.
23.00 h. After Hours
Beastie Boys: Awesome, I Fucking Shot
That, Nathanial Hörnblower, 2006.
90´. Subtítulos en galego.
Sábado 10
Historias de cine para nenos
18.00 h. Dersu Uzala, o cazador, Akira
Kurosawa, 1975. 141´. Subtítulos en
castelán.
Fernando Esclusa actúa en Baiona.
Fóra de serie

guieiro 1309.qxd

6/5/08

17:57

986 222 405 986 223 101

Página 3

guieiro@anosaterra.com

Apartado 1.371 - 36200. Vigo

ANOSATERRA
8-14 DE MAIO DE 2008

GUIEIRO.49.

Che, Revolución e mercado, unha
exposición que reflexiona sobre a figura do revolucionario e a súa utilización comercial e ideolóxica, permanece aberta en Coruña.

¬ MÚSICAS

Treixadura
Máis alá da enseada de San Simón, sobre os escoadoiros do
río Alvedosa, en Redondela, hai
un vello muíño reconvertido en
santuario de viños e manxares.
Alí, no mes de xullo de 1990, catro gaiteiros decidiron escomenzar unha nova andaina na
súa carreira musical.
Estes gaiteiros, AntóneXan López, proviñan dun grupo de
gaiteiros chamado Paseniño, e
Xaquín Xesteirae Xabier Martínez, que remataban unha
etapa na Banda de gaitas de Vilagarcía.
Xuntos fundaron o grupo que,
máis tarde, chamarían Treixadura Gaiteiros. No ano 91 sumouse a esta idea Ramón Vázquez ("o Chilro") , actualmente
membro do Orfeón Treixadura.
Logo de dous anos , presentáronse en público o 30 de xuño
de 1992. O grupo foi rodando
por diferentes vilas e cidades de
Galicia e España, en todo tipo de
eventos musicais ou culturais.
No ano 1995, Pablo Nogueira
substituíu a Xabier Martínez e,
un ano máis tarde, TreixaduraA
entra no mercado discográfico
cun CD titulado Obrigado, un
traballo de recoñecemento e
agradecemento ao labor feito
polos vellos grupos de gaiteiros
que nos precederon.
Cumpríase deste xeito un obxectivo que para o grupo foi
sempre unha referencia: "Misturar temas sobradamente coñecidos da música galega con outros que se tenta rescatar do
anonimato, para dalos a coñe-

cer con toda a forza e frescura
características da nosa música".
En 1998, Ramón Vázquez decidiu abandoar o grupo para adicarse profesionalmente á construcción de gaitas e instrumentos de percusión galega. Deixou
un baleiro que o grupo encheu
coa chegada do acordeonista
César Longa. Así, quedou configurada a actual formación do
grupo
Abríuse, así, unha nova etapa
que deu como froito un novo
CD, gravado en 1999, que foi titulado Unha Noite No Muíño.
Logo, colaboraron con Rodrigo
Romaní no seu Albeida, primeiro
disco seu en solitario.
O seguinte traballo foi Unha
Noite non é Nada, mentres ía
medrando a popularidade e un
particular son asentado e definido do grupo.
Ao tempo, formábase no 2003 o
Orfeón Treixadura, unha coral
heteroxénea de amigos e veteranos da boa música e a foliada,
reclutados desde distintos lugares, que conforman un apoio vocal que confire unha envoltura
sonora espectacular xa no disco,
e emotiva nos directos.
A coral cobra maior protagonismo no seu último traballo
(descontando outras colaboracións), Unha semaniña enteira,
onde a recuperación de temas
cantados prosegue, co brillante
selo sonoro do grupo.
Treixadura Gaiteiros e Orfeón
Treixadura actúan este venres
nas Pontes, e o domingo 11 en
Melide..

coa presenza do seu autor. Entrada gratuíta.
Mércores 14
Novo Documental Austríaco
20.30 h. Lección desde Bam(Ali Reza
Ghanie e Payman Yazdanian, 2004)
Notas sobre a resistencia, (Martin
Krenn, 2006) 88´. Vídeo. Subtítulos
en galego.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬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 noMACUF, Museo de
Arte contemporánea Unión Fenosa,
Avenida de Arteixo, 171.
¬EXPO. Dolores Gálvez. Esta galega licenciada en Belas Artes,
cunha importante traxectoria nacional, presenta a súa máis recente
obra pictórica na mostra “O plegamento ou a revelación da luz”, até o
16 de maio en Atlántica Centro de
Arte (C/ Federico Tapia nº15).
¬EXPO.Wildlife Photograp-

her 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.
¬MÚSICA. María do Ceo . A cantante portuguesa presenta o seu sétimo traballo “Tan lonxe, Tão longe”.
Un repertorio de cancións que mesturan ritmos e instrumentación galegos e portugueses, nunha viaxe que
percorre de norte a sur a marxe atlán-

Xira galega de María do Ceo.

tica da península, desde Camariñas
até Lisboa. O venres, ás 21:00, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Détour. O dúo nace no
ano 2005 en Vigo, coa idea inicial,
aínda vixente,de mesturar un concerto musical cun espectáculo teatral, e o resultado obtido deuse en
chamar jazz–cabaret, cantado en
galego.Este venres 9, ás 23:00, no
Club Jazz Vides.
¬MUSICA. Niños Mutantes.
Con dez anos de tractoria discográfica o grupo Niños Mutantes están
en xira presentando o seu recente
disco "Todo es el momento" así
como as versións que fan de outros
artistas en "Grandes éxitos de
otros".O venres 9, ás 23:59, entradas 10 a 13 euros, no Playa Club.
¬MÚSICA.Cool Beat. O grupo galego busca un son persoal a través
das súas composicións fusionadas
con influencias afroamericanas e
europeas.Tamén recrean temas de
grandes clásicos con arranxos propios moi orixinais. O mércores 14,
ás 22:30, no Filloa Jazz.
¬TEATRO. Sombreiros sen
chapeu. Obra de sombras chinesca, monicreques, polo veterano
grupo Tanxarina Títeres. O domingo 11, ás 17:30, no Forum Metropolitano.
CULLEREDO
¬TEATRO. Comida chinesa. Un
violador e asasino en serie e a nai
dunha das súas vítimas xuntos nun
apartamento. Ela foi a súa psiquiatra na prisión. El é o seu paciente favorito. Pola compañía Teatro do
Adro.O venres 9, ás 20:30, no Edificio de Servizos Múltiples.

¬ EN ESCENA
Robin Hood

Acontrabutaca Producións
Xénero: Teatro infantil / Musical
Duración: 60 min
Público:Infantil
Autor:Wonderland Group
Dirección:Xosé Lueiro
Adaptación:Xosé Lueiro
Escenografía: Paco Oti
Son: Xosé Lueiro
Iluminación:Paco Oti
Vestiario:Paco Oti
Elenco artístico :
Nuria Sanz Patricia Vázquez Rocío
González Ana Puente Fran Ameixeiras
Logo de cinco anos nas cruzadas, Robin volve á súa vila natal con idea de
gozar dun merecido descanso. Ao
pouco de chegar, descobre con sorpresa que o malvado príncipe Xoán

está explotando a vila de Nottingham con abafantes impostos. Ante a
ausencia do seu irmán Ricardo, monarca titular da coroa, o príncipe maquina un plan para facerse co trono,
plan que demanda, entre outras exixencias, concertar a voda coa súa
curmá Lady Marian. A aparición de
Robin, unida á colaboración de
Trasno e Little John, fará que as cousas se precipiten de forma ben dis-

tinta a como poderían ser se un heroe non pasase por alí camiño dalgunha parte.
Unha produción musical enfocada
ao público máis novo, un musical
que se apunta ao bon momento
deste xénero, desde unha produción
enteiramente galega.
Robin Hoodrepreséntase esta semana en Tui.
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Ladrón de bicicletas, o clásico
filme de Vittorio de Sicca, que inaugura oficialmente o neorealismo italiano, no ciclo Mestres italianos, esta
semana en Lugo.

A ESTRADA
¬TEATRO. Ubú Rei. O clásico de Alfred Jarry, polo grupo La Imagina
Machina. Este venres 9, ás 21:30, no
Teatro Principal.
FERROL
¬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 luns 12, ás
18:00 (versión dobrada), e ás 20:30
(orixinal con subtítulos en español),
na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬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. Swingpool. Temas orixinais en inglés e en galego e revisión novidosa de standards, neste
grupo de jazz-funk santiagués. O sábado 10, ás 22:00. NaSala Run Run.
¬TEATRO. Humor Neghro. Espectáculo de humor e música por
Carlos Blancoe Manecas Costa. O
xoves 8, ás20:30, no Teatro Jofre.
¬ TEATRO . Boas Noites. Obra
gañadora do I Premio Manuel
María de Literatura Dramática Infantil, propón unha achega contemporánea a personaxes da mitoloxía popular galega, con boas
doses de humor e música, polo
grupo Berrobambán. O martes
13, ás 11:00, no Teatro Jofre.
¬TEATRO. Kiosco das almas
perdidas.Un espectáculo hibrido
de danza, teatro, música en directo,
ilusionismo, vídeo e animación,
polo Centro Coreográfico Galego. O
sábado e domingo, 10 e 11, ás 21:00,
no Teatro Jofre.

NOIA
¬MÚSICA. Trapos Sucios + Jabón Blue. Concerto deste grupos
galegos este venres 9, ás 23:00, na
Discoteca Cus-Cus.

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Igloo. O grupo vigués
baséase en contundentes guitarras, combinadas con sons electrónicos e melodías pop, conseguindo
unha especie de rock electrónico
de potentes estribillos e intensas
instrumentacións. O venres 9, ás
23:50, en O Con do Moucho.
LUGO
¬CINE. Ladrón de bicicletas.
Ladri di biciclette obtería o Óscar á
mellor película estranxeira en 1949.
Desgarrada, dramática e cunha dureza que os anos non puideron debilitar, segue a ser a obra máis lembrada de Vittorio de Sica. O martes
13, 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. 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 Caixa-

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.
Detour, cabaret en galego.

nova. Até o 23 de maio, no Círculo
das Artes.
¬MÚSICA.Ton Martínez - Risco
e Jacobo de Miguel Dúo. Exploración da música de cámara jazzística, nunha formación sinxela e
particular que sorprende pola ampla gama de matices que acada nos
directos. O sábado 10, ás 00:00, no
Club Clavicémbalo.
¬ MÚSICA . María do Ceo . A
cantante portuguesa presenta o
seu sétimo traballo “Tan lonxe, Tão
longe”. Un repertorio de cancións
que mesturan ritmos e instrumentación galegos e portugueses,
nunha viaxe que percorre de norte
a sur a marxe atlántica da península, desde Camariñas até Lisboa.
O mércores 14, ás 20:00, na Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬TEATRO. Humor Neghro. Espectáculo de humor e música por
Carlos Blanco e Manecas Costa.
O venres 9, ás20:30, no Auditorio
Municipal.
MARIN
¬MÚSICA. Ivan & Josito. Unha
boa combinacion entre a canción protesta, o amor e, por suposto, o humor,neste dúo lucense. Este xoves 8, ás 22:30, na
Sala Ache.

OURENSE
¬ACTIVIDADES. Maio Xove. O programa, organizado pola concellaría
de Xuventude e 45 asociacións e entidades, reúne un cento de actividades que van do xadrez ao sendeirismo, incluíndo cinema, debates,
fútbol, teatro, rol, esgrima, concertos, exposicións, festas, xogos...
nunha mostra do quefacer do asociacionismo xuvenil ourensán. Todos os días haberá algunha actividade.
¬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’ita-

liana (Divorcio á italiana) baséase
na inexistencia, por aquel entón,
do divorcio civil en Italia e a aceptación polo código penal do delito
de honra. O martes 13, 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.
¬MÚSICA. Fía na Roca . Dentro do
Circuíto 4x4, o grupo actúa no Campus de Ourense presentando un
percorrido pola súa discografía, o
seu traballo máis recente é "Vente
vindo" (2007). A entrada é de
balde.O xoves 8, ás 19:00, na Sala
Multiusos Edificio Facultades.
¬MÚSICA. Luis Moro & Tribeca's Band. Actuación o venres 9,
ás 21:30, no Café Cultural Auriense.
¬MÚSICA. Álvaro Vieito Trío. O
repertorio evolucionou desde os
arranxos orixinais de standard de
jazz e bossa-nova ata unha máis
ampla variedade de estilos e a
aposta pola mestura do tradicional e o moderno coa achega de temas orixinais de Álvaro Vieito. O
sábado 10 ás 21:00, no Café Cultural Auriense.

¬ CINE
Ciclo:
Tardes de lecer: viaxes,
retos e aventuras
Prosegue este ciclo de cine infantil,
organizado por Caixa Galicia, e que
consta de 14 filmes para os máis
miudos, programados os sábados
nas sedes da institución. As proxeccións, gratuitas, son ás 18:00
horas.
Sábado 10 de maio:

MELIDE
¬MÚSICA. 5 Duros. Os granadinos
actúan o venres 9, presentando o
seu album "Con las botas puestas", e
Undertown Project está o sábado 10, ambas ás 01:00, entrada
gratuita, no Pub Gatos.

Misericordia, unha versión da obra de Pérez Galdós por Teatro de Ningures.

MONDOÑEDO
¬MAXIA. Maxia para soñar. Un
espectáculo para soñar espertos.
Combínanse distintas especialidades da maxia: maxia de salón, manipulación, mentalismo, dando cabida tamén ás artes afíns (malabares,polo Mago Cali. O venres 9, 10 e
11, ás 20:30, no Auditorio Municipal
Pascual Veiga.

Os tres cabaleiros, de Norman Ferguson (1945). No Centro Sociocultural Caixa Galicia de Vigo.
Dumbo, de Ben Sharpsteen (1941),
na Sede Fundación Caixa Galicia
de A Coruña.

Peter Pan, de Clyde Geronimi, Hamilton Luske e Wilfred Jackson
(1953), na Sede Fundación Caixa
Galicia de Pontevedra.

O castelo ambulante, de Hayao
Miyazaki (2004), na Sede Fundación Caixa Galicia de Santiago de
Compostela.

As aventuras de Bongo, Mickey e
as fabas máxicas, de Jack Kinney,
Hamilton Luske e William Morgan
(1947), na Sede Fundación Caixa
Galicia de Ferrol.

De volta á casa, de Duwayne Dunham (1993), no Centro Sociocultural Caixa Galicia de Lugo.

O xigante de ferro, de Brad Bird
(1999), no Centro Sociocultural
Caixa Galicia en Ourense.
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Zenzar. O veterano grupo de rock
galego, fundado en 1987, segue no
tallo, e actúa esta semana na localidade de Ribadavia.

¬TEATRO. Non é tan fácil.Comedia escrita polo popular actor Paco
Mir con máis de 16 premios, entre
eles o Max. Pola compañía Malasombra, baixo unha intelixente e divertida dirección de Marcos Orsi. O
venres 9, no Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Ó son das cousas.Sara
e Berta, escoitadoras e recolectoras
de sons, andan de aquí para alá e
xogan con canto son atopan ou recordan. Un espectáculo de clown,
para público de 3 a 5 anos. Polo
grupo Sapristi. O domingo 11, no
Auditorio Municipal.
PONTEAREAS
¬TEATRO. Misericordia. Versión
actualizada da clásica obra de Pérez
Galdós, polo grupo Teatro de Ningures. O sábado 10, ás 21:30, no Auditorio Municipal Reveriano Soutullo.
¬MÚSICA. Transilvanias. Actuación o venres 9,no SalónParroquial.
AS PONTES
¬MÚSICA. Treixadura e Orfeón
Treixadura. Dentro do Circuíto
4x4 o grupo Treixadura gaiteiros
acompañados do Orfeón Treixadura presenta o espectáculo "Unha
semaniña enteira" que xunta dúas
concepcións da musica tradicional:
o canto e a gaita. A entrada custa 3
euros (2 euros reducida). Este venres
9, ás 21:00, no Auditorio Cine Alovi.
PONTEVEDRA
¬CINE. Perfume de muller.
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 luns13, ás
20:00 en versión orixinal con subtítulos en español, na Sede Fundación Caixa Galicia.

turan ritmos e instrumentación galegos e portugueses, nunha viaxe que
percorre de norte a sur a marxe atlántica da península, desde Camariñas
até Lisboa. O xoves 8, ás 21:00, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
O PORRIÑO
¬MÚSICA. Gustavo Almeida
.Cantante e compositor brasileño, fillo daconsagrada cantante brasileira
Ellen de Lima e irman do tamen cantante Rodrigo Almeida, deixou o seu
pais hai anos para viaxar por Europa e
coñecer outras culturasmaceda. Será
o venres 9 , ás 23:00. Os prezos 6 euros normal, 6 anticipada e 3 para socios. No Café Liceum.

O jazzista Álvaro Vieito.

¬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 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.
¬MÚSICA. María do Ceo . A cantante portuguesa presenta o seu sétimo traballo “Tan lonxe, Tão longe”.
Un repertorio de cancións que mes-

O abano español. A Colección do Marqués de Colomina, en Lugo.

REDONDELA
¬MÚSICA. Zénzar.O grupo de Cerceda nace en 1987, e leva todo este
tempo con escasos cambios de formación, facendo rock en galego, cun
estilo enérxico e contundente, sobre
todo en directo e cunhas letras sempre coidadas. O sábado 10, ás 00:00,
na sala A Fragua.
SANTIAGO
¬CINE. Roma, città aperta .
Roma, final da Segunda Guerra
Mundial. É o contexto que se manifesta na película de Rossellini, filme
fundacional do neorrealismo, que
pola súa espontánea interpretación
e o seu ton documental motivou a
lenda de que fora rodada con cámaras ocultas, cando os nazis aínda
ocupaban a cidade. O martes 13, 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 conxunto de 60 obras de Sorolla, Zuloaga, Santiago Rusiñol, Anglada Camarasa ou Cubells, entre outros.
¬EXPO.Rosalía ilustrada. Unha
exposición que ofrece unha perspectiva diferente da literatura rosaliana,
valéndose do traballo de vintecinco
artistas galegos que prestaron o seu
pincel e creatividade para recrear as
sensacións que evocan os seus poemas . Poderemos visitar esta mostra
até o vindeiro 29 de maio, na Biblioteca Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Dalí, a Divina Comedia.
Exposición formada por un total de

¬ EXPOSICIÓN
Ano de Curros Enríquez

Galiza rende homenaxe a Curros
Enríquez no centenario do seu
pasamento. A Consellaría de Cultura e Deporte e os concellos de
Vigo, A Coruña, Ourense, Santiago e Pontevedra organizan o
programa Centenario Curros
Enríquez, no que o escritor é homenaxeado cunha serie de actividades que se desenvolverán en
cidades e vilas galegas ao longo
deste ano
A exposición Curros Enríquez.
Nación, liberdade e progresoé a
actividade coa que se iniciará o
programa. Trátase dunha mostra
para o exterior,na zona do Obelisco coruñesa. A exposición fai
un percorrido pola significación
literaria, social e política do escritor nado en Celanova en 1851 e
finado na Coruña en 1908.
Consta de oito paneis con información escrita e gráfica e proxeccións audiovisuais. A mostra irá
despois a outras cidades galegas.
Xunto á exposición desenvolverase un ciclo de conferencias co
título "Curros e o seu tempo". Na
Coruña celebrarase en maio, e
está previsto que logo se traslade
a outras cidades. O ciclo consta
de cinco conferencias. Francisco
Rodríguez Sánchez falará sobre
"A vixencia da obra de Curros".
Laura Mariño e Diego Pardo disertarán sobre "Curros Enríquez e
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
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. Maldita Europa. Exposición do artista de Allariz Xurxo Oro
Claro. A súa proposta brinda unha

a Igrexa do seu tempo". Manuel
Rei Romeu afrontará o tema "Curros fronte ao poder establecido".
Pilar García Negro tratará "A defensa da lingua galega en Curros
Enríquez", e Elisardo Varela falará
de "Curros en Cuba".
O compositor Paulino Pereiro
presentará o 18 de maio no Teatro Rosalía de Castro da Coruña
un concerto con composicións
creadas para conmemorar o
Centenario.
Un recital lírico-musical a cargo
de Mª Xosé Ladra e Antón de
Santiago, unha obra de teatro, un
documental , ou unidades didácticas, completan as actividades
programadas.
A exposición pódese ver na zona
do Obelisco d’A Coruña, até este
11 de maio. Logo, visitará Ourense, do 15 ao 27 deste mes.

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.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. Fundación Granell.
Exposicións en cartel:
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.
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The Turres Band. A divertida e virtuosa fanfarria do sur de Galiza,
que actúan esta semana en La Fábrica de Chocolate viguesa.

¬MÚSICA. Achtung Babies. A
banda italiana fai un tribúto-réplica
dos concertos de U2. Encargados de
executar un espectáculo de primeiro nivel que recrea as xiras de U2,
para os incondicionais da banda irlandesa. O venres 9, entradas de 15 a
20 euros, na Sala Capitol. E na
mesma sala, o sábado 10,ás 00:30,
entradas a 15/18 euros, actúan The
Subsonics + Tiger! Tiger!.
¬MÚSICA. Som do galpom. O
grupo de rock de contestatarias letras, orixinario de Ames, actúa este
venres 9, ás 00:00, con entrada gratuita, na Sala Nasa.
¬MÚSICA. Carmen Dor . Acompañada de Alfredo Susavila (piano),
Diego Pérez (contrabaixo), Miguel
Queixas (batería) e Héctor Lorenzo
(guitarra), o domingo 11, ás 21:00,
no Teatro Principal.
¬TEATRO.Por arte de Maxia. Es-

pectáculo de maxia polo mago Romarís. O xoves 8, venres 9 e sábado
10, ás 22:00, naSala Nasa.
¬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.
Até o 18 de maio, no Salón Teatro.
¬TEATRO. Historia do soldado.
Obra musical de Igor Stravinsky,
con texto de Charles-Ferdinand Ramuz. A acción desenvólvese na pista
dun circo, onde o elemento principal, o quiosco da música, semellando un tambor, é a motivación do

¬TEATRO.Bicos con lingua.
Nesta obra de Talía Teatrorecupéranse moitos dos contos de Longa
lingua. Humor, xestos, actitudes e
costumes do cotián que constitúen
unha proposta sincera que leva ás
táboas a nosa situación sociolingüística.O luns 12, ás 10:30, noTeatro principal.
SARRIA
¬MÚSICA. Holywater . Actuación
deste grupo o venres 9, ás 00:00, na
SalaPlaneta.
Achtung Babies, grupo italiano en Santiago.

percorrido que o soldado ha facer
para tentar chegar á súa casa cando
volve da guerra. Polo grupo Bengala Producións. O venres9 e sábado 10, no Teatro Principal.

¬ CONVOCATORIAS
Premios GZ crea 2008
A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar,
a través da Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade convida a participar neste certame
galego de creadores novos, que inclúe as especialidades de teatro, artes plásticas, moda,
música, relato, poesía, videocreación, banda
deseñada, graffiti, carteis, videoclips, composición para banda de música e deseño de xoias..
Poderán solicitar a participación os mozos ou
mozas galegos/as ou residentes en Galicia,
non profesionais, con idades comprendidas
entre os 16 e os 30 anos de idade cumpridos
no ano 2008.
Non poderán participar nunha especialidade
aquelas persoas que gañasen o primeiro premio desa mesma especialidade na edición do
ano anterior.
Enténdese por profesional aquela persoa
que mantén unha relación contractual permanente ou ocasional con algunha empresa
vinculada á especialidade concreta na que
solicita participar levando a cabo traballos
directamente relacionados con ela, ou que
está dada de alta como autónomo/a nunha
actividade que teña unha relación directa
coa citada especialidade.
Salvo no caso das especialidades de teatro,
música, banda deseñada e graffiti, a participación será sempre a título individual.
Bases e máis información en:
http://www.gzcrea.com
Mivico 08
II Mostra Independente
de videocreación do Condado.
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
de banda deseñada “Castelao”
Tendo en conta, por número e calidade, o
grupo de novos autores de historieta que teñen xurdido nos últimos anos en Galicia e contando, nestes momentos, cun destacado colectivo de autores, a Deputación da Coruña,
convoca o IV Premio de banda deseñada “Castelao”, de acordo coas seguintes Bases:
1-Poderán participar todas as persoas, maiores
de idade, de calquera nacionalidade que presenten narracións en banda deseñada inéditas e non premiadas con anterioridade, escritas en galego, cun máximo de dous autores

TUI
¬TEATRO. Robin Hood. Ambicioso spectáculo musical de producción galega,destinado ao público infantil, presentado pola compañía Producións Acontrabutaca.
O venres 9, ás 20:00, no Teatro Municipal Área Panorámica.

por obra (un como guionista e outro como debuxante).
2-Establécese un premio único dotado con
6.500 €.
A Deputación publicará a obra premiada, directamente ou a través doutra editorial, mantendo o autor ou autores os dereitos para a posible edición da obra noutras linguas que non
sexa a galega.
Así mesmo, cos traballos orixinais formarase
unha exposición de carácter itinerante.
3-A temática será libre, podendo tratarse
dunha historia única ou dun conxunto de historias.
Os traballos presentaranse por duplicado e en
exemprares separados, numerados, grampados ou encadernados da seguinte forma:
* O libro presentarase finalizado, tanto en
guión como en debuxo.
* O formato deberá ser de mancha 26 x 19 cm.,
ou proporcional.
* Tamaño dos orixinais: mínimo DIN-A4 e máximo DIN-A3.
No caso de que a maiores os traballos se presenten en soporte dixital, deberán figurar a tamaño final (26 x 29 cm.) e en resolución de 300
ppp para color, 400 ppp para grises, ou 600
ppp para branco e negro, en soporte CD e formato TIFF.
* Extensión mínima 48 páxinas e máxima 64.
* Para a súa valoración enviaranse copias encadernadas en DIN-A4 con calidade láser.
* Os orixinais seranlle requeridos ó gañador
para o proceso de edición e preparación da exposición.
As obras presentaranse baixo un título e un
lema, achegados de plica na que conste o título e o lema no seu exterior, e contendo no interior o nome e apelidos do autor ou autores, o
seu enderezo, nacionalidade e número de teléfono.
4-O prazo de admisión de orixinais finaliza o
día31 de maio de 2008 e deberán enviarse á
Deputación da Coruña, Avda. Alférez Provisional 2, 15006 A Coruña, indicando no sobre “IV

VIGO
¬CINE. La Strada. 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 13, ás 18:00 (versión dobrada), e ás 20:30 (orixinal con subtítulos en español), no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬ 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 úl-

Premio de banda deseñada “Castelao”.
5-O xurado estará presidido polo sr. presidente da deputación e formarán parte del:
o sr. deputado presidente da Comisión de
Cultura, Educación e Patrimonio HistóricoArtístico, o director do festival “Viñetas
dende o Atlántico”, tres persoas de recoñecido prestixio no eido da banda deseñada
nomeadas polo sr. presidente da deputación; actuará como secretario o da corporación ou funcionario no que delegue.
6-Os participantes terán a obriga de comunicar á Deputación a concesión de calquera premio que obteña a obra presentada no momento en que esta situación
se produza, o que dará lugar á súa exclusión do concurso.
O xurado actuará en pleno, en sesión a ser posíbel única, sendo necesaria a asistencia dos
dous tercios dos seus membros.
As deliberacións serán secretas e delas redatarase a acta correspondente.
O xurado non poderá declarar deserto o
premio e a súa proposta será obxeto de
resolución da Presidencia desta Deputación, que é o órgano competente para
conceder o premio.
O xurado poderá realizar unha selección entre
as obras non premiadas, para a súa inclusión
nunha exposición, que será itinerante polos
concellos da provincia, e da que se editará o
correspondente catálogo.
Os autores presentes na exposición recibirán
cinco exemprares do catálogo.
A decisión do xurado terá lugar ao longo do
mes de xuño.
A plica correspondente á obra que resulte finalista poderá ser aberta polo secretario do xurado con fin de que, se o seu autor o permite,
poida darse a coñece-lo nome do finalista.
7-Non se devolverán as obras presentadas e
non premiadas e a partires do día seguinte ó
fallo do xurado serán destruídas.
8-A participación nesta convocatoria supón a
total aceptación destas bases.
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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.

Birds of Avalon. Grupo norteamericano ao que poderemos escoitar nunha sala viguesa.

timos 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. Os rostros do fútbol. Os
fotógrafos suízos Mathias Braschel
e Monika Fischer son os creadores
deste proxecto expositivo, que mostra as expresións de 25 dos futbolistas máis destacados a nivel mundial.
Até o 22 de xuño, no Centro Sociocultural Caixa Galicia.
¬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
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.
¬MÚSICA. Tito Paris. O cantor caboverdiano actúa este xoves 8, ás

20:30, no Centro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. The Turre´s Band .
Pódese dicir que é un dos poucos grupos instrumentais non
folk que existen en Galicia, cunha
formación parecida á das fanfarras dos países balcánicos.O xoves 8, ás 22:30, en La Fábrica de
Chocolate.
¬MÚSICA. Álvaro Muras. Música funk-fusion instrumental en
que destaca o baixo eléctrico

pacho da sala 7 euros.O sábado 10,
en La Iguana club.
¬MÚSICA.Kahn + Ario + Dr. Val
+ Reunione + Nostradamus
+ Sax. Concerto múltiple dentro
do programa Castroconcertos, o
venres 9, con entrada gratuita, no
arque do Castro.
¬MÚSICA. Birds of Avalon.
Desde Carolina do Norte chegan estes animais de escenario para descargar a súa potencia psicodélica.
Este domingo 11, ás 22:00, entradas
a 10 euros,naIguana Club.
¬TEATRO. O clube da calceta.
Unha obra do grupo Teatro do
Morcego, arredor dunhas mulleres

que se reunen para calcetar. O xoves 8 e venres 9, ás 21:00, no Auditorio Municipal .
¬TEATRO. Lionel (o malestar
do benestar). Espectáculo que
presenta o grupo Casa Hamlet, os
días venres 9, e sábado 10, ás 21:30,
e o domingo 11, ás 20:30. No Teatro
Arte Livre, Rúa Vázquez Varela, 19.
¬TEATRO. Humor Neghro. Espectáculo de humor e música por Carlos Blanco e Manecas Costa. O sábado 10 ás 22:30, e domingo 11,
ás20:30, no Cultural Caixanova.
VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. Valdemuller. Produ-

ción do Centro Dramático Galego.
A tradición de monicreques galega
unida á experiencia e ao discurso estético de Pablo Vergne, recoñecido
mestre das montaxes de títeres, dan
lugar a un traballo orixinal e de moi
boa factura. O xoves 8 e venres 9, ás
11:00, en funcións escolares, noAuditorio Municipal.
VIVEIRO
¬TEATRO. Robin Hood. Ambicioso spectáculo musical de producción galega, presentado polo
grupo Producións Acontrabutaca. O sábado 10, ás 18:00, no Teatro Pastor Díaz.

¬ ANUNCIOS DE BALDE
 Son autónomo no sector
do transporte. Busco traballo.
Telf:666627459. Dani.
 Fanse traballos de albañilería
e colocación de pedra.
Lugo e provincia.
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).

La Strada, o exitoso filme de Fellini.

como instrumento solista. Actúa
este venres 9, ás 223:00, no Contrabajo.
¬MÚSICA. Mr. Dixie Jazz Band.
Banda galega de jazz, estilo Dixieland. Este sábado 10, ás 00:30, no
Manteca Jazz.
¬MÚSICA. 5 Duros. O grupo granadino 5 Duros actúa en La Iguana
na súa xira de presentación de
"Con las botas puestas". A entrada
anticipada custa 5 euros e no des-

 Casa para aluguer de fin
de semana ou para vacacions, situada á beira do rio
Miño en Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63
 Compro e intercambio
adhesivos políticos de Galiza.
Carlos Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br.
 Compro calquera material
relacionado con "Fuxan os
Ventos".
Telf: 981 35 09 52. A partir de
21.00 horas (Uxío).
 Alúgase casaen Lira, a carón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Alquílase por quincenas (600
euros) e por mes (1200 euros).
Telf.: 981761144
 Vendo enciclopedia Espasa, anos 1926-1930, setenta
volúmenes, con nove apéndices e quince suplementos.Tlfono 618607306
 Alúgase baixo moi céntrico e amplo. Ideal para consultas ou oficinas.
Teléfono 986438339
 Rapaz de 26 anos gustaría
de coñecer raparigas de Ferrol
Terra de esquerdas e de sentimento nacionalista, para ami-

Álvaro Muras e o seu grupo.

GUIEIRO.53.

zade e o que xurda.
Telf: 666730096
 Rapaz de corenta anos
busca coñecer muller galega
con certa cultura e sensibilidade, residente en Galicia, para coñecerse e posible relación.
riasbaixas2007@yahoo.es
 Home de 29 anos de Vigo, e
non friqui, gustaríalle coñecer
muller de idade similar, con
certa sensibilidade cultural e
social, para amizade ou o que
xurda.
E-mail: teixugo9@yahoo.es

 Véndense móbeis e 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.

 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 piso en Gondomar, dous dormitorios, salón,
cociña, baño e aseo.
Telf: 617936257.
 Véndese clarinete Yamaha
en si bemol, en bo estado.
Razón no telf. 636 560 154.
 Vendo lavadora e neveira totalmente novas (só

dous meses e pouco uso)
por xunto ou separado. Chamar ao 645748796 logo das
19.00. Xosé Ramón (Candeán-Vigo)
 Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/p
ortomartino.
Telf. 667 75 57 45
 Gustaríache ter un albergue 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.
 Alúgase apartamento en
Ribadeo. Meses xullo e
agosto.
Telf: 676 72 75 18.
 Vendo colección A Nosa
Terra do ano 1907 ao 1970.
Consta de 15 volumes (dous
deles de índices).
Contacto:
xan_sen_lar@terra.es.
 Facemos traballos en pe-

dra: escultura, artesanía,
construción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989
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Xosé Valiñas

Cristina Ricci en Speed Racer.

EN CARTEL.
Speed Racer
Dirixen: Andy Wachowski e Larry
Wachowski.
Intérpretes: Emile Hirsch,
Christina Ricci.
Acción. EE UU, 2008

Podía ser o “Comando G” ou
“Mazinger Z” pero os irmáns
Wachowski –por se alguen anda
falto de memoria, que xa van uns
anos de dique seco, os responsábeis da rendíbel saga Matrix– escolleron outro anime mítico dos
anos nos que toda a rapazada de
occidente xa andaba tola pola
animación nipoa inda que ninguén a identificaba aínda co país
do sol nacente. Speed Racer é
unha posta ao día mitómana do
maga e anime homónimo dos
60 –a piques de ser reeditado en
España– de Tatsuo Yoshida. Carreiras de coches imposíbeis, romance, escuras intrigas, estandarte do moi cultivado subxénero manga deportivo viña
sendo como un “Oliver e Benji”
motorizado e cun toque de
conspiracións criminais e competitivas adobiado para a ocasión polos irmáns virtuais non
fai falta ser moi espabilado para
ver por onde vai ir a cousa. Por
certo que cos líos da Fórmula 1

Christopher Reeve protagoniza Drácula.

de moda dende hai uns anos
máis dun inda a vai poder ver
polo lado morboso.

Casual Day
Dirixe: Max Lemcke.
Intérpretes: Juan Diego,
Luís Tosar.
Comedia. España, 2008

O francés Lionel Baillou estreou
no penúltimo Donostia un interesante thriller psicolóxico sobre
varios executivos de fin de semana de convivencia practicando deportes de risco e dando
leccións de arribismo extremo.
O debutante Max Lemcke estrea
agora unha variante sobre o
mesmo tempo que adopta un
ton de comedia costumista que
xa é o carimbo por excelencia da
comedia española dos últimos
anos. Tosar, Diego e o televisivo
Arturo Valls xogando ao paintball e sacando á superficie todas
as tensións afogadas durante a
semana laboral.

Cen cravos
Dirixe: Ermanno Olmi.
Intérpretes: Raz Degan, Luna
Bendani.
Drama. Italia, 2007

O director d’A árbore dos zocos
é un cineasta repousado de fil-

Juan Diego [esquerda] e Luís Tosar en Casual day.

Ermanno Olmi.

REUTERS

mografía escasa e inda por riba
nos últimos anos anda un tanto
despistado. Emporiso, as súas
películas nunca pasan desapercibidas para o cinéfilo con olfacto. En consoancia coas súas
inquedeanzas teolóxicas, nesta
última entrega aborda unha
metáfora relixiosa que olla de
esguello o neorrealismo e que
tamén se pode ler en sentido agnóstico como un canto humanista. Disque moitos recuperaron a fe en Olmi logo de ver esta
sinxela historia sobre un profesor universitario que se retira a
unha aldea á beira do río Po
canso da vaidade do seu éxito.

Bourne. Ecos do cine dos thrillers de conspiración dos anos
70 –alguén dixo Pakula?– e un
reparto sólido e ben trabado,
como os bos mollos, foron os
segredos desta exitosa denuncia da América corporativa.
Como no caso da triloxía do
axente secreto amnésico, non
conta nada novo nin resiste a
comparación cos seus referentes, pero no desolador panorama do actual Hollywood
“corporativo” reloce como
pomo cromado inda que sexa
de chapa. A cousa foille tan ben
que Gilroy anda xa filmando
outra variación sobre o mesmo
tema, desta volta con intrigas
de espionaxe industrial, na que
repite con Tom Wilkinson
como secundario glorioso.

DVD. VENDA.
Drácula
Dirixe: Terence Fisher.
Intérpretes: Christopher Lee,
Peter Cushing.
Terror. Reino Unido, 1958.

O catálogo da británica
Hammer, a produtora
de serie B que resucitou o terror nos anos
60, viña sufrindo

DVD. ALUGUER.
Michael Clayton
Dirixe: Tony Gilroy.
Intérpretes: George Clooney, Tom
Wilkinson.
Thriller. EE UU, 2007

Esta semana chega ao mercado dos videoclub –canto
tempo hai que non ven unha
fita de vhs nestes recintos?– o
tan comentado debut tras
a cámara do guionista
da sobrevalorada saga

George Clooney
nun momento
de Michael Clayton.

un inexplicábel trato no mercado dixital estatal. Podíanse
atopar os peores filmes da casa
e o listón chegou a baixar
moito, mentres que as xoias da
coroa, inda por riba as máis coñecidas do repertorio, seguían
inéditas no noso mercado. Por
sorte, o problema vaise solventando e a FNAC vén de editar
varios dos títulos de referencia
asinados polo añorado Fisher.
Quizais o máis mítico, este primerio Drácula de Chritopher
Lee, un filme imborrábel na
memoria de moitos cinéfagos
que a viron no momento xusto.
Nos estantes da multinacional
do ocio tamén se poden atopar
outros dos filmes indispensábeis da factoría británica, A
maldición de Frankenstein,
que foi a que abriu o filón das
recuperacións dos monstros
clásicos a finais dos 50 e O cerebro de Frankenstein, unha das
súas moitas, e moi recomendábeis, secuelas, dirixidas polo
gran Fisher.G
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Gonzalo Vilas

AUTODEFINIDO

CRUCIGRAMA

Horizontais:
1- Feito con algo fabricado previamente. 2- O que se adica a repoñer as cubertas das casas. 3- Provocar, ou sufrir, un percance. 4- Hai
un que se chama así, pero insisten en chamarlle “Piscu”. Veterana
asociación ecoloxista. 5- Localidade ferroviaria española, ou rexión
portuguesa, vostede escolla. Adxectivo que indica que un home é
vital, forte e desenvolto na vida. 6- Estante horizontal, contra unha
parede, para depositar cousas nel. 7- Nome do maior grupo cooperativo agroalimentario de Aragón. 8- Agatuñar, en tempos deu
lugar a un hiperenxebrismo para o “ascensor”. Laboratory of Computational Engineering, por exemplo. Sen compañía, en soidade. 9Equivocación. Conxunto de dúas unidades. Ao revés, regala ou confire xenerosamente. 10- Nome de muller romana. Decreto do tsar,
desas cousas que só atopará nun crucigrama. 11- Na mitoloxía,
ninfa dos bosques, tamén é unha planta de América do Sul. 12Rezar. De escasa altura.
Verticais:
1- O pai de Paris, na Ilíada. Bandullo. 2- Nota musical. Manifesta, fala.
Enganar, facer crer o que non é verdade. 3- Membro dunha rganización terrorista, vasca por máis señas. Brincadeira, chanza. 4Maxistrado relixioso que se ocupaba de representar o pobo romano nos actos públicos internacionais. Botar iodo á auga ou outro
elemento. 5- Conseguir algo, chegar a un destino prefixado. Abreviatura que significa “igual”. 6- Tapar ou protexer algo cun material
forte, a proba de golpes ou danos. Unha parte á que lle falta unha
parte. 7- Ao revés, outorgar, doar. Nome de muller. Desprazábase,
dirixíase. 8- Pensamento. Quedar cru o que estaba a cocer. 9- Inflamación do tecido cartilaxinoso. Un CD regrabable. 10- Persoa que
actúa con mala intención e astucia, raposeiro. Siglas de “Asuntos
exteriores”. 11- Ser celestial, de ambigua sexualidade, aínda que é
nome de varón. Célebre arroz, e sinais de auxilio. 12- Ave mariña
palmípeda. Cárcel barcelonesa.

SOLUCIONS

XADREZ
Nun continuo afán por mellorar as
competicións de xadrez e/ou adaptalas a modelos presentes noutros
deportes, a FIDE creou o Grand Prix,
que durante dous anos levará o xadrez de máis alta competición a distintas cidades do mundo. En Bakú,

nunha didáctica partida de profundo
sentido estratéxico Michael Adams
xogou a variante Rossolimo da defensa siciliana contra Ivan Cheparinov, xogador búlgaro que estivo varios anos polos torneos galegos antes de dar o salto á élite.

Adams, Michael 2729
Cheparinov,Ivan 2695
Grand Prix 2008-2009 - Baku (2.3)
22.04.2008 B52

Cb5 ganando a calidade] De7
15.Tfd1 a6 16.Cxc6 Txc6 17.Ad4
Tdc8 18.a4 Cd7 19.Axg7 Rxg7
20.De3 Dd8 21.Ce2 Da5 22.Cd4
Tb6 23.Tc3 Dc5 24.De1 Ce5 25.Te3
Cc6 26.Cc2 a5 27.Dc3+ Rg8 28.g3
Cb4 29.Cxb4 Txb4 30.Df6 Adams
logra o control da diagonal a1-h8
Tb6 31.e5 Te8 32.h4 d5? (D.) Cheparinov perde un peón e Adams remata a partida expeditivamente

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Ab5+Ad7
4.Axd7+ Dxd7 5.c4 Cf6 6.Cc3 g6
7.d4 cxd4 8.Cxd4 Ag7 9.h3 0-0
10.Ae3 Cc6 11.0-0 Tfd8 12.Tc1
Tac8 13.b3 e6 14.Df3 [Brancas
ameazan 15 Cxc6 Dxc6 16 Ag5 Cd7

SUDOKU

doado

medio

xadrez.algalia@gmail.com

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

doado

33.Tf3 De7 34.Dxe7 Txe7 35.cxd5
exd5 36.Txd5 Tbe6 37.Txa5 Txe5
38.Txe5 Txe5 39.Te3 Td5 40.Te8+
Rg7 41.Tb8 Td7 42.Rg2 h5 43.b4
Rf6 44.a5 Re6 45.b5 Rd6 46.Tc8
Te7 47.b6 Te5? 48.a6 1-0

medio
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Mª Xosé Queizán

C

hego a Roma o 28 de
abril, día fatídico no
que o neofascista Alemanno gaña a alcaldía polo 57
por cento dos votos. Por se
fose pouco con Berlusconi!
Bandeira tricolor, tradición,

EN ROMA
traballo e o coco da inseguridade. Primeira proclama do
novo alcalde: “Botar a patadas
a quen non traballa”, comezando polos rom (xitanos)
chivos expiatorios, causantes

da delincuencia e as violacións. Racismo puro e duro.
Tanto que o Vaticano se ve
obrigado a advertir: “Coidado
coa caza dos rom!” Segunda
decisión de Alemanno: Retirar
a “bruttissima” envoltura arquitectónica moderna da Ara

Pacis, feita por Richard Meier
que se indigna: “Só San Pietro
e o Coliseo son máis visitados
que a miña obra”. Apresúrome a visitala antes de que a
ignorancia a confunda. A barbarie ameaza de novo a bela e
antiga cidade de Roma.G

Preside a Asociación de Empregadas do Fogar de Galiza, Xiara, que loita por dignificar a súa profesión.
Segundo di, o seu é o terceiro colectivo maioritario en España que traballa en negro. Xunto ás súas
compañeiras promoveu a curtametraxe Esquecidas e o libro ‘Xiara’, na procura dun traballo digno.

01309
8 400021 303104

1.309
anosaterra
LIBERTARIA
Teresa Moure

Carmela Casal,

H

presidenta de Xiara, Asociación de Empregadas do Fogar

‘Todos somos criados de todos’
Eva Estévez

Ten algún significado Xiara?
Antigamente chamábase así a
unha xornada de traballo.
A cantas persoas agrupa?
A 35.
Queda moito por facer...
Por iso fixemos a curtametraxe
Esquecidas. Queremos que se
vexa en toda Galiza para que a
xente se conciencie.
Como está o servizo?
Fatal. A xente non quere asegurar nin sequera no réxime
especial, as horas están moi
mal pagas... Non hai nada que
regule o prezo do noso traballo, por iso fixemos a proposta
que aprobaron varias asociacións de Compostela, para que
as empregadas de fogar teñamos uns dereitos, cobremos
uns mínimos e poidamos acceder á Seguridade Social normal con dúas pagas extras e un
mes de vacacións como calquera outro traballador.
Mudaron os tempos?
Nada. Estamos intentando que
o Goberno saiba que somos unhas 700.000 mulleres traballadoras no emprego doméstico,
das que menos de 300.000 están no seguro especial.
Aínda hai señoritos?
E casas nas que hai que ir co
uniforme, luvas e todo iso.
Autodefínense como “as es quecidas...”
Non nos teñen en conta. E
pensar que somos o terceiro

OTTO / A.G.N.

colectivo maioritario que traballa en negro!
Como xurdiu o libro ‘Xiara’, na
procura dun traballo digno?
Para chamar a atención, darnos a coñecer, amosar as nosas
experiencias e que a xente se
sensibilice.
Cantos anos leva adicándose a
esta profesión?
17.
Gústalle o traballo?
Gústanme máis outros traballos pero, por necesidade, foi o
primeiro que atopei.
Algunha cousa boa terá...

Claro! Hai familias estupendas.
De feito teño amistades que
xurdiron de familiares de xente
que estiven coidando.
No seu choio o único que mudou foi que deixasen de cha mala chacha ou criada?
De chachas nada. Nós somos
empregadas do fogar. Todos
somos criados de todos, pero
non con ese ton despectivo
que se usa para referirse a nós.
É hora de facer a revolución?
Canto antes. Os empregadores
teñen que ver que nós temos as
mesmas necesidades ca eles. E se

NO VI DA DE

son mileuristas non poden pretender que por 200 ou 300 euros
lles coides os nenos, os maiores e
lles limpes a casa. Deberíannos
de pagar un soldo digno por facer
todas esas tarefas.
É de esquerdas ou de dereitas?
Nunca tiven unha afiliación
política nin creo nos políticos,
pero sempre fun de esquerdas
porque creo na igualdade.
Ten prezo o seu traballo?
Puxemos un mínimo e consideramos que ninguén debería
ir traballar por menos de 8 ou
10 euros a hora. 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.)

Luís Obelleiro Piñón

oxe falarei de Libertaria, a
cidade onde habito. Ao entrares, verás que non chegou
aínda a moda da última tempada porque os camiños están
cortados a chupe e as convencións esvaran sen arraigaren. En
Libertaria non hai reloxos, nin
festas de aniversario, porque rexistrar o paso do tempo a ninguén puido parecerlle aquí importante nunca. Nesta cidade, as
xentes escoitan os relatos do
transeúnte na música que os
fixo, sen recorreren ao inglés e,
cando deciden abrir a boca, as
palabras xorden anovadas,
como acabadas de inventar. Se
chegares a Libertaria, sorprenderaste de que as mulleres florezan como lirios e os homes teñan as mans suaves: como non
teñen que mentir con palabras
deformes nin contar o paso dos
días, poden dedicarse a acompañaren os ríos na baixada ou a
varreren a praia. As árbores forman parte das familias e as crianzas axudan a soster o peso das
pólas das máis anciás. O apego á
propia cidade vese aquí tan merecedor de respecto como todos
os amores libres. En Libertaria os
matices achan recunchos onde
se pendurar para resistiren ao
pensamento único e ás trampas
do poder. A tenrura cultívase en
testos para que, por minúsculo
que sexa o cuarto onde se more,
toda a cidadanía goce dela como
dunha conquista social. Libertaria é unha cidade en construción. Mais sempre é posíbel mudarse. “Non te conformes”, lerás
nun cartel nada máis entrar na
cidade... e saberás que estás en
Libertaria. G

’’

Sorprenderaste de que
as mulleres
florezan
como lirios
e os homes
teñan
as mans
suaves”

