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Galicia ten capacidade para reinventarse, plantando  OLIVEIRAS
das que sae o aceite ecolóxico; ten capacidade polo tanto para administrar os seus re-

cursos. Galicia non é pobre por definición, nin por natureza, nin por un designio
histórico. A autonomía financieiraconcerne a todos. En páxinas

interiores, o economista Xabier Martínez Cobas ofrece
algunhas das claves deste debate. E, claro, ta-

mén falamos das 37.500 oliveiras que as co-
munidades de montes, coa colaboración da Xunta, van

plantar na provincia de Ourense.
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O 18 de maio, perto de dez mil
persoas concentráronse na
Quintana en defensa do gale-
go, en medio dunha polémica
entre os partidos sobre este te-
ma. Carlos Callón, presidente
da Mesa pola Normalización
Lingüística, citou catro exem-
plos dos últimos meses. “Bu-
rra, no hables lenguas meno-
res”, a increpación que pade-
ceu unha empregada do Ca-
rrefour da Coruña por parte
do xefe da sección de alimen-
tación, abriu a arenga, que ta-
mén lembrou outras frases do
último ano, como “Es que se
te podía escapar algo en galle-
go”, argumento para non con-
tratar a un veciño de Vigo, Xe-
sús da Torre Martíns, no Hotel
Ciudad de Vigo; “A mí no te di-
rijas en gallego”, dunha pedia-
tra do Hospital Modelo da Co-
ruña a  unha nai e seu fillo; e
“No sabemos si está escrito en
una lengua cooficial o en un
dialecto ininteligible”, a res-
posta dos avogados da COPE a
unha sentenza emitida pola
xuíza Ana López Suevos.
A propia Ana López Suevos
abriu a lectura do manifesto:
“Lembramos que o galego é o
único idioma natural da Gali-
za. E que mesmo o Estatuto de
autonomía o cualifica como
lingua propia do país. O pobo

galego ten dereito a que a súa
lingua ocupe todos os ámbitos
da vida social igual que calque-
ra outro idioma. Con dignida-
de e con normalidade”. A se-

guir, leron tamén cadanseu
epígrafe Ignacio Vilar, director
do filme Pradolongo, rodado
integramente en galego, e que
recentemente recibiu a negati-

va das salas de cinema com-
postelás para proxectar o filme
neste idioma; Xesús da Torre
Martíns, que sufriu discrimina-
ción laboral por ter o seu nome
galeguizado e o galego como
lingua habitual; e Eduardo Ál-
varez, secretario comarcal da
CIG-Ensino e membro da Me-
sa, que foi denunciado por al-
draxes a un xuíz, logo de esixir
que unha comunicación lle vi-
ñese co topónimo oficial da
Coruña.
A xornada centrouse nas difi-
cultades que atravesa a comu-
nidade galegofalante para ex-
presarse libremente, contra-
poñendo esta realidade cos
discursos que, en defensa dun
“bilingüismo dunha soa cara”,
falan dun proceso de “imposi-
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Exposicións do centenario en Santiago e Lisboa. As dúas mostras do

centenario d’A Nosa Terra inauguráronse esta semana en Compostela, na

Praza da Quintana, e, en Lisboa, no Centro Galego,Xuventude de Galiza, nun

formato reducido, baixo o título de "Portadas para unha historia. Cen anos

da vida de Galiza". No acto de inauguración da capital portuguesa estiveron

presentes o presidente e o conselleiro-delegado de Promocións Culturais

Galegas, Miguel Barros e Afonso Eiré. Completou o acto Eiré  cunha confe-

rencia sobre a historia do xornalismo en lingua galega.�

Os alcaldes socialistas das
principais cidades, coa ex-
cepción do lugués López
Orozco, mostraron o seu
apoio á defensa do galego.
Non embargante, na mani-
festación houbo unha au-
sencia ostensíbel: a da parte
socialista do goberno. Al-
gúns non deixaron de inte-
rrogarse sobre o compromi-

so que o PSOE de Galicia ten
coa lingua. Pero outros ob-
servaron tamén un ton exce-
sivamente crispado por par-
te dalgúns portavoces dos
manifestantes e tamén nal-
gunhas das pancartas. A
conclusión parecía ser esta:
uns non se animan a partici-
par e outros non seducen o
que deberían.�

Uns calan moito
e outros berran de máis
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Seis metros que agora son seis quilómetros. Os habitantes de Reborde-

chán, en Crecente, vense na obriga de dar un rodeo de seis quilómetros para ac-

ceder a algunhas zonas da aldea, separadas antes por seis metros, por mor da

construción da PO-400, que cortou cun foxo a vella estrada. A construción dun-

ha ponte acabaría cos problemas dos veciños, que agora non poden ir ao mon-

te co gando. Política Territorial aseguroulles que o custo ascende aos 120.000

euros, “moitos cartos para unha aldea de 30 veciños”. Rebordechán segue cos

seus cinco anos de loita para reclamar “que nos poñan o servizo que antes tiña-

mos e nos quitaron”. Máis información en www.anosaterra.com.�
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rúa en defensa do galego

SEDE

María Reimóndez

D icimos sede e a lingua
quédasenos pegada ao

padal. Sede. Auga. Carencia de.
Son moitos os países que viven
na sede, aínda que no planeta
haxa auga, porque por outros
lugares nos dedicamos a des-
baldir e a contaminar. Viven na
sede que provoca a caridade,
que se dedica a furar pozos sen
analizar as causas máis profun-
das, que se dedica a construír
instalacións que rematan coas
augas subterráneas, único ga-
rante de futuro húmido para
miles de persoas. A lingua pé-
gaseme de rabia ao padal cada
vez que vexo esas interven-
cións onde as persoas non sig-
nifican nada e onde grandes
ONGs se dedican a usurpar o
lugar do Ministerio de Obras
Públicas e a copiar os modelos
occidentais de uso de auga que
xa sabemos a onde nos levan:
de volta á sede.
No fondo desa auga mal enten-
dida, outras sedes que non se
solucionan con pozos. Aquela
que di que somos as mulleres
as que nos ocupamos das cou-
sas da casa, o cal na montaña
etíope significa cargar con 25 li-
tros ao lombo durante catro
horas ao día. O cal significa que
se os homes necesitan a auga
para o seu gando non teñen
problema en bater en ti cun
pau para que marches da fon-
te, así que cómpre ir cedo pola
mañá, organizar correctamen-
te os tempos. Sede de igualda-
de. Sede de xustiza. 
Agora, dende aquí, ábrensenos
as portas para facer as cousas
doutro modo. O 7 de xuño todo
o mundo á rúa en Compostela:
haberá danza, solidariedade,
palabras, xogos. Todo, por sa-
ciar a nosa sede de entender a
auga como un recurso reducido
e global que nos une, a nosa se-
de de camiñar coas mulleres
etíopes, a nosa sede por vivir
nun mundo de xustiza.�

’’

reivindicación estaba clara.
“Cando non contratan unha
persoa por falar en galego,
cando se denuncia a unha xuí-
za ou se cuestiona a súa profe-

sionalidade, cando non se lle
permite a un neno ou nena fa-
lar en galego, teñen que saber
que estamos todos e todas aí”,
concluíu Callón.�

ción” do galego. Pero a situa-
ción sociolingüística non po-
dería ser máis afastada, segun-
do os convocantes: “Dende
que nos erguemos até que nos
deitamos, non podemos vivir
en galego. No ensino, os nenos
e nenas non teñen garantido

ese 50% mínimo do ensino en
galego, xa non a reivindicación
lóxica, que sería, como indican
os tratados internacionais, que
o galego fose lingua vehicu-
lar”. Carlos Callón falou tamén
da situación na administra-
ción, nos medios de comuni-
cación... “Hai moitos exem-
plos de exclusión da nosa lin-
gua. É incríbel termos que atu-
rar que falen de imposición do
galego”. 
Os lemas da marcha foron
abundantes: dende os cativos e
cativas que, termando dunha
pancarta, afirmaban “Quere-
mos medrar en galego”, até
consignas como “Nas caixas e
nos bancos, en galego sen
atrancos”, ou “Do médico ao
notario, en galego a diario”, a

’’O 7 de xuño todo o mundo
á rúa en
Compostela:
haberá danza,
solidariedade,
palabras, xogos”

Segundo o presidente da
Mesa, Carlos Callón, o ac-
tual bilingüismo ten pouco
de “equilibrado e harmóni-
co”. Así o mostrarían as ci-
fras: “Ningunha universida-
de acada máis do 20% do
ensino en galego e moitas
carreiras exclúeno ao 100%;
non chegan ao 8% as actua-
cións orais e escritas dos
procesamentos xudiciais
neste idioma; a oferta edito-

rial media en galego nas li-
brarías non vai alén do 15%;
das televisións que emiten
para todo o país, só unha o
fai regularmente en galego;
non pasan do 0,1% en gale-
go: a documentación nos
corpos de seguranza do Es-
tado, as estreas de cinema
nas salas comerciais e a dis-
tribución posterior en DVD,
a oferta de videoxogos etce-
tera”.�

Un bilingüismo desequilibrado

’’A xornada centrouse
nas dificultades que atravesa
a comunidade galegofalante
para expresarse libremente”

Intervención da actriz Isabel Risco.
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Eva Estévez
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Xunto coa súa irmá Montse-
rrat, Xulio Astor forma un tán-
dem adicado a investigación
nutricional que vén de publi-
car ̀ Alimentación saudable´
(Xerais), despois de tres anos
de traballo. Neste manual estes
dous irmáns unen os coñece-
mentos de Medicina Familiar e
Comunitaria de Montserrat
cos do funcionamento do pro-
ceso metabólico na nutrición
dende o punto de vista da bio-
loxía de Xulio. Afondan así nas
claves da boa alimentación
cunha linguaxe sinxela, apta
para todos os públicos. 
OO  sseeuu  lliibbrroo  ttiittúúllaassee  AAlliimmeennttaa--
cciióónn  SSaalluuddaabbllee..  QQuuee  tteenn  ddee  nnoo--
vviiddoossoo  ffrroonnttee  aa  oouuttrrooss  qquuee  xxaa
eessttáánn  ppuubblliiccaaddooss??  
É certo que hai un exceso de li-
bros sobre alimentación. Nós
queríamos un libro que en
pouco máis de 200 páxinas de-
se información científica e sin-
xela. O noso é un libro de divul-
gación que pode ler tranquila-
mente a xente que non é espe-
cialista obtendo respostas con-
cretas, fáciles de comprender. 
EEssttáá  ccoonncciibbiiddoo  ccoommoo  uunn  mmaa--
nnuuaall??
Ten dúas metas: Achegar á
xente non especializada ao
mundo da nutrición para dar-
lle resposta ás posíbeis pregun-
tas cando vai ao supermerca-
do, e poder entender moitos
dos termos, publicidade dos
produtos e as noticias relacio-
nadas co tema.
SSaabbeemmooss  ccoommeerr  oouu  gguuiiáámmoo--
nnooss  mmááiiss  ppoollaa  ppuubblliicciiddaaddee  ee  ooss
nnoommeess  rraarrooss  ddooss  iinnggrreeddiieenntteess??
Comemos mellor ca antes, non
hai máis que ver o noso talle e o
dos nosos fillos respecto ao dos
nosos avós. O grande proble-
ma son as presas, que fan que
máis que comer, traguemos,
sen seleccionar, buscando o
que nos gusta e non o que é
máis saudábel, moitas das ve-
ces diante da televisión. Isto fai
que nin sequera saboreemos
os alimentos. Deberiamos
acostumarnos a comer máis
pausado, insalivando ben,
cunhas pautas horarias e pla-
nificando os menús. 
AA  eessttaass  aallttuurraass  ee  ccooaa  pprroobbllee--
mmááttiiccaa  ddaa  oobbeessiiddaaddee,,  aa  nnuuttrrii--
cciióónn  ee  aa  bbooaa  aalliimmeennttaacciióónn  ddee--

Xulio Astor, autor de Alimentación saudable

‘A esperanza de vida dos nosos fillos pode ser men
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xas trans, as graxas saturadas, o
azucre e o sal. Se non nos exce-
demos nestes catro, a nosa ali-
mentación pode incluír cal-
quera alimento. Non hai ali-
mentos prohibidos e tampou-
co alimentos que por si sós nos
resolvan ningún problema.
Todo é unha combinación de
todo.
QQuuee  nnúúmmeerroo  ddee  ccaalloorrííaass  mmíínnii--
mmaass  ddeebbeerriiaammooss  iinnxxeerriirr  ddiiaarriiaa--
mmeennttee??

bbeerrííaann  eennssiinnaarrssee  nnaass  eessccoollaass??
Temos que acostumar os no-
sos fillos a rebaixar as calorías
na dieta. Unha lata de cola en
termos xerais equivale a tres
sobres de azucre nun vaso de
auga. E a pastelaría industrial
ten un exceso de graxas satu-
radas e trans. O problema de
obesidade e sobrepeso ten
que ver directamente co exce-
so de calorías e coa falta de
exercicio físico. 
QQuuee  ccoonnsseeccuueenncciiaass  tteenn  aa  oobbee--
ssiiddaaddee??
Os problemas para a saúde son
importantes. Tres de cada ca-
tro casos de diabete de tipo 2
teñen que ver coa obesidade.
Agora é un problema serio en-
tre os rapaces, xa que cada vez
é máis frecuente  esta diabetes
entre rapaces a partires dos 14
anos, algo novidoso, e débese a
mala alimentación e a falta de
exercicio. 
QQuuee  ooppiinnaa  ddaa  rreedduucciióónn  ddaass  hhoo--
rraass  ddee  xxiimmnnaassiiaa  ddoo  nnoovvoo  ppllaann
ddee  eedduuccaacciióónn??
É unha pena que se eliminen
horas de Educación Física na
escola cando é máis necesaria.
A esperanza de vida dos nosos
fillos pode ser menor que a no-
sa e iso ten que ver cos hábitos
alimenticios, especialmente
coa obesidade. 
EExxiisstteenn  aalliimmeennttooss  mmiillaaggrree  oouu
pprroohhiibbiiddooss??
Solo hai catro nutrientes cos
que habería que ter un pouco
de coidado na inxesta. As gra-

Para cubrir o gasto enerxético
diario o ideal é acadar 40 quilo-
calorías por quilo de peso e día.
O noso peso corporal non é o
que marca a moda, márcao o
IMC (Índice de Masa Corpo-
ral), que se calcula dividindo o
noso peso en quilos pola nosa
talla en metros ao cadrado. Se
o resultado dá entre 18,5 e 25,
estamos nun peso correcto. Se
pasa de 25 temos sobrepeso. 
CCaannttaass  ccoommiiddaass  ddeebbeemmooss  ffaa--
cceerr  aaoo  ddííaa??
Catro ou cinco, nun horario fi-
xo, en condicións de tranquili-
dade. O almorzo debe supoñer
o 25% da inxestión de calorías
diarias, e debe conter zumes,
cereais e un lácteo que com-
plementaría moi ben unha ba-
se nutricional moi ampla para
empezar o día. Moitos rapaces
non almorzan, o que inflúe na
obesidade. Ao non almorzar
acostúmase ao organismo a
crear reservas porque lle indi-
cas que durante moitas horas
non vai recibir nada, o cal, por
efecto rebote vai supoñer pre-
cisamente que  van aumentar
os quilos e ter máis problemas
de sobrepeso e obesidade.�

e ser menor que a nosa ’
Os alimentos funcionais, ta-
mén coñecidos como enri-
quecidos, son os que están
modificados para afectar de
xeito positivo nas funcións
vitais do organismo e previr
algunhas enfermidades. Son
aqueles aos que se lles enga-
den vitaminas, fibra, calcio,
bifidus ou Omega 3 e que ac-
túan para mellorar os niveles
de colesterol, hipertensión
ou obesidade.
QQuuee  nnooss  ddii  ddooss  aalliimmeennttooss
ffuunncciioonnaaiiss??
A maioría deles non son máis
que un exemplo de merca-
dotecnia. Non é que sexan
malos, sinxelamente, na
maioría dos casos son inne-
cesarios, só serven para gas-
tar os cartos e para calmar a
nosa conciencia porque to-
dos eses elementos funcio-
nais que se lle engaden están
presentes en alimentos nor-
mais dunha dieta variada e
non necesita para nada inxe-
rir este tipo de alimentos.
NNoonn  ccoonnvvéénn  aabbuussaarr  ddeelleess??
Non son un problema para a
saúde pero non son necesa-
rios. Tendo en conta a rela-
ción dos beneficios que nos
fan e o prezo que teñen, non
son especialmente necesa-
rios. Por exemplo, un leite
con Omega3 ten até 60 mili-
gramos deste compoñente
por cada 100 mililitros de lei-
te, mentres que 100 gramos
de sardiña, rincha ou atún
teñen en todos os casos máis

de 1.000 gramos de Omega3,
moito máis dispoñíbeis e fá-
ciles de absorber por vía in-
testinal. A nosa dose diaria
de Omega3 cúmprese per-
fectamente inxerindo un par
de veces á semana peixe azul
sen necesidade de tomar es-
te tipo de preparados lácte-
os. Hai outros que sinxela-
mente non teñen ningún in-
terese, que son simplemente
sacacartos. Hai bebíbeis de
leite con coláxeno para me-
llorar a pel ou iogures aos
que se lles engade aloe vera
que por vía dixestiva non ten
ningún efecto, pero para a
mercadotecnia están fun-
cionando moi ben porque
venden.�

‘Os alimentos funcionais
son innecesarios’

A dose de Omega3 cúmprese
inxerindo un par de veces
á semana peixe azul
sen necesidade de tomar
preparados lácteos”

’’

Hai iogures aos que se lles
engade aloe vera que
por vía dixestiva
non ten ningún efecto”

’’

O grande problema hoxe
son as presas, que fan que
máis que comer, traguemos os
alimentos, sen seleccionar,
buscando o que nos gusta e
non o que é máis saudábel”

’’

Ao non almorzar acostúmase
o organismo a crear reservas,
o que, de rebote,
provoca sobrepeso”

’’

Está aumentando a diabetede
tipo 2 entre rapaces a conta da
mala alimentación”

’’

4-5 aldea.qxd  20/5/08  21:22  Página 3



MORRER 
CON RISA

Xavier López Rodríguez

T en que ser a morte un
asunto sempre serio? Nin

ten que selo nin, nalgunhas
ocasións, o é. Din que o ser hu-
mano é o único animal que
chora os seus mortos, cousa
que dubido. Con todo, nalgun-
has culturas a morte vai asocia-
da a celebración. Segundo pa-
ra quen e en que intre, a morte
é o mellor que lle pode pasar.
Daquela, por que dramatizala?
Un asunto solitario, si que é.
Por moito que haxa compaña
ao redor, cada un morre por si
mesmo, só. E se morre en gru-
po é peor: daquela é accidente,
envelenamento colectivo. Pero
a morte non ten por que ser un
asunto tan luctuoso como
acostumamos a presentalo.
Deixou moita risa na miña te-
rra unha veciña que, tempo
atrás, comezou o camiño ao
cemiterio visitando a maseira
dos porcos. Eran tempos nos
que non había as caixas que
agora coñecemos e os mortos
facían a súa viaxe nun escano
de defuntos, que se abría por
unha beira para botar os cor-
pos á cova. Nese caso, a trapela
abriuse mentres a baixaban no
escano cara ao camiño, por
unha empinada escaleira que
pasaba pola corte. Hai mortes
tristes, duras. Cando son de-
masiado temperás, cando co-
llen por sorpresa. E hai mortes
cómicas. Non sempre é posi-
ble deixar detalladas, con tem-
po, as últimas vontades. De po-
der facelo, o mellor que pode-
riamos deixar é un testamento
cheo de risa para aliviar o intre
dos que deixamos atrás. Se o
alivio está en perdernos de vis-
ta, non precisarán da risa, mais
tampouco lles fará mal. Como
primeira das nosas últimas
vontades: algo para ver, oír ou
ler nese preciso intre do pasa-
mento que significa que xa non
pasará máis nada. Converter
unha bágoa de pesar en bágoa
de risa. Un milagre! �

’’

nic-3 e Monticello. Finalmen-
te, outras presas deron lugar a
sismos máximos de menor

vandito enchido e a xeración
dos primeiros terremotos. No
entanto, existe unha tipoloxía
moi variada do fenómeno, xa
que hai encoros nos que a apa-
rición de sismos foi unha reac-
ción prácticamente inmediata
(apenas uns días) ao enchido
do encoro, mentres que nou-
tros casos o retardo na xera-
ción de sismos en relación ao
enchido foi de varios anos. As
magnitudes máximas dos sis-
mos producidos tamén varían
de forma importante duns en-
coros a outros, cun máximo de
6.3 na escala Richter para a
presa de Koyna (India), pasan-
do por magnitudes máximas
de 5.3, 5.8 e 5.7 para as presas
de Aswan, Kariba e Oroville,
respectivamente, e sismos de
4.1 e 4.6 para as presas de Ma-

magnitude como é o caso da
presa de Monticello (magnitu-
de máxima de 2.8)”.�
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O  mellor que poderiamos
deixar é un testamento
cheo de risa”

’’

X.C.
A grande presa das Tres Gorxas
no río Yang Tse, unha formidá-
bel obra de enxeñería, ponse en
cuestión, máis unha vez, desta
volta pola súa presenza en zonas
de grandes riscos sísmicos. Aín-
da que as autoridades chinas ne-
gan que exista ningún perigo, xa
a súa construción obrigou ao
desprazamento de centos de
miles de persoas na zona cuber-
ta polas augas. O terremoto de
Sichuan prodúcese moito máis
perto dunha das grandes fallas
asiáticas e as autoridades din
que van revisar máis de 400 ins-
talacións hidroeléctricas.
Nos primeiros momentos o pro-
blema non foi recoñecido, pero
parte das tropas mobilizadas tras
o terremoto tratan de reparar os
danos provocados en 391 presas
e encoros de Sichuan, dous deles
de gran tamaño, e noutras vinte
instalacións doutras provincias.

SISMICIDADE INDUCIDA. A investiga-
ción sobre a probabilidade de
que as  grandes instalacións hi-
droeléctricas xeren sismicida-
de ten apenas seis décadas. O
risco comeza a ser causa de de-
sestimación dalgúns proxec-
tos, mesmo en zonas onde a
posibilidade de movementos
tectónicos é baixa. Simplifican-
do moito, a provocación de sis-
micidade viría vencellada ás fil-
tracións na corteza, máis que
polo propio peso, e a produ-
ción de grandes presións de
gases.
A relación entre terremotos e in-
xeccións de fluídos permitiu nun
estudo realizado en 1962 nas
Montañas Rochosas de Denver-
Colorado fixar a correlación en-
tre terremotos e cargas, e existen
desde hai tempo modelos teóri-
cos para relacionar as probabili-
dades coas lonxitudes das frac-
turas preexistentes nas rochas.
Nun estudo sobre a influencia
da aparición de tremores ao
encherse a presa de Itoiz (Na-
varra), explícase como segue
sendo de difícil predición: “o
fenómeno da sismicidade in-
ducida aparece durante o en-
chido do encoro, cunha coinci-
dencia temporal entre o de-

O sismo da provincia de  Sichuan alerta
ás autoridades dos riscos dos grandes encoros da zona

O terremoto da China actualiza
os riscos da sismicidade inducida

Operarios diante da barraxe do encoro das Tres Gorxas, en Yichang, provincia

de Hubei, en novembro do 2007.                                                                                         REUTERS

A sismicidade inducida tamén é un-

ha hipótese admitida na serie sísmica

de Lugo. Cando na primavera de

1997 se produciron diversos move-

mentos sísmicos na zona de Belesar,

sitouse un triángulo afectado que

atinxiría Becerreá, Triacastela e Sarria.

En A Nosa Terrao xornalista Gustavo

Luca  informou desta posibilidade

que foi cualificada polo presidente

da Xunta na altura, Manuel Fraga, co-

mo “terrorismo científico”. A hipótese

foi admitida co tempo como unha

base de estudo importante para ex-

plicar os movementos que se veñen

detectando na área desde 1965.

Recollemos daquela reportaxe de

maio de 1985 (ANT, nº 780), “en fe-

breiro de 1965 rexistrouse o primeiro

movimento sísmico do que hai me-

moria en Lugo, dunha magnitude de

3,2 , con epicentro en Pol. Os terre-

motos de máis de 4 degraos de mag-

nitude que se veñen sucedendo ne-

se triángulo acaen cos momentos

nos que o encoro de Belesar está nas

cotas máis altas de reserva de caudal.

No mes de febreiro de 1979 rexistrá-

rase un sismo de 4,2 e outro da mes-

ma intensidade volveuse dar no mes

de decembro. Marzo de 1994 e do 95

chegou con dous fortes tremores de

4,2 e en novembro e decembro de

1995 o Instituto Xeográfico Nacional

aumentou a magnitude de senllos

terremotos a 4,6 polos danos causa-

dos”. En todas esas ocasións os tre-

mores coincidiron con encoramen-

tos máximos de auga.

O asentamento da presa de Belesar

xa obrigou no a mover a grande

central soterrada, como explican

Clemente Sáez e Miguel Arenillas na

súa obra Los Ríos,ante determinadas

fraxilidades da rocha e a presenza

dunha fractura baixo a presa.

No caso dos lagos previstos nas Pon-

tes e Meirama tamén hai quen apun-

ta a posibilidade de sismicidade in-

ducida, por asentarse en zonas de

fractura, aínda que segundo decla-

rou Javier Álvarez Pulgar, doutor en

Xeoloxía e catedrático de Xeodiná-

mica pola Universidade de Uvieu hai

que ser prudentes e é moi improbá-

bel que na zona se achegue a terre-

motos de magnitude 6. Pola súa

banda o director do Instituto Univer-

sitario de Xeoloxía Parga Pondal, Xo-

án R. Vidal Romaní cree que non

abonda a rede de sismógrafos de

control colocados na zona, e en todo

caso recomendan que o enchido das

aguas previstas se faga de vagar.�

Belesar e os lagos das Pontes e Meirama

’’A sismicidade inducida tamén
é unha hipótese admitida na
serie sísmica de Lugo”

’’A investigación sobre
a probabilidade de que
as  grandes instalacións
hidroeléctricas xeren
sismicidade ten apenas
seis décadas”
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sa e café”, resume. Pero os gas-
tos non rematan aquí. Os re-
cordatorios, o traxe, as fotogra-
fías e detalles varios suman ce-
ros ao presuposto final. 
Segundo Carme, no caso dos
nenos, o traxe e peiteado é máis
asequíbel que no das nenas.
Luís vestiuse co clásico traxe de
mariñeiro por 200 euros fronte
aos 300 de media que pode cus-
tar o vestido para unha nena á
que o peiteado lle custará uns
50 euros que se multiplica por
dous se previamente fai unha
reportaxe fotográfica para os re-
cordatorios. A estes gastos hai
que sumarlle a roupa interior e
o calzado. 
En canto as estampas de co-
muñón, Carme optou por fa-
celas personalizadas e en casa.
“Luís debuxou o seu propio re-
cordatorio e nós imprimimos
as copias”, explica orgullosa de
facer un detalle orixinal e coa
firma do seu pequeno. Fronte a
esta alternativa o habitual é
que se elixan estampas por ca-
tálogo, se obsequie os convida-
dos cunha foto do neno en-
marcada cuxo prezo ronda os
3,5 euros, e, nalgúns casos se
repartan agasallos varios como
recordo. “Nós repartimos uns
paquetiños de lambonadas”,
comenta Carme. �

rias, e non estamos para mal-
gastar”, comenta esta nai que
se impresionou cando empe-
zou a consultar os prezos dos
menús dos restaurantes e tari-
fas de reportaxes fotográficas,
vídeo e agasallos varios para os
convidados. “O mínimo nun
restaurante  son 50 euros por
prato de adulto. Eu optei por
contratar un servizo de cate-
ring a domicilio e alugar un lo-
cal no que organizar o banque-
te polo que paguei 27 euros por
cabeza cun menú con pinchos,
vieiras, peixe, carne, sobreme-

nica xeral parece ser a de tirar a
casa pola ventá, hai familias
que buscan outras alternativas
para axustarse ás súas posibili-
dades. É o caso de Carme que
hai unhas semanas celebrou a
comuñón do seu fillo Luís.
“Axustámonos a un presupos-
to de 2.000 euros e a festa e reu-
nión familiar resultou perfecta.
Foi un dos días máis felices da
miña vida”, resume esta nai á
que lle levou un ano pensar e
organizar a festa. “Son moitas
as cousas que tes que ver e ter
en conta, algunhas innecesa-

euros  de media nun convite pa-
ra 60 persoas. “O prezo do prato
para adultos ronda os 100 eu-
ros, a metade no caso dos ne-
nos”, indican.

ALTERNATIVAS. Fronte a festa e ce-
lebración clásica, na que a tó-

AALDEAGLOBAL.7.

Eva Estévez
Estase a notar a crise económi-
ca en celebracións tan tradicio-
nais como as primeiras comu-
ñóns? A resposta é variada se-
gundo a quen se lle faga. As
empresas de catering consul-
tadas nesta reportaxe coincidi-
ron en negar as restricións eco-
nómicas dos seus clientes. Por
unha banda porque este tipo
de servizos contrátanse con
moitos meses de antelación,
xeralmente a finais de ano, e
pola tendencia a que cada ano
as preferencias, gastos e varie-
dade dos servizos ía a máis.
“Poderemos notar o baixón
nas comuñóns do ano que vén,
pero nas desta tempada non
porque se reservan con moita
antelación”, explican en El Ca-
nario. Nesta empresa o prezo
mínimo do cuberto para adul-
tos é de 42 euros, 24 no caso
dos nenos. 
“Recortes? Para nada. Cada ano
os gastos van a máis, a xente
non escatima nestas cousas”,
explican noutra coñecida em-
presa de catering e organiza-
ción de cerimonias de Vigo.
Aquí comentan que as prefe-
rencias desta tempada pasan
por incluír no menú fondúes de
chocolate quente con froitas e
facer festas temáticas con dis-
fraces en lugar dos habituais
pallasos ou animacións. “Os
pais non son os únicos que eli-
xen. Cada vez conta máis a opi-
nión do neno na organización
da festa”, sinalan. Os prezos
deste tipo de espectáculos de-
penden do número de monito-
res que participen nela. O habi-
tual é que un animador se ocu-
pe de 10 nenos e cobre unha ta-
rifa de 450 euros por dúas ho-
ras. No caso de optar por xogos
nunha piscina, o prezo sobe a
600 euros por dúas horas de
servizo dun monitor co título
de primeiros auxilios e seguro
incluído.
En canto ao prezo do menú,
nesta empresa falan de 5.000

A crise non lle afecta ás primeiras comuñóns
Maio e xuño son
os meses das
primeiras comuñóns.
Unha familia pode
gastar entre 2.000 e
6.000 euros na festa.
A crise non lle afectou
aínda ao sector

As cerimonias relixiosas ta-
mén se modernizan. As no-
vas tecnoloxías chegaron
ao interior dos templos, on-
de se están a introducir no
marco da liturxia. Na igrexa
do barrio das Travesas de
Vigo usan pantalla xigante
para introducir, a modo de
karaoke, as letras das can-
cións das cerimonias. A
posta en escena en celebra-
cións como a das primeiras
comuñóns complétase cun

coro de nenos.  Cunha co-
reografía na que moven os
brazos, invitan aos asisten-
tes á misa a seguir os seus
movementos acompasa-
dos e a misa convértese
nunha animada festa que a
máis dun asistente lle re-
corda as cerimonias ao
máis puro estilo gospel.
Mentres, o cura fai unha ro-
da arredor do altar cos ne-
nos e nenas que reciben a
primeira comuñón.�

Misas con pantalla xigante
e karaoke

‘Agasallos
impresionantes’
Capítulo aparte merecen os

agasallos, na maioría das veces

desmesurados. No caso dos de-

talles recibidos por Luís na festa

da súa primeira comuñón foron

moitos e, segundo resumiu a

súa nai, “impresionantes”. O ra-

paz recibiu un ordenador por-

tátil, dous MP4, unha PSP, xogos

para a consola... Todo pura tec-

noloxía. “Foi unha loucura”, con-

fesa a nai que destacou a ausen-

cia de xoguetes entre os regalos

recibidos.�

’’Cada vez conta máis a opinión
do neno na organización
da festa”
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dades con dificultades urbanís-
ticas: Vigo e Santiago. A primei-
ra leva sete anos elaborando un
plano e a segunda enfróntase á
inminencia dunha enxurrada
de sentenzas adversas por par-
te da sala do Contencioso ad-
ministrativo. A xestión urbanís-
tica e a redacción dos planos
xerais é tan complexa que, en
Vigo, amplos sectores recla-
man que este sexa o último
PXOUM da cidade e que a par-
tir de agora o planeamento se-
xa de carácter parcial.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS. O Go-
berno municipal de Ourense
marcouse como reto neste
mandato a dotación de solos in-
dustriais, a implantación do
tren de alta velocidade, o desen-
volvemento dos planos de ter-
malismo e a construción da rol-
da de circunvalación. Estes ca-
tro obxectivos estratéxicos to-
pan cos fallos en contra do Su-
perior, o que os fai inviábeis sen
unha intervención que lles dea
encaixe legal.
A necesidade de non para-
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H. Vixande
O Plano Xeral de Ordenación
Municipal de Ourense ten os
anos contados. En arredor de 36
meses, o Tribunal Supremo
confirmará os fallos do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza
que o anularon. Durante ese
tempo, a cidade vivirá nunha
especie de limbo normativo
que o goberno municipal trata-
rá de corrixir con modificacións
puntuais no ordenamento ur-
banístico, ao tempo que prepa-
rará un novo plano.
De momento, o Tribunal Supe-
rior emitiu cinco sentenzas que
anulan o PXOM de Ourense por
defectos de forma e tramita-
ción. A sala do Contencioso ad-
ministrativo nin sequera entrou
no fondo das demandas e agár-
danse outros once fallos de se-
mellantes características. Co
plan condenado, o concello
non conta con moitas alternati-
vas, de modo que todos os gru-
pos municipais están de acordo
con presentar recurso de casa-

ción ante o Supremo. As razóns
son dúas: que precisan gañar
tempo e que a administración
está obrigada a defender os seus
actos –hoxe o concello está diri-
xido polos socialistas e naciona-
listas, mentres que este planO
foi elaborado e aprobado en so-
litario polo PP.
Mais, como puido chegarse a
esta situación? Como se elabo-
rou e aprobou un plan que bo-
tan abaixo tantas sentenzas? A
resposta, segundo os seus pro-
pios autores, os populares, son
“as presas”. Un Plan Xeral é un
documento urbanístico moi
complexo que tarda moito tem-
po en entrar en vigor e toda cor-
poración municipal que o inicia
trata de aprobalo contrarreloxo
durante o seu mandado. Mes-
mo a actual concelleira de Ur-
banismo, Áurea Soto (PSOE),
admitiu que o Goberno muni-
cipal tratará de redactar un no-
vo plano “a toda velocidade” e
que traballa cun prazo tempo-
ral de “tres ou catro anos”.

Con todo, non se pode atribuír
ás presas a causa única dos fa-
llos contrarios do Superior. Ou-
rense súmase a outras dúas ci-

XO
SÉ

 L
O

IS

Ourense, no limbo urbanístico

CONVOCATORIA DA XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

Segundo acordo do Consello de Administración celebrado o pasado 25 de abril de 2008, convó-
case os/as señores/as accionistas de Promocións Culturais Galegas SA, con domicilio en Vigo,
rúa do Príncipe 22, a unha Xunta Xeral Ordinaria, que se celebrará no Centro Cultural Caixano-
va, sito na rúa Policarpo Sanz 13 deVigo, para o próximo 27 de xuño ás 17 horas en primeira con-
vocatoria e o 28 de xuño á mesma hora en segunda e definitiva.

Orde do día

1.– Informe de Xestión, exame e aprobación, no seu caso, do Balance, Conta de Resultados
e Memoria de Xestión do exercicio 2007.

2.– Renovación estatutaria de cargos societarios.
3.– Modificación do Artigo 25 dos Estatutos Sociais.
4.– Novos Proxectos.
5.– Rogos e preguntas.

En Vigo a 2 de maio de 2008
Miguel Barros Puente (Presidente)

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.

Os partidos buscan argucias legais
para non paralizar a cidade tras os fallos do Tribunal
Superior sobre o plano xeral

Ponte do Milenio sobre o Miño.

’’O PP, autor do plan, atribúe
ás presas na elaboración os
erros que provocaron as
sentenzas que o anularon”

>>>
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encaixar as obras que considera
primordiais. Cando o Supremo
confirme a anulación do plan
actual entrará en vigor o de 1986,
de modo que nestes meses o
concello tamén tratará de prepa-
rar reformas parciais dese
PXOUM para facelo compatíbel
coas infraestruturas previstas.�

POLÍTICA.9.

lizar a actividade da cons-
trución e das infraestruturas im-
portantes levou o concello a ela-
borar unha estratexia de urxen-
cia que se basea na presentación
de recursos de casación ás sen-
tenzas do Tribunal Superior
diante do Supremo. Este tardará
polo menos un ano en aceptar
ou denegar a presentación do re-
curso. De aceptar, empregará
como mínimo outros dous anos
en emitir un fallo, que será defi-
nitivo e que case con toda seguri-
dade confirmará a sentenza do
Superior. Trátase dunha argucia
para que o plano xeral recorrido
continúe en vigor entre un e tres
anos, xa que non quedará anula-
do máis que por unha sentenza
firme. O fallo será definitivo can-
do o confirme o Supremo, ben
emitindo unha nova sentenza,

ben rexeitando a presentación
do recurso e avalando a senten-
za do Superior.
Co actual plan xeral en vigor de
forma provisional, o Goberno
municipal ten entre un e tres
anos para comezar a redacción
dun novo plan e realizar as opor-
tunas reformas do actual para
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Luís Lamas

S egundo parece, Anxo
Quintana anda mal de me-

moria. Xa non lembra o que di-
cía cando estaba na oposición.
As críticas máis duras para o
goberno de Manuel Fraga fo-
ron sen dúbida do BNG, algun-
ha incluso ofensiva.
Houbo represalias dende a
Xunta aos seus concellos?
Agora no goberno só acepta
gabanzas. As  críticas, que an-
tes eran exercicio de responsa-
bilidade democrática, hoxe
son deslealdade institucional.
A súa mensaxe aos alcaldes é:
vouche facer unha proposta
que non vas poder rexeitar. Xa
me entendes. 
Pódese discutir, se cadra, sobre o
acertado dalgunhas expresións
pero deixar fóra do Consorcio
Galego de Servizos Sociais un
concello polo feito de que o seu
alcalde critique a Quintana é al-
go que poucas veces, por non di-
cir ningunha, aconteceu no no-
so país. É máis, ese tipo de com-
portamentos só acontecen en
países onde a democracia é feble
e os líderes salvapatrias. 
Pensa Quintana que os cartos
públicos son seus e pode facer
con eles o que lle peta? 
A carta do vicepresidente aos
alcaldes debería lerse en todos
os centros de ensino para amo-
sarlles aos cativos o que non se
debe facer en política. Non es-
tar de acordo cun xeito de facer
as cousas non pode levar apa-
rellado un castigo dende a Ad-
ministración. 
Certo que houbo alcaldes que
recuaron nas críticas: velaí o re-
sultado da sutil chantaxe. 
En Lugo, onde non goberna o
PP, o PSOE decidiu quedar fóra
da rede de galescolas. En res-
posta, o BNG díxolle a Xosé Ló-
pez Orozco  que estaba privan-
do a Lugo de investimentos.
Capisci?
Pois si, señor Quintana: pare-
cen vostedes os “latin Quins”
en versión galega.�

GALIZA CAPITAL
PALERMO
’’

’’Non estar de acordo 
cun xeito de facer
política non pode
levar aparellado
un castigo”

Praza Maior, ao fondo, o concello. XAN CARBALLA

Mentres se perfila a estratexia e

conforme van coñecéndose as

sentenzas do Superior, os gru-

pos municipais manteñen as sú-

as tirapuxas. PSOE e BNG lém-

branlle ao PP que foi quen elabo-

rou o PXOUM recorrido. Os popu-

lares acusan os socialistas de in-

coherentes porque se abstive-

ron no pleno de aprobación do

plan e presentaron un recurso

ante o Superior, sen que até o

momento decidisen retiralo, al-

go que acentúa o caos urbanísti-

co no que se atopa a cidade. Tan-

to o PP como o BNG consideran

que resulta contraditorio que o

PSOE presentase unha deman-

da que o Superior fallou ao seu

favor e que agora o alcalde socia-

lista vaia interpor ante o Supre-

mo un recurso de casación a ese

mesmo fallo. Con todo, trátase

de unha das dezaseis sentenzas

que en total están previstas. En

toda esta polémica os nacionalis-

tas lembran que non presenta-

ron ningún recurso pero que vo-

taron en contra da aprobación

do plan xeral.�

Cruce de acusacións entre os partidos

’’Mentres non hai un fallo
definitivo, o concello
redactará “a toda velocidade”
un novo PXOUM”

>>>
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Xurxo González
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Todos os anos por estas
datas iníciase o debate
sobre o financiamento

autonómico. Este ano presenta
a novidade de que o recente-
mente aprobado Estatut de Ca-
talunya modifica os criterios e
as formas de negociación. Así
mesmo, agroman certas dis-
crepancias en canto á estrate-
xia a seguir entre os socios do
Goberno bipartito. Xavier Mar-
tínez Cobas (Vigo, 1968), profe-
sor de Economía Financeira e
Contabilidade da Universidade
de Vigo, tenta poñer orde na
enxurrada de cifras e opinións
que veñen asaltando ao cida-
dán nas últimas semanas.
CCoommoo  ffuunncciioonnaa  oo  ssiisstteemmaa  ddee  ffii--
nnaanncciiaammeennttoo  ddaass  aauuttoonnoommííaass??
Exceptuando as comunidades
forais de Euskadi e de Navarra,
as restantes réxense por un mo-
delo no  que van recibindo
transferencias de competen-
cias sobre áreas como a sani-
dade e a educación, e polo
tanto decisións sobre o gasto,
pero non sobre os ingresos.
Para financiarse, as Comunida-
des contan con impostos cedi-
dos, que non son moi impor-
tantes en contía, como o de su-
cesións ou o de transmisións
patrimoniais e actos xurídicos
documentados. Sen embargo,
os grandes tributos que afectan
ás familias e ás empresas (IRPF,
IVE e Socieades) están xestio-
nados pola Axencia Tributaria
Española. Destes últimos o Es-
tado cede unha porcentaxe, e o
resto contribúe a conformar o
Fondo de Suficiencia. Esta par-
tida distribúese entre as distin-
tas Comunidades en función
dunha serie de criterios.
QQuuee  ttiippoo  ddee  ccrriitteerriiooss  ssee  eemmpprree--
ggaann  aaggoorraa  mmeessmmoo??
A poboación é algo fundamen-
tal. Nunha porcentaxe máis pe-
quena computan a superficie

da Comunidade autónoma e a
dispersión poboacional. Para
os intereses de Galiza sería me-
llor que a poboación tivese un
peso menor nesta decisión en
favor dos outros criterios, xa
que implican un custo maior
para a prestación dos servizos.
Non obstante, por negociación
política chegouse a esta xerar-
quización do baremo. 
CCaannddoo  ssee  eessttaabbeelleecceeuu  eessttee  ssiiss--
tteemmaa??
Na segunda metade dos no-
venta ábrese a vía de que as Co-
munidades autónomas se fi-
nancien a través da cesión de
tributos de competencia esta-
tal. Jordi Pujol propuxo, recén
elixido Aznar, que se lle cedese
o 15 por cento do IRPF ás Co-
munidades autónomas. Esa é a
xénese histórica da cesión dos
tributos estatais, un modelo
que quedou consolidado no
ano 1999. 
QQuuee  mmooddiiffiiccaacciióónnss  ssee  pprrooppoo--
ññeenn  aaggoorraa??
Catalunya e outras Comunida-
des cunha renda per capita ele-
vada, piden que os servizos que
se tomen en consideración
para comprobar a igualdade de
servizo público dentro do

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
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Xavier Martínez Cobas, economista

‘As diferencias polo financiamento, dentro
do bipartito, son fundamentalmente de formas’

’’Para os intereses de Galiza,
sería mellor que a poboación
tivese un peso menor no
reparto de fondos, en favor de
outros criterios”

’’O BNG propón unha
negociación bilateral
moi ligada  a unha reforma
estatutaria, mentres que
o PSdeG defende
a negociación multilateral”
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conxunto do Estado non
sexan todos, senón só os funda-
mentais, como sanidade ou
educación. Unido a isto, reivin-
dican que se reparta a maior
cantidade posíbel do fondo co-
mún nas Comunidades Autó-
nomas en función do diñeiro
que xeran, da renda, etc. Outras
Comunidades, aínda que con
distintas posturas entre elas,
coinciden en rexeitar este mo-
delo por consider que afonda
na desigualdade territorial. 
OO  ddeebbaattee  aammoossoouu  ddiiffeerreenncciiaass
eennttrree  oo  PPSSddeeGG  ee  oo  BBNNGG..  AA  qquuee
ssee  ddeebbeenn??
As discrepancias consisten en
se a forma de negociar o finan-
ciamento debe ser bilateral, so-
bre todo no caso das nacionali-
dades (por non dicir nacións
directamente), ou multilateral.
Esta é a maior diferencia neste
momento no seo do Goberno
galego. As diferencias entre o
PSdG e o BNG son fundamen-
talmente de formas, non dos
criterios que deben primar na
asignación do reparto, que es-
tán bastante compartidos por
uns e outros. O BNG propón
unha negociación bilateral moi
ligada a unha reforma estatuta-
ria, mentres que o PSdeG de-

fende a negociación multilate-
ral. Os criterios son os mesmos,
xa que o que se está a pedir
dende este país é que se teña
moi en conta a pirámide demo-
gráfica. O avellentamento da
poboación é determinante no
custo dos servizos públicos, so-
bre todo no caso da sanidade.
Tamén se pide que se prime a
dispersión da poboación. A
prestación de servizos como o
saneamento, a electricidade, a
recollida de lixo ou a telefonía é
máis caro que no caso de pobo-
acións concentradas.  Tamén
se debería compensar a orogra-
fía. Non é o mesmo un territo-
rio cun relevo variado, que un
territorio chan. A posición peri-
férica tamén supón un handi-
cap. Con independencia do
grao de interese que houbese
no Estado polas infraestruturas
galegas, o carácter periférico é
evidente que nos prexudica. Se
o AVE vai a León, a Asturias ou a
Galiza, é evidente que vai pasar
primeiro por Valladolid. A deci-
sión política é se o fas primeiro
a Málaga ou a Santiago, por
exemplo. Este tipo de criterios
están bastante compartidos no
mundo académico e tamén no
político.�
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OOss  ppoollííttiiccooss  ccaattaalláánnss  bbaasseeaann  aass
ssúúaass  rreeiivviinnddiiccaacciióónnss  nnaass  cchhaa--
mmaaddaass  bbaallaannzzaass  ffiissccaaiiss,,  qquuee
aammoossaann  ooss  ssaallddooss  ddooss  fflluuxxooss  ddee
iimmppoossttooss  eennttrree  aass  CCoommuunniiddaa--
ddeess  ee  oo  GGoobbeerrnnoo  cceennttrraall..  PPoorréénn
nnoonn  eexxiisstteenn  ddaattooss  ooffiicciiaaiiss  aaoo
rreessppeeccttoo..  QQuuee  ooppiinnaa  vvoosstteeddee??
Cando se fala de balanza fiscal,
non se ten en conta que hai
moitas formas de medilas. Un
dos maiores problemas en re-
lación a estas estatísticas é o
efecto sé central, que se dá so-
bre todo con Madrid. Para ter
unha idea clara sobre estes flu-
xos de tributos, hai que cuanti-
ficalo e descontalo. Os impos-
tos que xera unha empresa
grande con sé en Madrid,
aínda que desenvolva as activi-
dades noutros territorios, com-
pútanselle á Comunidade de
Madrid. Boa parte da contrata-
ción que fai en todos os senti-
dos, tamén computa en Ma-
drid. Parece que se trata dunha
actividade xerada na Comuni-
dade autónoma de Madrid,
pero é falso. Se non se desconta

o efecto sé, dá a sensación de
que Madrid é unha comuni-
dade que xera un nivel de ri-
queza extraordinario e que
logo, graciosa e solidaria-
mente, nos entrega unha parte
dese diñeiro. É falso, é o noso
diñeiro. 
OOss  aaccaaddéémmiiccooss  nnoonn  ccoonnssee--
gguueenn  aaccoorrddaarr  uunnhhaa  mmeettooddoolloo--
xxííaa  hhoommooxxéénneeaa  aa  ttooddaass  aass  iinn--
vveessttiiggaacciióónnss  ssoobbrree  aass  bbaallaannzzaass
ffiissccaaiiss..  TTrrááttaassee  ddee  ddiiffeerreenncciiaass
ttééccnniiccaass  oouu  ppoollííttiiccaass??
É unha cuestión técnica con
consecuencias políticas, por
iso cada un se agarra á tese que
mellor lle acae. Existen lexíti-
mas formas diferentes de me-
dir unha balanza fiscal. Eu fi-
xen unha aseveración que é

certa, existe un efecto sé. O
problema aparece ao decidir
que criterios empregamos
para evitalo. Habería que me-
dir este efecto en todas as co-
munidades, xa que tamén In-
ditex, por exemplo, ten un
efecto sé que beneficia a Ga-
liza, xa que paga impostos
aquí aínda que ten tendas en
todas partes. Existe unha lexí-
tima dificultade técnica para
definir as balanzas fiscais, pero
inflúen moito intereses con-
cretos, porque  a fotografía é
moi diferente en función dos
criterios que se empreguen. A
partir de aquí prodúcense
erros de interpretación que
fan pensar que padecemos
unha incapacidade financeira
que non é tal en absoluto. Ou-
tra cuestión é se os impostos
que xeramos abondan para
cubrir os nosos gastos e para
manter o Estado e a Unión Eu-
ropea. Nese sentido ao mellor
non seriamos quen de ache-
gar o mesmo nivel de recursos
que outros territorios.�

‘Existe un efecto sé central das empresas
que beneficia á Comunidade de Madrid’

AAccttuuaallmmeennttee  eessttaassee  ddaannddoo  uunn
ddeebbaattee  ssoobbrree  aa  ““rriiqquueezzaa””  oouu
““ppoobbrreezzaa””  ddee  GGaalliizzaa......
Está estendida unha idea, falsa
dende o meu punto de vista, de
que Galiza non é capaz de cos-
tear os servizos dos que goza a
súa cidadanía. De levar este ar-
gumento ao extremo, conclui-
ríase que aplicar un reparto
maior dos impostos como o
que pide Catalunya sería unha
debacle, pois non seriamos
quen de valernos por nós mes-
mos en canto a servizos públi-
cos se refire. Esta é unha lóxica
falsa, xa que non ten en conta
que, actualmente, a nós céde-
senos unha porcentaxe pe-
quena dos tributos que paga-
mos. Para completar o necesa-
rio para o noso nivel de gasto,
existe o Fondo de Suficiencia.
Se se nos entregase unha por-
centaxe maior dos impostos
que pagamos, non precisaria-
mos o Fondo de Suficiencia.
Esta é unha idea fundamental.
PPeerroo  hhaaii  qquueenn  ddii  qquuee  éé  eevviiddeennttee

qquuee  GGaalliizzaa  pprreesseennttaa  uunn  ddééffiicciitt
ffiinnaanncceeiirroo  ddeebbiiddoo  aaoo  aavveelllleennttaa--
mmeennttoo  ddaa  ssúúaa  ppoobbooaacciióónn..
A poboación avellentada pro-
voca un déficit. Non embar-
gante, está consideración parte
da análise dunha fotografía
presente, pero non do perco-
rrido histórico. Hoxe vivimos
nunha economía globalizada,
aberta. Os traballadores veñen
de calquera parte do mundo,
igual que o capital e a enerxía.
Non obstante, o Estado espa-
ñol viviu ao longo da historia
unha lóxica bastante pecha.
Nesa lóxica Galiza estivo forne-
céndolle a outras rexións man
de obra, a través da emigración
interior, capitais, a través do
aforro emigrante, e enerxía. Isto
significa que durante decenios
achegamos os principais facto-
res de produción da economía,
e ademais supoñamos un mer-
cado dos seus produtos. 
Neste mesma mesma perspec-
tiva histórica sitúase o concepto
de pegada ecolóxica. Un bo tra-

ballo, elaborado por Albino
Prada e María Xosé Vázquez,
desenvolve este concepto.
Agora a economía está mu-
dando, e empeza a percibirse
que é necesario que a contabili-
dade nacional teña en conta o
uso dos recursos naturais e do
patrimonio de todos. Galiza e
Castela e León somos os que
máis achegamos ao Estado en
pegada ecolóxica, pola biodi-
versidade do territorio. Madrid
é a Comunidade que máis con-
sume, dende unha perspectiva
medioambiental, recursos
alleos, e diso non se fala. Por que
non incluílo? E máis cando to-
dos asumimos unha lóxica in-
terxeracional e de compromiso
co medio ambiente. 
NNooss  úúllttiimmooss  ddeecceenniiooss,,  GGaalliizzaa
rreecciibbiiuu  mmooiittooss  FFoonnddooss  ddee  CCoo--
hheessiióónn  ppoorr  sseerr  rreexxiióónn  OObbxxeecc--
ttiivvoo  11  ddaa  UUEE..  NNoonn  éé  uunn  iinnddiiccaa--
ttiivvoo  ddaa  nneecceessiiddaaddee  ddee  rreeccuurrssooss??
Galiza recibiu moitos fondos
comunitarios, pero tamén aquí
hai que facer unha reflexión. Os

fondos determínanse en fun-
ción das rexións e das Comuni-
dades autónomas pero xestió-
nanos os Estados. Nós recibi-
mos moito, pero tamén comu-
nidades máis ricas recibiron ta-
mén fondos de cohesión que,
en boa lóxica, pola nosa carac-
terística de rexión Obxectivo 1

da UE serían nosos. Estes fon-
dos recíbeos o Estado, e é el
quen os asigna. Nós deixamos
de recibir cartos por pertencer
ao Estado español. Irlanda, que
se pón como exemplo de cre-
cemento, percibiu todos os
seus Fondos de Cohesión. Se
Irlanda fose Gran Bretaña, po-
dería ter sucedido que o Go-
berno de Londres derivase
parte dos fondos para financiar
a ampliación de Heathrow,
como pasou na T4 de Barajas.
Esta é unha situación moi co-
mún cando os fondos non es-
tán asignados directamente á
súa aplicación nun territorio
determinado. Pero, aínda así, o
efecto destes fondos pode ser
menor. Xa que algunhas co-
munidades xa van ter fondos
europeos, o Estado concentra o
volume de gasto noutras, co cal
o efecto adicional ou comple-
mentario que deberían ter eses
fondos nun país como Galiza,
desaparece indirectamente
pola acción do Estado.�

‘Se se nos entregase unha porcentaxe maior dos nosos impostos,
non precisariamos do Fondo de Suficiencia’

’’A idea de que Galiza non é
capaz de costear os servizos
dos que gozan
os seus cidadáns é falsa”

’’Madrid é a comunidade
que máis consume,
dende unha perspectiva
medioambiental, recursos
alleos, e diso non se fala”

’’Os impostos que xera unha
gran empresa con sé
en Madrid, aínda con
actividade noutros territorios,
compútaselle á Madrid”
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mento na frecuencia dos fura-
cáns non estaba causada po-
las altas temperaturas no
Atlántico senón polas diferen-
zas de temperaturas entre os
océanos. O quentamento uni-
forme de todos os océanos

non xera máis furacáns, sina-
laron. Mais os métodos de
Knutson criticáronos outros
expertos. Kerry Emanuel, do
Instituto Tecnolóxico de Mas-
sachusetts dixo que as conclu-
sións eran erróneas”.

A IGREXA E O GALEGO

EEll  PPaaííss

((lluunnss  1199  ddee  mmaaiioo))

“«Teño sobre a mesa unha car-
ta de Galicia Bilingüe para
contestar.  Non sei. Direilles
que non é verdade que por dar
unha misa en galego ao mes o
castelán estea acosado... Na
cuestión de idioma os cregos
estamos entre a espada e a pa-
rede»”. Estas son as primeiras
frases dunha información de
carácter xeral que publica o
diario El País e que recollen as
palabras de Antonio Basanta,
vicario xeral do Bispado de
Mondoñedo-Ferrol. “Nalgúns
bispados –indica a noticia– o
maior problema atópase nas
cidades, mais curiosamente,
noutras dioceses, os sacerdo-
tes que máis tropezos atopan
para introducir pouco a pouco
o galego son os párrocos de al-
dea”. O texto tamén recolle
unhas palabras do vicario do
Bispado de Tui-Vigo: “Chéga-
nos moitas cartas en contra, de
colectivos e de particulares.
Temos unha normativa dioce-
sana sobre isto, mais non se
cumpre. No adro, o crego po-
de recibir os parroquianos en
galego, ao entrar no templo,
ten que cambiar ao castelán,
obrigado pola xente”.

ARXENTINA E TOURIÑO

CCllaarríínn

((lluunnss  1199  ddee  mmaaiioo))

“A dereita en España busca
imporlle ao inmigrante certas
pautas e valores”, sinala o titu-
lar da entrevista concedida po-
lo presidente da Xunta ao dia-
rio bonaerense Clarín, o me-
dio arxentino que se fai máis
eco da visita de Emilio Pérez
Touriño. O artigo aborda so-
bre todo cuestións de inmigra-
ción, e en menor medida as-
pectos sobre a política españo-
la. “En Galicia, sobre 2,7 mi-
llóns de habitantes, hai 86 mil
inmigrantes, a meirande parte
portugueses ou iberoamerica-
nos, mesmo arxentinos, dixo o
presidente galego. «Aínda que
agora creceron, son poucos
respecto de outras rexións de
España. Nós, na nosa delega-
ción en Buenos Aires (a pri-
meira que abrimos fóra de Ga-
licia), recibimos inquietudes
sobre todo en temas de asis-
tencia social (na xente de
maior idade) e de educación
ou bolsas, no caso dos mozos»,
dixo Pérez Touriño”.�

FURACÁNS
E CAMBIO CLIMÁTICO

TTeelleeggrraapphh

((lluunnss  1199  ddee  mmaaiioo))

“O cambio climático non pro-
vocou os últimos furacáns”, ti-
tula o diario británico Tele-
graph,  nunha información
asinada por MMaatttthheeww  MMoooorree.
“[Tom] Knutson e os seus cole-
gas do Centro Nacional dos
Océanos e da Atmosfera de
Princeton, Nova Jersey, anali-
zaron os datos de cada tempa-
da de furacáns entre 1980 e
2006. As simulacións repetiron
os mesmos resultados que no
caso de haber un cambio cli-
mático. O tempo cálido xerou
o 27% das tormentas tropicais
e o 18% dos furacáns. Con to-
do, o equipo de científicos
concluíu que o recente incre-

ENPOLEIROALLEO

Vítimas do ciclón de Birmania sofren unha chuvia torrencial na aldea de Dedaye.

VIVIR EN GALEGO’’
Carlos Aymerich

Convidados polo presiden-
te de Repsol, Antonio Bru-

fau, Felipe González e Rodrigo
Rato demostraron diante dos
directivos da compañía as súas
amplas coincidencias: agoira-
ron maos tempos “porque os
pasados foran moi bons” e, cri-
ticando que algúns gobernos
latinoamericanos pretendan
nacionalizar recursos naturais
ao tempo que chaman polo in-
vestimento estranxeiro con-
cluíron que o que non se pode é
“soprar e sorber ao mesmo
tempo” ainda que “algúns gale-
gos” si o fagan, ironizou o sevi-
llano en referencia a Mariano
Raxoi.  E non foi de balde: por
dúas horas escasas de anécdo-
tas cada un deles cobrou 75.000
euros.  Tamén Julio Anguita,
habitual agora do rexoubeo te-
levisivo, botou man dos pre-
conceptos para lle advertir ao
–ainda– presidente do PP que
“a retranca galega non é boa
conselleira nestas situacións”. 
E malia non profesar polo se-
ñor Raxoi unha especial simpa-
tía confeso sentirme solidario
con el como compatriota ridi-
culizado, apenas pola súa con-
dición de tal, a través de resesos
tópicos españois sobre Galiza e
os galegos. Porén non deixa de
ser irónico, agora de verdade,
que o mesmo Raxoi que con
tanta zunia ataca a nosa lingua
nacional e que tantos esforzos
dedica a agachar a súa orixe
non sexa, ao fin, percibido co-
mo español de verdade polo
resto da corte madrileña. Outro
tanto lle ocorre a Xosé Blanco
–“Pepiño” nos medios capitali-
nos– a pesar da intensidade coa
que disfrza sotaque e nación. 
Que contraste cos milleiros de
galegos e galegas que o domin-
go 18 de Maio desafiaron a
choiva e encheron a praza da
Quintana reclamando o derei-
to a viviren como tais. En galego
e como galegos. Que Raxoi e
Blanco tomen exemplo.�

Confeso sentirme solidario
con Raxoi
como compatriota
ridiculizado,
apenas pola súa
condición de galego”
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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 Atentamente (Sinatura)

Visa Nº ��������  ��������  ��������  ��������  
Data de caducidade do cartón (imprescindíbel) ....................................

Nome do titular ......................................................................................

Sinatura do titular (imprescindíbel): 

Nome .................................. Apelidos ..................................................

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

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

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

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

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

Pagamento domiciliado Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito

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.

�� Cheque bancario adxunto.              �� VISA.

FORTE   PLURAL   ACTUAL 

Boletín de subscrición

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

SSUUBBSSCCRRÍÍBBAASSEE  AA    AA  NNOOSSAA  TTEERRRRAA
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Charina Giráldez
O Senado naceu como órgano
de “representación territorial”
na Constitución de 1978 pero,
na práctica, nunca exerceu ese
papel con claridade. Cando se
aprobou a Carta Magna, o mo-
delo autonómico aínda tiña un
longo camiño por diante polo
que, á espera do seu desenvol-
vemento, a Cámara Alta botou a
andar á sombra do Congreso.
Dende o principio, limitouse ca-
se en exclusiva a emendar e ve-
tar leis discutidas previamente
no hemiciclo, a sabendas de que
os deputados podían reverter as
súas decisións quince días máis
tarde. Pasados trinta anos, o Se-
nado segue ancorado naquela
provisionalidade da Transición,
mentres o Estado das Autono-
mías evoluciona imparábel cara
unha realidade de corte federal
cada vez máis complexa. 
Hoxe a descentralización vai en
aumento e os Estatutos piden
reformas para adaptarse ás no-
vas necesidades, pero as comu-
nidades seguen sen contar cun
foro de debate común no que
poder discutir en primeira ins-
tancia as cuestións que lles
competen. Esta anomalía favo-
rece a proliferación de relacións
bilaterais, cada vez máis con-
solidadas, entre o goberno
central e os poderes autonómi-
cos. Para evitar que isto fomen-
te a insolidariedade entre terri-
torios, expertos e partidos polí-
ticos reclaman converter o Se-
nado nun verdadeiro órgano
multilateral que canalice as ne-
gociacións globais das comu-
nidades con Madrid.  
A reforma da Cámara Alta é un-
ha vella materia pendente que
todos os presidentes da demo-
cracia comprometeron nalgun-
ha ocasión. Neste comezo de le-
xislatura, tamén se converteu
nun dos obxectivos de José Luís
Rodríguez Zapatero, pero pou-
cos confían en que se poida le-
var a cabo antes do ano 2012.  

DEBATE EN CUEIROS. Un destes es-
cépticos é Xosé Luís Barreiro Ri-
vas, profesor de Ciencia Política
da Universidade de Santiago.
Pensa que a reforma se está a
expoñer cunha certa improvi-
sación polo que non agarda que
vaia “para pronto nin para
ben”. Dende o seu punto de vis-
ta, converter o Senado nunha
auténtica cámara de represen-
tación territorial precisa dun
cambio na concepción do Esta-
do. O modelo vixente, baseado
en unidades provinciais, paré-
celle incompatíbel cunha refor-
ma de perfil autonómico. “A di-
visión que establece o título oi-
tavo da Constitución xa non é
substancial, polo que habería
que abordar cambios de carác-
ter electoral e adaptar as cir-
cunscricións á nova realidade”.
Arestora, a maioría dos 264 se-
nadores escóllense nas Xerais e
56 establécense por designa-
ción autonómica.
Para Barreiro Rivas, o ideal sería
que o Senado se establecese co-
mo cámara das comunidades,
con representantes elixidos por

sufraxio directo, nuns comicios
asentados de tal xeito que “o vo-
to quedase determinado polos
intereses dos territorios e non
polos intereses dos partidos”.
Aínda así entende que non é
unha panacea. O profesor lem-
bra a experiencia do Bundesrat

alemán, unha cámara territorial
que funciona ben pero que ten
os seus problemas. “Non se po-
de consentir que a poboación
estea concentrada maioritaria-
mente nunhas determinadas
áreas e as que gañen no Sena-
do sexan outras”, asegura, “dé-
bese ter moito coidado para
que cumpra a súa función sen
distorsionar a representación
en exceso”. 
Barreiro considera que o debate
“está en cueiros” porque todos es-
tes aspectos nin sequera se están a
discutir. “Hai que pensar moito as
cousas e chegar aos consensos
antes de iniciar as reformas, para
evitar pechalas en falso” como, na
súa opinión, ocorreu co Estatuto
de Catalunya.

ACORDO DIFÍCIL.O senador galego
do grupo socialista Xavier Carro
ten pouca confianza na disposi-
ción do Partido Popular para
achegar posturas nesta lexisla-
tura: “non sei se Raxoi vai ter a
fortaleza suficiente para abor-
dar reformas de gran calado”.
Malia e todo, o seu partido non
renuncia a encher de contido a
Cámara Alta, aínda que sexa
“buscando outras vías dentro
do status actual”.
O socialista está convencido de
que o principal problema do
Senado é que, tal e como está
organizado, non pode conxu-
gar as dúas competencias que
ten asignadas. “Se está centrada
no rol de segunda lectura non
pode asumir a representación
territorial por falla de tempo e
porque xa conta cunha estrutu-
ra determinada, incompatíbel
coas dúas tarefas”. Para conse-
guir que prevaleza a función te-
rritorial, Xavier Carro aposta
pola elección dos senadores
nos comicios autonómicos e
porque as cuestións que afec-
tan ás comunidades autóno-
mas se debatan primeiro nesta
cámara. “Eu dende logo estou a
favor de que o Senado prevale-

PROTECCIÓN
SOCIAL
E IDENTIDADE

’’

Jordi Muñoz

O s últimos anos o catalanis-
mo está preocupado para

adaptar o seu discurso á com-
plexa realidade social catalana e
xerar mecanismos de identifica-
ción nacional que vaian máis alá
da tradicional base cultural e lin-
güística. 
O benestar colectivo e a garantía
de dereitos sociais é un mecanis-
mo especialmente potente, por-
que conecta con valores amplia-
mente compartidos por todos
os/as cataláns. Algúns erros es-
tratéxicos graves dos seus pro-
motores, co apoio á lei de depen-
dencia (patriotismo social espa-
ñol en estado puro) ou o uso in-
teresado do concepto por outros
sectores pouco preocupados
pola construción nacional, non
haberían de implicar o paso  des-
te concepto ao cemiterio das bo-
as ideas. Porque non nos sobran.
A Generalitat dispón de case ple-
nas competencias en materia de
dereitos sociais. E queda moito
camiño para percorrer no desen-
volvemento dun sistema de be-
nestar homologábel ao de moi-
tos países europeus. Mais se que-
remos que o noso sistema de
protección social teña efectos de
reforzamento da identidade na-
cional, non só ha ser moito máis
potente e eficaz que agora, senón
que tamén se ha visualizar como
un asunto característico catalán
A ninguén se lle escapa que un
dos grandes retos colectivos que
temos é o da nova inmigración, e
a súa integración á nosa socieda-
de.  En ausencia de medidas co-
rrectoras, a inmigración ás na-
cións sen estado tende a inte-
grarse á cultura dominante. Un-
ha mostra diso  témola nas por-
centaxes de coñecemento de
linguas dos recén chegados. Se-
gundo un inquérito do CEO de
2006, mentres máis do 78% dos
inmigrantes marroquinos falan
castellano só un 17,5% aprende-
ron o catalán.�

Integrar a  inmigración 
no proxecto nacional catalán
segue a ser un reto pendente”

O Senado inútil
As carencias da cámara actual obrigan as comunidades autónomas a reforzar
as relacións bilaterais como única vía de negociación co goberno de Madrid

’’

Aznar entra na crise.Dende a derrota electoral do 9 de marzo, o ex presiden-

te mantivérase a marxe dos enfrontamentos do seu partido, pero esta semana

entrou de cheo na guerra interna para apoiar ao sector duro. Aznar pediu un

“proxecto sen complexos” e, emulando as palabras de San Gil, asegurou que

“en política a confianza e a defensa dos principios é esencial”. En resposta, Ma-

riano Raxoi dixo que segue a ser o de sempre e que “na vida de cando en vez

hai que moverse”. Para acabar de quentar o ambiente, o líder popular anun-

ciou que vai contar con Gallardón para a próxima dirección do partido. �

XXaavviieerr  CCaarrrroo,, senador do PSOE de designación autonómica. AGN

’’O principal problema
é que o Senado non pode
conxugar as dúas
competencias que ten
asignadas” 

[Xavier Carro]
Senador do PSOE.

’’Hai que chegar aos consensos
antes de iniciar as reformas,
para evitar pechalas en falso” 

[Xosé Luís Barreiro Rivas]
Profesor de Ciencia Política da USC.
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za sobre o Congreso en temas
coma o financiamento, a plani-
ficación das infraestrutura, a or-
zamentaria, o plan hidrolóxico
nacional e a reforma dos Estatu-
tos, aínda que teño moitas dú-
bidas de que algúns partidos
nacionalistas estiveran de acor-
do en que se debatesen á vista
de todos”. Ademais, pensa que
esta fórmula podería corrixir a
pouca dinámica entre comuni-
dades, consolidada noutros
modelos federais.
Xavier Carro tamén fai referen-
cia ás experiencias europeas pa-
ra salientar que non existe unha
solución perfecta e que o cam-
bio non se pode afrontar á lixei-
ra. “Alemaña estuda unha re-
forma ao revés porque ten pro-
blemas para levar adiante de-
terminadas accións de gober-
no, pendentes dende hai déca-
das, pola falla de acordo na súa
cámara territorial”. 
No caso de non contar co apoio
popularpara facer unha refor-
ma en profundidade (que preci-
sa dunha maioría cualificada), o
senador propón avanzar “na li-
ña iniciada por Zapatero nos úl-
timos catro anos”. Carro lembra
que o presidente compareceu
setenta veces no Senado, fronte

a ningunha dos oito anos do go-
berno de Aznar, e someteuse ao
control da cámara alta. “Poderí-
ase encher de contido a actual
Comisión das Comunidades
Autónomas e seguir facendo a
Conferencia de Presidentes”. 

LIÑA CONSERVADORA.Pío García-Es-
cudero, voceiro popularno Se-
nado, deixou clara a postura do
PP neste asunto durante o pri-

meiro pleno da lexislatura: “a
Cámara Alta debe servir para in-
tegrar e conciliar toda a diversi-
dade autonómica nunha von-
tade nacional, a da nación espa-
ñola”. A partir desta premisa, a
senadora Corina Porro explica
que o seu partido está disposto
a discutir a reforma, “o proble-
ma é que o goberno non acaba
de definirse porque non ten cla-
ro o modelo territorial”. A políti-
ca viguesa considera que o exe-
cutivo parece máis interesado
en “fomentar a insolidariedade
entre comunidades” que en
abrir un debate real.
Corina Porro, partidaria de bus-
carlle un oco aos municipios no
Senado, insiste en que todos os
cambios que se propoñan “de-
ben partir do total respecto á
Constitución”. No canto á elec-
ción dos senadores, a popular
non quixo pronunciarse, pero é
ben sabido que o PP é contrario
a unha fórmula autonómica
porque a súa forza nesta cámara
procede da representación nas
provincias menos poboadas.

REFORMA NECESARIA.Xosé Manuel
Bouza, senador do BNG, é dos
que considera urxente a refor-
ma do Senado. Na liña de Ba-
rreiro Rivas, pensa que non ten
sentido seguir mantendo a es-
trutura provincial cando o Esta-
do das Autonomías está plena-
mente consolidado. “Se é a cá-
mara de representación territo-
rial tamén o é das nacionalida-
des e das rexións”, sinala Bouza,
“polo que a elección dos sena-
dores debería ser por comuni-
dades autónomas”. 
En canto ás funcións, inclínase
por iniciar na Cámara Alta a lec-
tura das leis relacionadas coas
competencia autonómicas (as
de bases, transferencias ou ar-
monización) e a tramitación da
reforma dos Estatutos. Dentro
desta marco de miltinegocia-
ción, defende unha relación de
bilateralidade co Estado para
poder fixar uns mínimos que se
adapten a cada realidade. “Des-
pois que quede claro que o Es-
tado español é plurinacional,
plurilingüe e pluricultural para
que, por exemplo, se poidan
utilizar as linguas oficiais no Se-
nado que a día de hoxe non é
posible”. 
Mentres non se acometa esta re-

visión a fondo, Bouza amósase
partidario de abordar reformas
menores pero “tamén necesa-
rias”, como a ampliación dos
tempos para debater, emendar
e revisar proxectos ou a posibili-
dade de que os senadores elixi-
dos polos Parlamentos autonó-
micos “poidan presentar recur-
sos de insconstitucionalidade
cando consideren que unha lei
prexudica as competencias
transferidas”. �

ANOSATERRA
22-28 DE MAIO DE 2008
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Barreiro Rivas opina que hai
unha parte da bilateralida-
de “que se pode e se debe
manter”, como por exem-
plo a negociación das com-
petencias. Pero a partir de
aí, cronsidera que o diálogo
entre Madrid e as comuni-
dades ten que pasar a ser
multilateral, para non che-
gar á situación xerada pola
reforma do Estatuto de Ca-
talunya. Dende a súa pers-
pectiva, o texto catalán

complica moito a xestión
do modelo polo que a súa
reforma faise inevitábel. “A
actual fórmula da solidarie-
dade pura non vai funcio-
nar e a do bilateralismo es-
trito, á que aspiraba Cata-
lunya, tampouco. Non que-
da máis remedio que ir cara
un modelo intermedio de
financiamento con controis
relativos sobre o gasto ordi-
nario e controis absolutos
sobre o gasto solidario”.�

Relacións bilaterais
e solidariedade

Corina Porro, senadora do PP. SONIA DAPONTE / AGN O senador do BNG XXoosséé  MMaannuueell  PPéérreezz  BBoouuzzaa.. JUAN LAZARO

’’Todos os cambios
que se propoñan deben
partir do total respecto á
Constitución”  

[Corina Porro]
Senadora do PP.

’’Non ten sentido seguir 
mantendo a estrutura
provincial cando o Estado
das Autonomías está
plenamente consolidado” 

[Xosé Manuel Pérez Bouza]
Senador do BNG.

’’A falla dun foro de debate
territorial favorece a
proliferación de relacións
bilaterais cada vez máis
consolidadas”
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Ângelo Gonçalves Vicente
director de actividades da Fundación
Via Galego e analista colaborador do
IGADI (www.igadi.org)

Comezan a aparecer no esce-
nario internacional, e con forza
excepcional, países que no pa-
sado estiveron ollando para si
mesmos e con aparente pouco
interese no que había para alén
das súas fronteiras estatais ou,
como moito, rexionais. E entre
eles parece de xustiza destacar
dous: a China e o Brasil. Repáre-
se, por exemplo, no intenso tra-
ballo de cooperación e comer-
cio que o país oriental está a rea-
lizar no continente africano.
Aínda nesta semana un diplo-
mata angolano atribuía vantaxe
ao relacionamento coa China
en comparación co relaciona-
mento cos Estados Unidos da
América, na medida en que
aquela mostraba unha actitude
máis respectuosa e menos inxe-
rente do que estes.
Mais, se callar, o traballo inter-
nacional da China, por máis que
visíbel, guíase por un afán de
non querer chamar demasiado
a atención. Aínda que, atenden-
do aos acontecementos relacio-
nados co Tíbet e os Xogos Olím-
picos, vese que nin sempre o
conseguen. O estilo do Brasil,
nos últimos tempos, parece ir
nunha dirección diferente. Ob-
sérvense unhas recentes decla-
racións do seu presidente, Luíz
Inácio Lula, como reacción aos
constantes ‘consellos’ recibidos
no seu país desde o exterior so-
bre como actuar en relación á
conservación da Amazonia: “O
Brasil já não é mais um coitadin-
ho [...]. Se eles cuidassem da flo-
resta deles como querem que

cuidemos da nossa eles não se-
riam países carecas, sem uma
árvore plantada”.
Outro exemplo. No pasado mes
de febreiro abríase unha peque-
na situación de crise, extrema-
mente molesta para quen a ti-

vese que padecer en primeira
persoa, entre España e o Brasil.
O país americano manifestaba
o seu profundo malestar peran-
te a deportación constante e
numerosa dos seus cidadáns
nos aeroportos españois. Tiñan
toda a razón. Entre xaneiro e fe-
breiro de 2008 España deportou
880 brasileiros. O Brasil decidía
aplicar o principio de reciproci-
dade, e comezaba a aplicar ta-
mén controis estritos aos cida-
dáns españois. O resultado eran
30 deportacións desde o Brasil
en apenas dúas semanas.
Algún analista manifestaba non
acabar de comprender a actitu-
de do goberno de Lula, funda-
mentalmente por dúas razóns:
as deportacións abundantes e
con poucas explicacións de ci-
dadáns de países pobres por
parte de países ricos non son
pouco frecuentes, pois que se
considera que os países ricos
son máis proclives a padeceren
inmigración ilegal e que, deste
modo, están asistidos de maior
lexitimidade para faceren con-
trois estritos; doutro lado, ob-

servábase que ese comporta-
mento español co Brasil e con
outros países non comezara en
febreiro de 2008, senón ben an-
tes. Para comprender o com-
portamento brasileiro, claro,
era necesario entender que o
goberno de Lula estaba envián-
dolle unha mensaxe ao mundo,
e non só ao Estado español.
Quen sabe! Quizais mesmo es-
taba a pór a proba o seu peso
político internacional. Se así foi,
os resultados imaxino que terán
sido avaliados como óptimos. O
Goberno Lula conseguía que o
Ministerio de Asuntos Exterio-
res español admitise ter errado
na súa actitude, que Miguel Án-
gel Moratinos viaxase ao Brasil
en finais de abril para dar algun-
ha explicación e rebaixar ten-
sións, e mesmo que José Luis
Rodríguez Zapatero tratase ou-
tra vez este tema en visita ao
Brasil producida en datas re-
centes á publicación deste tex-
to. Nótese que as viaxes son do
Estado español ao Brasil, e non
ao revés. Isto sería difícil de ima-
xinar noutros tempos.�

X.L. Franco Grande

Quen queira unha mostra
máis do cinismo que

alenta na invasión do Iraq, suxí-
rolle que viste a rede  (www.re-
belion.org/Iraq) e lea a reporta-
xe que asina Michel Chossu-
dovsky na revista Global Rese-
arch,do 28 de abril .
A empresa de Los Angeles, Ride
& Show Engineering, Inc, vai
construír en Bagdad unha es-
pectacular Disneylandia, xunto
á chamada Zona Verde (por se
acaso) nuns 200.000 metros ca-
drados con actividades para mo-
nopatíns, equitación, teatro para
concertos e un museo (despois
de ter espoliado os que había). E
xunta fotos do proxecto faraóni-
co nas que convén deterse.
Os ocupantes din que Bagdad
“anda escaso de entretemen-
tos”, despois de teren destruído
a cultura iraquí, as súas univer-
sidades, os seus museos e os
seus colexios, e de matar, e se-
guir matando, os seus profeso-
res e intelectuais. 
Como ben se sinala na reporta-
xe dita, todo se reduce a propa-
ganda bélica. Pero nós pensa-
mos que é algo moito grave, hu-
millante e destrutivo: é presen-
tarlles aos depauperados ira-
quís un mundo de rosas, un
mundo que lles vai suxerir unha
realidade inexistente, unha
mentira engaiolante.
Tratarán os invasores de demos-
trarlles aos iraquís unha superio-
ridade luminosa pero oca. Ese
negocio –os promotores din que
se non visen que se trata dun bo
negocio non se arriscarían na
empresa– non pode ser máis in-
decente, humillante e destrutor. 
Porque poño en dúbida que os
iraquís dispoñan de defensas de
espírito bastantes para se de-
fenderen desa agresión, peor
aínda que as agresións bélicas.
E pode tamén que aínda máis
destrutora.�

LATEXOS

DISNEYLANDIA
NO IRAQ

’’

Tratarán os invasores de
demostrarlles aos iraquís un-
ha superioridade luminosa
pero oca”

’’

’’Para comprender
o comportamento brasileiro,
claro, era necesario entender
que o goberno de Lula estaba
enviándolle unha mensaxe
ao mundo, e non só ao Estado
español.”

’’Nótese que as viaxes 
son do Estado español
ao Brasil, e non ao revés.
Isto sería difícil de imaxinar
noutros tempos.”

A diplomacia brasileira supera
os complexos de país pobre
Brasília non admite
inxerencia internas nin
desigualdades de trato
nas relacións
internacionais.

Inácio Lula fai unha graza cun espello durante o encontro con José Luis Rodríguez Zapatero en Brasília o 15 de maio.
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Napoles, fogueira de Berlusconi. En apenas unha semana o renovado pri-

meiro ministro italiano veu como se poñía no trinque a súa política de inmi-

gración. O incendio dos campamentos de ciganos e as ameazas de expul-

sión inmediata deron lugar a toques de atención desde a Unión Europea,

que contempla como a política populista italiana pode volver a desbordar o

debate sobre a inmigración. Na mesma cidade a folga do lixo, con empresas

que quere controlar a Camorra, convírtese nun desafío ao estado e á saúde.�

ANOSATERRA
22-28 DE MAIO DE 2008
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llonario xudeonorteamerica-
no, aceptados, presuntamente,
polo primeiro ministro  Ehud
Olmert, para outorgar trato pri-
vilexiado nas relacións co Esta-
do, teñen mellor encaixe neste
estado mercantilizado.
Poderíase cualificar de especta-
cular  que a renda per cápita me-
drase  nos últimos 28 anos de
3.685 a 13.000 euros, mais pasou
de ser unha sociedade identifi-
cada coa igualdade a situarse
entre os países máis desiguais
do continente, onde a pobreza
irradiada xa mora no 20 por cen-
to dos fogares, onde as condi-
cións de traballo dos 300.000 es-
tranxeiros teñen máis que ver co
escravismo que co século XXI.
En tan só 14 anos, do 1986 ao
2000, a achega empresarial ao fi-
nanciamento do seguro nacio-
nal dos traballadores, caeu do
15,6 por cento ao 5 por cento. 

A aparición do movemento po-
lítico transversal, denominado
Kadima, respondeu ás novas
necesidades dunha sociedade
máis individualista, onde as
clases medias encontraron de-
fensa do seu status, onde os
mozos están cada vez menos
dispostos a comprometerse co
exercito, a regalar a súa vida.
Colonos, inmigrantes sóviéti-
cos, etíopes ou orientais, ocu-
pan as prazas que os nativos xa
non desexan ocupar.
Cando o conflito que confronta
a Israel co mundo árabe per-
manece inmutábel; cando  ca-
da ano transcorrido, a solución
semella estar máis lonxe; cando
cada minuto que pasa as fen-
das da incomunicación son
máis profundas.... pode ter che-
gado a hora de implicar aeco-
nomía global na que Israel está
inserta e na que Europa é máis
coparticipe do que recoñece.�

Laudelino Pellitero
Na cidade de Ashkelon a com-
pañía francesa Veolia opera coa
israelí IDE Techologies, na xes-
tión da maior potabilizadora do
mundo, que fornece 100 millóns
de metros cúbicos de auga doce,
aos menores custos coñecidos
O Israel moderno nada ten a ver
co proxecto que articulou a na-
ción no século XX. Dende o pla-
no de estabilización de 1985,
abandonou moitos dos seus si-
nais de identidade. Privatiza-
cións e aperturas financeiras de-
ron nunha nova realidade, me-
nos acorada na solidariedade
sionista, máis inserta na econo-
mía global.
O Israel postsionista está ensari-
llado, fusionado coa orde pla-
netaria, soldado a ferro a multi-
nacionais tan consolidadas co-
mo Veolia,  Kimberly, Clark,
Nestlé, Unilever, British Gas,
Procter&Gamble... a xigantes fi-
nanceiros como  HSBC, Bank of
América, Citigroup...a imperios
de medios de comunicación de
dimensión planetaria.
Negocios comprometidos co
proxecto sionista caeron en
mans de xente cuxa única ideo-
loxía é o lucro. Deixou de contro-
lar a formación e a administra-
ción dos recursos económicos.
Kibbutzimsque eran presenta-
dos como marca israelí de pres-
tixio internacional para xestión
de recursos escasos , exemplos
de solidariedade e igualdade...
foron privatizados, xerarquizan-
do salarios e abandonando
compromisos da causa común.

UNHA DUCIA E MEDIA DE FAMILIAS CON-

TROLAN O 50 %DO PIB. A transición
que viviu Israel  concentrou o
poder económico en 18 familias,
que controlan a metade do PIB,
segundo a Business Data Israel.
Núcleo económico que estende
tentáculos empresariais-finan-
ceiros por medio mundo.
Subornos como o do multimi-

A economía hebrea
é  hoxe unha das máis
desiguais de toda Asia.

Un soldado reza antes do inicio dunha operación de castigo en Gaza. AMIR COHEN / REUTERS

’’Negocios comprometidos
co proxecto sionista caeron
en mans de xente cuxa única
ideoloxía é o lucro”

O Israel post-sionista xa non cre no kibutz

16-18 mundo.qxd  20/5/08  23:29  Página 3



torce anos e contou co con-
sentimento expreso do Dalai
Lama. Daquela, dous dos
seus irmáns eran axentes da
intelixencia norteamericana.
Semella agora que o líder re-
lixioso quere pagar os favo-
res, mantendo a inestabilida-

de nun país que crece a pasos
de xigante. Ademais, parece
que se sente cómodo no seu
papel de emblema da paz
mundial e que, aos seus 73
anos, non ten présa por re-
gresar á austeridade da vida
monástica do Tíbet.�

to volveu abrir o debate sobre
as súas intencións con respec-
to ao futuro do Tíbet. Agora xa
non pide a independencia da
rexión, senón unha maior au-
tonomía, pero non parece moi
interesado en chegar a un
acordo rápido con China, que
xa amosou a súa disponibilida-
de para abrir negociacións
neste sentido.
Os máis críticos acúsano de
tentar impedir o progreso do
seu pobo, sometido á teocra-
cia lamaísta durante séculos,
algo que leva facendo dende
hai moito tempo. Os seus de-
tractores non poden esquecer
que o actual símbolo do paci-
fismo foi un dos que se resis-
tiu a acabar co feudalismo na
súa terra natal cando se ins-
taurou a República Popular
China no 1949. Daquela, o go-
berno de Mao  acordara coas
autoridades locais do Tíbet
(baixo xurisdición chinesa
dende 1271) expulsar ás for-
zas británicas asentadas na
zona e impulsar reformas po-
líticas e sociais para fomentar
a igualdade. 
Lonxe de cumprir co seu
compromiso, o Dalia Lama
botou man da axuda estran-
xeira para promover un alza-
mento armado que desenca-
deou unha etapa escura na
rexión. O exército chinés
irrompeu no Tíbet para de-
rrotar o movemento armado
e iniciou un período de re-
presión relixiosa e cultural e
tamén desenvolvemento
económico sen precedentes. 
O Dalai Lama sempre negou
este progreso e, dende o seu
exilio na India, que comezou
hai máis de 50 anos, seguiu
instigando a loita contra os
“invasores chineses”, aos
que acusou da morte de dous
millóns de persoas, malia
que a poboación total nunca
acadara esa cifra. A estas al-
turas ninguén pode negar
que contou coa axuda dos
Estados Unidos. En 1959, a
CIA organizou e financiou
unha guerrilla de 2.400 ho-
mes en Mustang, un illado
val do Nepal fronteirizo con
Tíbet. Aquela base de opera-
cións mantívose durante ca-

Ch.G.
Cando o Dalai Lama denun-
cia a política de terror practi-
cada polas autoridades locais
no Tíbet, sabe que nin o go-
berno chinés é tan cruel nin
os seus partidarios tan pacífi-
cos. O problema é que reco-
ñecelo suporía desmantelar
a imaxe construída en torno
a súa figura durante décadas.
O pasado 14 de marzo, os
principais medios de comu-
nicación daban conta dunha
vaga de disturbios protago-
nizada por monxes lamaístas
na cidade de Lhasa. A maio-
ría das informacións non du-
bidaron en apuntar dende
un principio ás forzas de se-
guridade chinesas como res-
ponsábeis da violencia. As
imaxes dos altercados deron
a volta o mundo como proba
evidente da opresión que vi-
ve o pobo tibetano e, unha
vez máis, o Dalai Lama de-
nunciou o “xenocidio cultu-
ral” practicado na zona polo
goberno da República Popu-
lar.
Sen agardar a que se aclarasen
os feitos, o líder relixioso puxo
en marcha a súa maquinaria
e, en pouco tempo, conseguiu
orquestrar unha campaña
contra Beixing nas vésperas
da celebración dos Xogos
Olímpicos. Políticos e gober-
nantes apoiaron publicamen-
te ao Dalai Lama e algúns, en-
tre eles o ministro francés de
Asuntos Exteriores, incluso
chamou ao boicot da compe-
tición deportiva. 
Pouco importou a certifica-
ción de que a dura represión
policial tentaba controlar sa-
queos, queima de edificios ou
linchamentos de cidadáns chi-
neses, e non manifestacións
pacíficas en prol da liberdade
do Tíbet. A evidencia foi tal
que o propio Dalai Lama tivo
que ameazar con dimitir se
non cesaba a violencia. Pero a
demostración do sucedido pa-
recía o de menos. O funda-
mental semellaba buscar un-
ha nova escusa para despresti-
xiar ao goberno chinés.

INTENCIÓNS REAIS. A actitude do
Dalai Lama en todo este asun-

ANOSATERRA
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MUNDO.18.

Cada vez son máis os que cuestionan
as intencións do líder relixioso e
os beneficiarios reais da súa loita

Os verdadeiros aliados do Dalai Lama

O Dalai Lama nun acto público no aeroporto de Moenchengladbach (Alemaña) o 17 de maio. WOLFGANG RATTAY/REUTERS

’’O Dalai Lama acusa a China
de dous millóns de mortes
no Tíbet, malia que
a súa poboación
nunca acadou esa cifra”
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Xurxo González
A economía converteuse na
protagonista da pasada cam-
paña das eleccións xerais. Go-
berno e oposición debateron
numerosas propostas para co-
rrixir os indicadores negativos
do consumo interno e a cons-
trución, os dous motores do
crecemento das últimas déca-
das en España. O argumenta-
rio dos dous partidos maiorita-
rios parte da premisa de que o
Estado xoga un papel determi-
nante na evolución da marcha
dos negocios.
Aínda que o aparato do Estado
constitúe un dos principais
axentes da actividade econó-
mica, a liberalización e desregu-
lamento de moitos sectores pro-
dutivos reduciron as atribucións
dos distintos niveis da Adminis-
tración pública que lles permi-
tían intervir neste campo. Ade-
mais, Xunta, Goberno central e
institucións da Unión Europea
distribúense as competencias
nesta materia, polo que cada
unha debe ter moi en conta a ac-
tuación das restantes á hora de
artellar a súa política económica.
Xosé Antón Orza, ex conselleiro
de Economía da Xunta de Ga-
liza durante os gobernos do
Partido Popular, apunta que “a
capacidade de elaborar políti-
cas económicas propias desde
unha Comunidade está moi li-
mitada pola propia distribu-
ción das competencias dentro
do Estado”. Aleixo Vilas, res-
ponsábel do gabinete de estu-
dos económicos do BNG, con-

corda con esta opinión, aínda
que considera que as actua-
cións das administracións au-
tonómicas poden ser determi-
nantes, e cita como exemplo a
actuación do Goberno de Eus-
kadi tras a reconversión indus-
trial. “Grazas ás medidas adop-
tadas por esta administración
para favorecer os cambios ne-
cesarios no modelo produtivo,
Euskadi é hoxe unha economía
punteira”.

CAMBIOS ESTRUTURAIS MÁIS QUE DESA-
FIOS CONXUNTURAIS. A interven-
ción do Estado na economía
ten unha vocación de medio e
longo prazo, que está determi-
nada polos propios instrumen-
tos dos que dispón. No con-
texto dunha economía aberta e
globalizada, os condiciona-
mentos impostos superan o
ámbito de actuación dos gober-
nos. Vilas indica que “o poder
político pode atenuar ou mo-
dular as dinámicas externas, es-
pecialmente as negativas, pero
non cambialas no curto prazo.
A Administración pública po-
dería aplicar medidas máis

contundentes se adquirise un
forte endebedamento, pero
non é viábel para garantir un
crecemento estábel”.
Nun moi breve resumo da dis-
tribución de competencias, a
política monetaria e de xuros
corresponde ao Banco Central
Europeo, mentres que a labo-
ral, fiscal e a fixación das nor-
mativas básicas son atribu-
cións constitucionais do Go-
berno central, se ben este pode
nalgúns casos delegar ás Co-
munidades autónomas. Orza
indica que, aínda neste con-
texto, “as Comunidades Autó-
nomas son quen de facer polí-
tica económica, xa que poden
definir estratexias para favore-
cer a produción de sectores
importantes segundo as espe-
cificidades de cada territorio.
Ademais teñen a capacidade
de ordenación e de promoción
sectorial, dispoñen das com-
petencias en política territorial
e, moi importante para a com-
petitividade, en I+D+i”.
Así pois, a capacidade dun go-
berno autonómico para intervir
está limitada, aínda que pode

que tanto se fala agora. Un
exemplo sería o caso de Eus-
kadi nos anos oitenta. Outro
podería ser Catalunya, que é a
única administración en Es-
paña que deseñou un plan es-
tratéxico transversal para aca-
dar este obxectivo”.

A INFLUENCIA NOS PREZOS. Nos
debates televisivos protagoni-
zados por Zapatero e Raxoi fa-
louse moito de prezos. O incre-
mento da inflación nos últimos
meses foi unha das armas em-
pregadas polo PP para atacar ao
Goberno socialista. Non obs-
tante, coma noutros casos, a ca-
pacidade de decisión e inter-
vención do Estado nesta mate-
ria é tamén limitada no actual
marco lexislativo. O prezo do
petróleo, fundamental para a
economía española pola súa
dependencia enerxética, fíxase
nos mercados internacionais.
Algo semellante pasa cunha
parte importante dos produtos
alimentarios, aínda que neste
caso “pódese controlar a com-
petencia e limitar e regular o pa-
pel da distribución”, segundo o
responsábel de estudos econó-
micos do BNG.
Un instrumento fundamental
para o control e a estabilidade
dos prezos é a política moneta-
ria e a fixación de tipos de xuro.
En teoría, canto máis altos son
os tipos de xuro menos diñeiro
empregan os cidadáns para
consumir (xa que prefiren des-
tinalo a operacións financeiras
onde conseguirían unha boa
rendibilidade). Canto máis bai-
xos sexan, menos interese terán
estas operacións e a economía
disporá de máis cantidade de
diñeiro, co que subirán os pre-
zos ao aumentar a demanda de
produtos. Non obstante, a fixa-
ción de tipos de xuro depende
do Banco Central Europeo, e
unha parte importante da polí-
tica monetaria, do Banco de Es-
paña. Ambas son entidades in-
dependentes, ou polo menos
non directamente controladas
polo poder político.�

ser decisiva. Aleixo Vilas indica
que se poden acadar obxectivos
tan importantes como “o cam-
bio de modelo produtivo, do

O poder político
ten unha influencia
determinante na
evolución da economía
a medio e longo prazo
pero as súas atribucións
son limitadas para
solventar problemas
conxunturais

Teñen os gobernos
marxe de manobra en economía?

Espinosa recoñece abusos comerciais na alza de prezos. A ministra de

Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño admitiu o pasado día 20 que “nal-

gúns casos pode existir un certo abuso nos prezos”, e animou os consumi-

dores a presentar denuncias. Recalcou que o Goberno aposta pola máxima

transparencia, pero lembrou que existen moitos intermediarios na cadea

de distribución e que cada un precisa obter unha marxe de beneficio.�
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’’Unha Comunidade Autónoma
pode acadar obxectivos
importantes, como o cambio
de modelo produtivo”

[Aleixo Vilas]
Responsáble do gabinete de
estudos económicos do BNG.

’’A Xunta pode definir
estratexias para desenvolver
sectores estratéxicos segundo
as nosas especificidades”

[Xosé Antón Orza]
Ex conselleiro de Economía.

O presidente galego, Emilio Pérez Touriño [á dereita] e o presidente de Caixa Galicia, Xosé Luís Méndez. A.G.N.
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troleiras a futuro e o seu refe-
rente para fixar os prezos é o cru
Brent que se extrae do Mar do
Norte. Grandes produtores
como Rusia e Nixeria atéñense
a esa norma. Pero o proceso
para fixar os prezos do petróleo
é tan nebuloso que só os gran-
des bancos que interveñen ne-
sas transaccións –Goldman
Sachs ou Morgan Stanley– sa-
ben quen compra e quen vende
o ouro negro a futuro mediante
contratos que fixan o seu prezo
neste curioso mercado de pe-
tróleo de papel. Non hai políti-
cas reguladoras para semellan-
tes acordos e así se abriron as
portas da especulación máis
desenfreada (www.globalrese-
arch.ca, 2-5-08)”.
O informe do subcomité sena-
torial asegura que a falta de re-
gras permite que “sexa ilimi-
tado o número de contratos
que un especulador pode colo-
car mediante a práctica elec-

X.C.
Juan Gelman é ben coñecido
como poeta e como escritor
que recén gañou o Premio Cer-
vantes. O seu traballo como xor-
nalista pasa máis desapercibido
nestes lares, aínda que os seus
artigos no rotativo bonaerense
Página12son unha referencia
pola súa  documentación.
Hai uns días Gelman recollía  as
afirmacións dun Subcomité do
Senado norteamericano que
chegaba á conclusión de que
“hai evidencias substanciais
que permiten concluír que o
vasto número de operacións es-
peculativas no actual mercado
[de petróleo e gas natural] au-
mentou os prezos de xeito sig-
nificativo”
Continúa informando o Pre-
mio Cervantes 2008 que “sobre
a base dunha lei de intercam-
bio de mercancías (CEA, nas
súas siglas en inglés) aprobada
en 1936 baixo Franklin Delano
Roosevelt se establece que 'a
excesiva especulación de mer-
cancías en virtude de contratos
de venda para a súa entrega fu-
tura provoca súpetas flutua-
cións ou cambios irrazonábeis
do seu prezo' (www.cftc.gov).
Por esa lexislación creouse
unha comisión senatorial en-
cargada de vixiar que os prezos
dos mercados a futuro obede-
cesen á oferta e a demanda,
pero no ano 2000 o Congreso
aprobou –e Bill Clinton pro-
mulgou– unha lei que a 'mo-
dernizou'. Resultado: Enron e
outras megaempresas que co-
mercian enerxía foron eximi-
das de someter ao control da
CFTC as súas transaccións a
futuro realizadas por vía elec-
trónica”.

MERCADO DE FUTUROS. Seguindo a
Gelman resulta que o papel de
Nymex en Nova York e de ICE

Futures en Londres é funda-
mental neste asunto. “Son os
centros internacionais máis im-
portantes das operacións pe-

trónica sen supervisión nin ne-
cesidade de informar á CTFC
sobre o seu monto ao final de
cada día”. O resultado sería
que en xaneiro do 2006, o
prezo do barril de petróleo era
de 59 ou 60 dólares e agora está
en 127 dólares o barril. Gelman
recolle a opinión dun  presti-
xioso especialista, F. William
Engdahl, “que verificou que
quen máis invisten nestes mo-
vementos non son os produto-
res ou consumidores do pro-
duto. Son os especuladores”.

PREZO INCHADO. “En xuño do
2006, o prezo do petróleo as-
cendía nos mercados a futuro a
60 dólares o barril: a investiga-
ción do Senado estimou que
era de 25 dólares –máis do 40
por cento– o sobreprezo oca-
sionado pola mera especula-
ción financeira. Se hoxe se apli-
case a mesma proporción, o
barril debería custar 76 dólares

e non 127. Para Engdahl, “o
máis probábel é que até o 60
por cento dese monto se deba
ás manobras especulativas”
As manobras de acapara-
mento para regular á alza o
prezo tamén non serían meno-
res, “a oficina de información
enerxética do Departamento
de Enerxía dos  EE UU
(www.eia.doe.gov) prognosti-
cou que a produción mundial
de petróleo aumentará de 3 a 5
millóns de barrís por día cara
ao ano 2010. Con todo, os con-
glomerados petrolíferos e as
industrias petroquímicas in-
crementan as súas reservas
porque esperan que o prezo do
cru seguirá en alza e isto en-
gorda a especulación cos con-
tratos a futuro. As reservas de
ouro negro dos EE UU son as
máis elevadas desde o ano
2000 e obsérvase o fenómeno
de reservas maiores e prezos
máis altos á vez”.�
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Segundo cálculos
baseados
nas estimacións
do Senado
norteamericano,
o prezo do petroleo
ínchase artificialmente
nun 40%.

Josep Piqué prevé a fusión de Vueling e Clickair antes do verán.O presi-

dente de Vueling apuntou ademais que os actuais prezos do transporte aéreo

son insostíbeis e apostou por unha concentración das compañías que ofrecen

estes servizos así como o aumento do custe dos billetes para os consumidores. �

O prezo do petróleo é  especulativo

’’As reservas de petroleo
dos EE UU son as máis
elevadas desde o ano 2000”

’’A investigación do Senado
estimou que era
do 40 por cento o sobreprezo
ocasionado pola mera
especulación financeira”

Unha enxeñeira observa unha morea de bidóns de gasolina na refinaría de Lanzhou, na China, en abril. REUTERS
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exercicio, pode resultar moi fa-
vorábel xa que o devandito sec-
tor non vai competir nos proce-
sos de fusións e adquisicións,
encarecéndoas, como sucedía
no pasado recente. 
Segundo o último informe glo-
bal da consultora Mercer sobre
fusións e adquisicións no
mundo, China, India e o sueste
asiático son as rexións máis
atractivas (e tamén con máis
risco) para estes procesos, á vez
que América Latina aumenta o
seu atractivo. 
Tanto a nivel pemes como en-
tre as grandes empresas os pro-
cesos de fusións e adquisicións
diminuirán pero non se van pa-
rar. En Europa, compañías
como Iberia, Repsol, Iberdrola,
UBS, Societé Générale, Lloyds,
TeliaSonera, KPN están sendo
vixiadas polo mercado. Outras
operacións poderían suceder
en Bankinter, Prisa, Unión Fe-
nosa ou calquera das grandes
inmobiliarias españolas.
Convén, pois, estar atentos a
unha posíbel reactivación dos
movementos corporativos. A
vida das empresas segue e, para
moitas, comprar é crecer e este
pode ser un bo momento. E
ollo, que o gurú americano do
investimento, Warren Buffet,
puxo os seus ollos en España
para comprar compañías con
potencial de crecemento.�

Pablo Moro Suárez
Socio-Director de Solventis.

En tempos como os actuais de
desaceleración económica e
turbulencias financeiras adoita
abrirse un debate sobre se son
estes bos momentos ou non
para os procesos de fusións e
adquisicións entre empresas.
No primeiro trimestre do 2008
as fusións e adquisicións de
empresas descenderon un
25%, pero iso non quere dicir
que este non sexa un bo mo-
mento para comprar.
A realidade é que habería que
distinguir ás empresas que te-
ñen potencial de comprar por
ter liquidez ou acceso a ela das
que non gozan da devandita
circunstancia. 
Comprar agora empresas pode
resultar arriscado para moitos
analistas e directivos pero a ex-
periencia empírica demostra
que en épocas de desacelera-
ción adóitase comprar a bo
prezo e, xa que logo, os poten-
ciais beneficios no longo prazo
poden ser moito maiores que
cando as transacións se realizan
en momentos de expansión.
Moitas veces, as operacións rea-
lizadas en intres como o actual,
permiten adquirir especialida-
des, competencias, marcas, di-
ferenciación ou simplemente
cota de mercado, a prezos moi

inferiores aos custos que se deri-
varían de desenvolver organica-
mente os devanditos activos ou
cualidades nas propias empre-
sas. A volatilidade actual pode
deixar ao descuberto opera-
cións interesantes para compa-
ñías que mostren balances sóli-
dos e, por tanto, poidan finan-
ciar potenciais adquisicións que
lles acheguen valor.
A crise crediticia é palpábel e o
acceso a fontes de financia-
mento é moi limitado na actua-
lidade, pero non é menos certo
que o cociente de efectivo sobre
vendas de moitas compañías é
enormemente máis alto que no
pasado o que lle permite a moi-
tas empresas abordar opera-
cións de adquisición mediante
o uso de capitais propios. Neste
sentido, o feito de que as opera-
cións das compañías que se de-
dican ao “capital risco” caian
fulminantemente no presente

ECONOMÍA.21.
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Manuel Cao

En pleno franquismo chegou á aldea unha familia que
se instalou nunha casa alugada a uns emigrantes gale-

gos na Arxentina. Don Timoteo viñera de Secretario para o
concello e vivía sen privilexios só aumentados por unha
veciñanza disposta a pagar con agasallos (ovos, queixo, ro-
xóns, etc) algún favor nun trámite burocrático menor.
Aquel home tiña unha cualidade decisiva: sabía falar e es-
cribir castelán pois era dunha aldea perdida da provincia
de León e non aprendera outra cousa. A súa dona Eusebia
viña sendo unha persoa agarimosa e simpática que sufría
cando xogaba á brisca coas paisanas do lugar e estas em-
pezaban a falar en galego pois non dubidaba de que se da-
ban as señas polo baixo.
A  Administración franquista nutríase de persoal adito ao
Réxime e cun sucinto coñecemento do castelán. Con ta-
les vimbios non cabía esperar unha Administración efi-
caz e dinamizadora de nada sen esquecer que no cuartel
da Garda Civil a linguaxe nada tiña que ver coas regras
gramaticais. Ven esto a conto dos conflitos que se están a
producir arredor dos plans de estudos en todos os niveis
do ensino.
Naquela época, a diferenza entre estar alfabetizado ou
non condicionaba o futuro persoal pois con moi pouco
xa se podían desempeñar traballos cualificados. A con-
solidación do franquismo como Réxime político e a
avantaxa en baixos salarios sobre outros países deu lugar
ás maiores taxas de crecemento debido á aposta do capi-
talismo por España con deseños institucionais (plan de
estabilización), capital e tecnoloxía. Agora, este modelo é
irrepetible (aínda que hai segmentos onde o inmigrante
é a forza de traballo barata) e só queda competir en acti-
vidades innovadoras e de máis valor engadido para reto-
mar o carreiro do crecemento.
O sistema educativo estase a converter nun campo de ba-
talla entre os grupos de intereses que tratan de definir a
axenda curricular para capturar rendas que doutro xeito o
mercado nunca retribuiría. Esta acción inducida a veces
polos propios actores políticos está a distorsionar os ob-
xectivos de eficiencia económica que tamén son propios
do sistema educativo para fornecer de capital humano ao
novo modelo de crecemento despois da borracheira da
construción. Coñecementos parciais e/ou irrelevantes
obstaculizan un currículum asentado na formación básica
orientada á competencia global, no esforzo por mellorar e
na valorización dos recursos autóctonos dando lugar a fra-
caso escolar, profesións non adaptadas ás estruturas do
país que acaban por emigrar e, finalmente, á necesidade
de recorrer á actividade extraescolar –case toda privada–
para suplir as deficiencias formativas recargando horarios
e tempo de traballo.
Aquela secretaria de Gila que só necesitaba una lingua
para pegar os selos das cartas debe pasar á historia pois na
sociedade global vale máis saber galego e español que só
español ou ter máis formación matemática que relixiosa
sendo a educación física complemento necesario.�

O sistema educativo
estase a converter nun campo
de batalla entre os grupos de
intereses que tratan de definir a
axenda curricular ”

’’

’’
DON TIMOTEO 
E DONA EUSEBIA

É bo momento
para comprar empresas?

’’Comprar agora empresas 
pode resultar arriscado,
pero a experiencia demostra
que en épocas
de desaceleración adóitase
comprar a bo prezo”

Varios corredores de bolsa en Wall Street ollan a evolución dos mercados.  BRENDAN MCDERMID / REUTERS

19-21 economía.qxd  20/5/08  21:35  Página 3



DEPORTES.22.
ANOSATERRA
22-28 DE MAIO DE 2008

a derrota do Glasgow Rangers
onde xoga o seu irmán Nacho
na final da Copa da UEFA. Sara
Gómez e Regina Gómez tamén
asinaron interesantes actua-
cións. No resto de seleccións,
chamou a atención a vasca
Amaia Mendiolagarai e, por su-
posto, a práctica totalidade das
catalás, con Sandra Gallego, a
veterana Marina Ferragut e
Marta Fernández (outra irmá
dun deportista de elite, neste
caso o baloncestista Rudy,
campión do mundo con Espa-
ña e próximo NBA) á cabeza. 
“Houbo un gran nivel, quizais
esperaba máis e decepcionou-
me un pouco Portugal, que
acudiu con rapazas novas pero
a xente quedou encantada,
sempre fai ilusión defender a
túa autonomía ou, como neste
caso, nación”, comenta a se-
leccionadora de Catalunya. A
versión masculina do Trofeo
nas Nacións terá lugar en Giro-
na a principios de xuño cos
mesmos protagonistas. Bo
momento para a comparativa
entre xéneros no baloncesto
galego. Nos homes, malia pi-
cos de importancia como Ro-
mai, Aller, Sánchez, Vázquez
ou as boas épocas de Breogán
e OAR, non se alcanzaron os
niveis das mulleres, onde o
Celta foi referencia estatal con
títulos de Liga e Copa. De feito,
a nivel escolar, o baloncesto é o
deporte por excelencia das ra-
pazas. E na actualidade, o Ex-
trugasa xoga competicións eu-
ropeas, o propio Celta segue na
elite e cun importante proxec-
to de futuro malia as dificulta-
des económicas e o Pío XII de
Santiago ficou a un partido da

máxima categoría na fase de
ascenso que se celebrou en
Compostela. 
O aínda necesario equilibrio
entre xéneros no deporte ten,
no caso do baloncesto e a nivel
competitivo, por abaixo ao

Breogán e Rosalía ao asalto da
ACB.O Breogán de Lugo [na imaxe]

e o Rosalía de Santiago comezaron

as eliminatorias polo ascenso á ACB,

a división máis importante do bás-

quet español. Os lucenses lograron

a vitoria no primeiro encontro con-

tra o La Laguna canario. En troques,

os composteláns caeron en Donos-

ti contra o Bruesa guipuscoano. Pa-

ra pasar á seguinte rolda deben ser

os mellores de seis partidos.�

física en comparación a outras
latitudes), pero a realidade
máis evidente remite á cancha
e, particularmente, á forma-
ción. Así o cre, dende a distan-
cia, a seleccionadora catalá, es-
pecialista na base ao ser a ac-
tual directora do afamado pro-
xecto Secle XXI: “O importante
é a base e por iso supoño que aí
fanse as cousas ben. Pola miña
experiencia, o básico e ter moi-
tas fichas dende a etapa escolar
e traballar arreo para que saian
xogadoras. A maiores, polo que
sei de Galiza, a diferencia pode
estar relacionada tamén cos
moitos e bos adestradores que
hai traballando no baloncesto
feminino”, afirma Silvia Font
en referencia a técnicos como o
seleccionador Miguel Méndez
ou Vicente Rodríguez, Cholas.�

Rodri Suárez
“Nós presentamos un equipo
moi potente, pero Galiza estivo
moi ben e plantounos cara”. A
frase é de Silvia Font, a seleccio-
nadora de Catalunya e unha
das personalidades máis res-
pectadas do baloncesto femi-
nino estatal, onde foi campioa
de Liga co UB Barça. A pasada
fin de semana dirixiu o combi-
nado catalán que levou o I Tro-
feo das Nacións, que se dispu-
tou en Santiago de Compostela
e no que tamén participaron
Galiza, Euskadi e Portugal. O
equipo anfitrión foi segundo
tras perder a final por un digno
51-66 mentres que as vascas fo-
ron terceiras ao derrotaren na
consolación ás lusas por 66-45.
Nas semifinais, Galiza venceu a
Euskadi por un contundente
96-62. Unha boa actuación
nun torneo que contaba cun
claro favorito na selección cata-
lá e no que o baloncesto galego
feminino volveu demostrar a
súa superioridade en nivel res-
pecto a masculino. Unha cons-
tante histórica de complicada
explicación. 
O Trofeo das Nacións ofreceu
un bo espectáculo malia que a
escasa difusión mediática lle
restou asistencia ás bancadas
de Santa Isabel. A selección ga-
lega, dirixida por Miguel Mén-
dez, agradou ante Euskadi e de-
fendeuse ante Catalunya. No
individual, Arantxa Novo (do
Rivas Futura) foi a sensación,
especialmente no primeiro
partido, no que fixo 17 puntos.
Maior mérito tivo a súa actua-
ción ao disputar os encontros
ao día seguinte de chegar de
Manchester, onde presenciou

Compostela acolleu o I Trofeo das Nacións, gañado
pola potente selección de Catalunya, que venceu
na final a Galiza, que deixou unha boa imaxe

masculino. Cuestión de tradi-
ción? Seguramente. Tamén ha-
berá quen queira ver nesta cir-
cunstancia factores morfolóxi-
cos propios (un home sen de-
masiada altura fronte a unha
muller dotada de maior forza

O básquet feminino faise maior

Imaxe da final entre Galiza e Catalunya [arriba] e conxunto da selección galega [abaixo].

Porén, a mellor xogadora do
actual baloncesto galego non
puido estar coa súa selección
en Santiago. Trátase de Ta-
mara Abalde, que logo de ser
unha das novatas do ano na
potente Liga Universitaria

dos Estados Unidos foi con-
vocada pola selección espa-
ñola para disputar o preolím-
pico que terá lugar en Madrid.
Polo tanto, despois dun ano
de éxitos no berce do básquet
e con só 19 anos, a ferrolá for-

mada en Vigo pode represen-
tar a Galiza na delegación es-
tatal dos Xogos de Beixing. O
futuro é seu. Con ela, a longa
historia do baloncesto femi-
nino galego segue o seu des-
tacado curso.�

Outro paso adiante de Abalde
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César Lorenzo Gil
O Celta tivo a única alegría da
tempada. E o celtismo foi vivila a
Ourense, para maior graza.
Aos célticos dáselles ben a Copa
Galiza. Gañárona as dúas veces
que se disputou e pouco e pou-
co parece que o torneo entra
con acomodo no calendario
sentimental dos vigueses.
É certo que contra o Deportivo o
mérito mingua porque os coru-
ñeses chegaron ao encontro do
Couto en plena celebración da
volta do club á competición eu-

DEPORTES.23.ANOSATERRA
22-28 DE MAIO DE 2008

ropea, cun equipo pragado de
xogadores do filial (moitos deles
básicos na primeira metade da

liga en primeira: Fabricio, Adrián
López e Chapi). E tamén que o
resultado final foi froito da lotaría

dos penaltis, non tanto dos mé-
ritos deportivos –aínda que os
dos celestes foron maiores nos

90 minutos regulamentados.
O triunfo na Copa Galiza é espe-
cialmente agradábel para os xo-
gadores da canteira do Celta que
non tiveron os minutos que es-
peraban na liga. O autor do pe-
nalti decisivo na vitoria, Dani
Abalo, é un deses talentos na re-
cámara dun equipo que deixou
un ano en branco o seu futuro
por unha aposta deportiva que
resultou inesperadamente erra-
da. Outros xogadores que terán
que dicir moito no futuro celeste
son Jonathan Vila e Goran Ma-
ric, tamén presentes no Couto.�

Os equipos galegos coñecen os
seus rivais para ascender a se-
gunda. O Pontevedra e o Fabril xa

coñecen os seus rivais na loita polo

ascenso a Segunda División, que se-

rán Ceuta e Écija, respectivamente.

En caso de pasar de rolda, o equipo

granate, de Xavi Gracia, enfrontaría-

se ao vencedor do Barakaldo-Giro-

na. Pola súa banda, o filial branquia-

zul xogaría contra o gañador do Ga-

vá-Huesca, de vencer ao Écija.�

O Celta, invicto campión da Copa Galiza
Para os deportivistas,
o torneo era un xeito
incómodo de pasar a
resaca da volta a Europa

Da lotinofobia
á lotinofilia
A final ourensá, a única ocasión de en-

contro entre celtistas e deportivistas

este ano, foi o reencontro de Miguel

Ángel Lotina co seu ex equipo. A rela-

ción do vasco co Celta ten o seu aquel,

por moito que ultimamente se mini-

mice a súa influencia en Balaídos.

Lotina ten o mérito de ser o único que

levou o Celta á Liga dos Campións.

Sen os mitos do jogo bonitoque alcu-

ñou na Coruña, aquel Celta quedou

cuarto tras varios anos de Víctor Fer-

nández morrendo nos portelos da

Uefa malia contar co mellor Celta da

historia. E o propio Lotina iniciou o ca-

miño ao descenso uns meses des-

pois. Na súa defensa hai que salientar

que marchou cedo de máis como pa-

ra supoñer que non ía salvar o equipo.

Na Coruña viviu épocas difíciles na pri-

meira volta. A febleza do plantel e a

debilidade mental dunha cidade que

se cría incapaz de seguir loitando en-

tre os grandes, a piques estivo de con-

denar o Dépor. Pero Lotina, coa con-

fianza do presidente, atopou un estilo

e uns xogadores que responderon. O

resultado, espectacular. En parte gra-

zas á desgana de Mallorca e Almería,

que non lles saía rendíbel entraren en

Europa pola porta da Intertoto.�

Vitolo persigue a
Guardado que controla
o esférico.
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O triunfo é especialmente
agradábel para os xogadores
da canteira do Celta
que non tiveron os minutos
que esperaban na
competición de liga”

’’
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novador froito da súa esculca.
Enigmáticas e reveladoras a un
tempo, as súas obras desafían a
contradición fundamental que
supón sublimar o transitorio
nunha visión do inmutábel. 

CULTURA.24. ANOSATERRA
22-28 DE MAIO DE 2008

Manuel Xestoso
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

U nha nova exposi-
ción de Manuel
Vilariño é xa, de
seu, unha cita in-

dispensábel para un bo afec-
cionado ás artes. Mais a que es-
tes días se presenta na galería
Bacelos de Vigo adquire un re-
novado valor agora, despois de
que a súa obra pasease baixo a
luz dos flashs da Bienal de Ve-
necia e de que fose recoñecida
co Premio Nacional de Foto-
grafía. Un valor en alza no mer-
cado da arte que, non embar-
gante, non parece afectar a ab-
sorta vocación de silencio do
artista, a súa preferencia por
unha soidade auspiciadora da
concentración creadora. Afas-
tado dos ouropeis dos munda-
nos círculos artísticos –non
tanto por suficiencia coma por
protexer a densidade e fondura
da súa produción–, Vilariño vai
decantando pouco e pouco un-
ha obra sempre emocionante.
Cada periódica cita co seu tra-
ballo resulta invariabelmente
un estímulo inesperado: non
porque se atopen nel cambios
drásticos, senón polo sutil mo-
vemento de afondamento nas
súas preocupacións que o ob-
servador pode detectar. 

Este procedemento de perse-
verar en lenes variacións sobre

os mesmos temas abre vieiros
de sorprendente intensidade.
Fascinado polo misterio oculto
baixo a cortiza do real, Vilariño
tenta traspasar –sen deformala–
a superficie do mostrado nas
súas fotografías, procura o ca-
miño que faga visíbel o arcano
agochado tras a aparencia ma-
terial. Comprendendo que o
verdadeiramente esencial e ine-
ludíbel da existencia humana é
a súa perentoriedade, explora
os intersticios entre a vida e a
morte, entre a luz e a sombra,

entre o sagrado e o profano. Ou,
por dicilo así, anda á caza desa
milésima de segundo que equi-
vale a toda a eternidade. 

Pero como enfrontarse con
esa fenomenal angueira, máis
propia dun taumaturgo ca dun
fotógrafo? Contemplando as
obras expostas nesta mostra
–onde conviven amósegas de
varias etapas da súa traxecto-
ria– podemos aproximarnos a
unha resposta. Percibimos nes-
tas fotografías a ostentosa au-
sencia do humano. Ou, para
sermos máis exactos, decatá-
monos da súa ambigua presen-
za. Case todos os motivos des-
tas fotografías remiten á acción
do home –os animais diseca-
dos, as candeas acesas, as pai-
saxes intervidas…– mais as
imaxes resultantes amósannos
un mundo estraño e autóno-
mo, onde esa aparición é subs-
tituída por unha orde superior.
Unha orde que non admite a
banal e trepidante axitación da
nosa vida cotiá e que, dende o
seu elocuente silencio, nos re-
crimina que non lle prestemos
a atención debida. 

Nese presente inmóbil habi-
tan as formas de antano. Ma-
nuel Vilariño rastrexou nos res-
tos artísticos do pasado que en-
lazan coas súas obsesións, ao
xeito dun arqueólogo do me-
mento mori, polo que o espec-
tador recoñecerá as pegadas
deixadas pola historia da arte
neste inverosímil intento de or-
denamento que o ollo da cáma-
ra perpetúa –dende Sánchez
Cotán até Richter. Coa ardente
e calada concentración dun
místico, Vilariño remoeu nese
herdo para obsequiarnos co in-

Existe tamén a denuncia, o
vestixio dunha paisaxe corroida
por rudas intromisións, a taxi-
dermia como metáfora do ino-
cente que debe expiar os peca-
dos dos outros… Mais nesa

Manuel Vilariño, fotógrafo

O instante
e a eternidade

A galería Bacelos de Vigo presenta a primeira
exposición individual de Manuel Vilariño
despois de ser invitado á Bienal de Venecia

’’Perseverar en lenes variacións
sobre os mesmos temas
abre vieiros de sorprendente
intensidade”

’’Percibimos nestas fotografías
a ostentosa ausencia do
humano. Ou, para sermos máis
exactos, decatámonos da súa
ambigua presenza”
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No seu ensaio Contra a
poesía, o poeta Adam Zagajews-
ki recórdanos que “non nos fal-
tan informantes magníficos que
nos lembren a miseria do home,
mais son poucos os que, ao mes-

percorrer guiado pola beleza
dolorosa que as ilumina: en rea-
lidade, a luz interior que dá for-
ma ás súas composicións e
emana delas, tentando atrapar
o esquivo relampo da realidade. 

Vilariño, a regaña onde conflú-
en esas dúas denominacións
do bodegón: nature mortee still
life(aínda vivo). O latexo simbó-
lico destas fotos apela a unha
viaxe que o espectador debe

asunción do horror, do sufri-
mento, está presente tamén a
esperanza dun ulterior triunfo
da beleza: o territorio onde
combaten amor e morte é
aquel no que se sitúa a obra de

CULTURA.25.

mo tempo, queren lembrar o
que nos eleva cara ao ceo. E o de-
sexábel é que ambos os enfo-
ques vaian sempre da man”.
Manuel Vilariño é un deses artis-
tas que nos sinalan as dúas vías.�
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cantautores folk, o exemplo
de Do Barro tería que agardar
máis de dez anos para pren-
der un relevo. Os Resentidos
abordaron o xénero dende
outra perspectiva, a dos artis-
tas pop que converteron ele-
mentos da cultura de consu-
mo en iconas, visión que apli-
caron a unha sociedade en
cambio: a Galicia autonómica
que vivía unha transforma-
ción urbana na que, segundo
o caso, o substrato rural era un
lastre incómodo ou unha rai-
ceira necesaria. Os Resentidos
captaron o seu zeitgeist, pero,

pop potente de The Homens,
a electrónica de Fanny+Ale-
xander e Projecto Mourente, a
fusión de Lamatumbá, o hip
hop de Dios Ke Te Crew, a ex-
centricidade de Ataque Es-
campe... A implantación de
internet forneceunos de ferra-
mentas para ampliar as súas
influencias e difundir as súas
cancións. A estes grupos nóta-
selles lixeiros por non ter que
cargar coa responsabilidade
de facer país ou salvar o idio-
ma, algo ao que, por parado-
xal que pareza, están a facer:
desde esa normalidade á que
aspiraba Do Barro, a quen es-
ta fornada rende homenaxe
no disco colectivo Manifesto
Dobarrista. Grupos que non
queren que os etiqueten pola
súa opción lingüística, senón
que queren gozar da mesma
liberdade para o idioma que
para as guitarras, mesmo se se
trata de cantar un Sha-la-la-la
que o público corea porque
sabe a letra das súas cancións
favoritas, sen prexuízos lin-
güísticos. É pop, é en galego, e
gústame. A bendita intrans-
cendencia do pop está a dicir
moito polo idioma.�
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igual que O tren, se Fai un sol
de carallo chegou a himno xe-
racional non só se debeu á súa
audaz mestura de gaita e sin-
tetizador, senón tamén á súa
perfección pop, a que cimen-
tou e espallou o seu éxito: alí
onde os referentes galegos se
perdían na tradución, estaba
o pop. Como Do Barro, foron
unha luz inspiradora, pero so-
litaria.
Outro decenio transcorrería
ata o seguinte chanzo: o bra-
vú, un movemento heteroxé-
neo encabezado polos Diplo-
máticos de Monte Alto, que
asentou a primeira xeración
como tal do pop galego, mais
de vida curta. O bravú acusou
a crecente fragmentación do
público, a competencia do
novo folk, pero, aínda máis, o
limitado atractivo musical das
súas propostas, agás contadas
excepcións.
E coma se dun ciclo decenal
se tratase, o pop galego atópa-
se agora inmerso noutra revo-
lución de grupos que empre-
gan o galego, quizais por pri-
meira vez, como algo tan na-
tural como os seus gustos mu-
sicais, realmente variados: o

ches dos namorados. Na vida
cotiá. A normalidade, en defi-
nitiva.
Engádelle máis valor que ex-
presara as súas arelas en 1971,
tempos nos que o galego se
vía confinado ao couto do fol-
clorismo, que el rachou co fito
d’O tren. Se este tema é un clá-
sico non é por unha cuestión
lingüística, malia o seu uso
rompedor e visionario da lin-
gua, senón polas calidades
propias do xénero: melodía,
ritmo, sensibilidade pop. Por
paradoxal que pareza, o éxito
do galego semella radicar en
non atribuírlle máis impor-
tancia cós demais elementos
que entran en xogo na crea-
ción artística.
Nun década dominada polos

‘E u pretendín,
coas miñas
cancións, loi-
tar para que

desapareza a imaxe de me-
nosprezo da miña lingua.
Quero demostrar que non é
un idioma só para os humil-
des e, asemade, que a xente
humilde vexa que coa lingua
que fala se poden cantar cou-
sas ledas e de hoxe”. Quen así
se expresaba non era un
abandeirado da canción pro-
testa nin un compositor tradi-
cional, senón un músico pop:
Andrés do Barro reivindicou
un lugar para o galego na mú-
sica popular. Nos tocadiscos
dos guateques, na radio do
adolescente solitario, nos co-

1º PREMIO �Xesús Fraga.
(Londres, 1971) reside na Coruña e é redactor de La Voz de

Galicia e locutor de Radio Vozdesde 1996 e tamén

colaborador do programa da TVG Libro Aberto. Como

escritor ten publicados tres libros de recoñecido éxito, que

son Tute para catro (Xerais, 2000), A-Z (Xerais, 2003) e

Solimán (Xerais, 2004). Tamén publicou a tradución a

galego de Arthur e George,de Jullian Barnes.

A bendita intranscendencia do pop
IV PREMIO A ARTIGOS XORNALÍSTICOS NORMALIZADORES CONCELLO DE CARBALLO 2008

P implar, sova, ru-
llar. Aprender un
idioma conver-
teuse nun duro

trauma. Como é posible asi-
milar novos conceptos, no-
vas palabras, nun cabezolo,
aínda que sexa grande coma
o meu, cando as neuronas
están amarradas a dous por-
tos, dous? Pimplar, sova, ru-
llar. Saín de Galicia con me-
do. Medo a non ser quen de
amasar sons viquingos. Eu xa
sabía que aprender en galego
e castelán ao tempo ocasiona

graves traumas pedagóxicos.
Advertíranmo na Galicia bífi-
da. Pimplar, sova, rullar. A
cousa viña negra. Coñecía o
caso daquel leonés que viñera
parar a Lugo, por cousas do
funcionariado, que é o que
ten, e encontrouse co indómi-
to látego da lingua. Queixába-
se con razón. Para un de tan
lonxe comprender o galego é
case peor que a morte. E se
coñecer dúas lerias en galego
requiría tamaño esforzo, inci-
sivo desgaste miolar, desfeitas
bipolares sen volta atrás, co-

mo sería posible que eu, que
non fora quen de descifrar o
funcionamento dun chis-
queiro porque traía as instru-
cións en inglés, asumira un
novo rol lingüístico e me in-
troducira no sueco? Sueco. Xa
a palabra soa a vida marciana.
Pimplar, sova, rullar. Poño a
radio e o locutor anuncia un-
ha entrevista co futbolista

portugués Jorge Andrade.
Con iota de jirafa, de jarabe e
de ghato que miaña. Disque o
locutor tentou adaptar a lin-
gua a algo parecido aos inicios
de Schumacher, Schuster e
Sheridan, pero con ese míni-
mo intento a cousa tornouse
grave e chegoulle a atrofia do
gusto. E sen gusto non hai lin-
gua. Tamén existe o desgusto
pola lingua. Pimplar, sova, ru-
llar. O idioma é cousa seria.
Hai que andar amodo e non
interferir. Dous idiomas. Fala-
los. Comprendelos. Cultiva-
los. Hai algo peor que o bilin-
güismo harmónico: o bifidis-
mo dialéctico. E o trifidismo
xa ten que ser o demo. Por iso
cheguei con medo a Suecia.
Con eses precedentes, non
hai quen ature dous días. Ou
tres, un por idioma. E se isto
pasa cun adulto, o que non
pasará cun cativo. Hai maior
desgaste para un pícaro que
acariñar un coello pudendo

acariciar un conejo con iota
de jirafa, de jarabe e de ghato
que miaña? Dislexias máis
grandes non pode habelas.
Ben, hainas, pero non no
mundo dos nenos. A dislexia
dos adultos é moito peor. E
ademais, incurable. Entre co-
ello e conejo hai un mundo.
Como se dirá este becho en
sueco? Pimplar, sover, rullar.
E o sueco. O sueco.
E cheguei a Suecia. E deille
grazas ao galego. E decateime
que, sen sabelo, levaba toda a
vida aprendendo sueco e ga-
lego a un tempo. Hai quen o
nega e odia o sueco. Non tiña
idea de que os galegos fóse-
mos trilingües. Trífidos.
(Aos tres días de chegar a Sue-
cia souben que pimplar en
sueco significa pimplar en ga-
lego, que sova en sueco é o
mesmo que durmir en galego
e que rullar en sueco vén sen-
do rular en galego. E chorei
de emoción).�

XAN CARBALLA

2º PREMIO �Kiko Novoa.
(Culleredo, 1973) reside en Perillo (Oleiros). Na actualidade

é xornalista de Radio Voz Bergantiños e anteriormente foi

correspondente de La Voz de Galicia e RNE en

Escandinavia. Tamén foi locutor da Radio Galega e

redactor xefe do xornal Deporte Campeón.

Carta dun trífido esquizoide
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A chave do xogo está no número que o mago lle fai sumar á espectado-

ra no paso número 3. Se o mago lle manda sumar 10, o número ou solu-

ción que anota antes no papel que leva ás costas será o 5, a metade do que

mandou sumar!. Se lle mandase sumar 20, daquela a solución sería 10, se lle

mandase sumar 8, o número do papel sería o 4. Sempre así, a metade do núme-

ro a sumar é sempre a solución, comprendido?. Este xogo pódeselle facer a

varios espectadores ou amigos á vez. O resultado será o mesmo para todos e

quedarán abraiados coas vosas artes adeviñatorias. Probade!

BULE-BULE 21 maio.qxd  20/5/08  21:32  Página 1



ANOSATERRA
22-28 DE MAIO DE 2008

Medalleiro Galego

OURO
- David Cal (Piragüismo) Atenas 2004
- Pedro Cea* (Fútbol) Amsterdam 1928
- Pedro Cea (Fútbol) París 1924

PRATA
- David Cal (Piragüismo) Atenas 2004
- Xosé Antonio Hermida* (Ciclismo) 
Atenas 2004
- Alexandre Avecilla (Hoquei sobre patíns)
Barcelona 1992
- Fernando Romay (Baloncesto) 
Os Ánxeles 1984
- Luís G. Ramos Misioné (Piragüismo)
Montreal 1976
- Moncho Gil (Fútbol) Amberes 1920
- Luís Otero (Fútbol) Amberes 1920

BRONCE
- Henrique Míguez (Piragüismo) 
Os Ánxeles 1984
- Luís G. Ramos Misioné (Piragüismo)
Moscova 1980

* Pedro Cea, nado en Redondela, competía
por Uruguai. Hermida, nado en Catalunya,
é de familia galega, fala galego e
considérase un galego máis.

A presenza galega nas Olimpíadas, sempre baixo bandeira espa-
ñola (agás no caso de Pedro Cea, galego emigrado ao Uruguai, e
grande héroe daquel fútbol), nin é moi destacada, nin moi
frouxa. Todo depende de cómo se mire.
A obtención de medallas non é o único criterio para valorar o es-
forzo e o mérito dos e das deportistas. Conseguir un diploma
olímpico (4º ou 5º clasificado)  é moi meritorio, ou mesmo parti-
cipar nunhafinal.

Hai que ter en conta
que  España no seu

conxunto só acadou
97 medallas na historia

olímpica, a grande maio-
ría desde Barcelona 92.

Os deportistas galegos aca-
daron esas 12 que vemos no

cadro do lado.
O ouro e a prata colleita-

dos por David Cal en
Atenas 2004son o me-
llor resultado dun olím-
pico español nunha soa
olimpíada, tendo en conta
a calidade dunha delas, de
ouro.

O atleta de Cangasben podería converterse definiti-
vamente no olimpista español máis laureado se con-
segue acadar algunha outra medalla en Beijing 2008.
Para eso terá que superar aos seus rivais, e tamén a
presión ao que o someterá a prensa e as autoridades
deportivas, sempre ávidas de metais.

O grande piragüistaRamos Misioné,

en Montreal 76 e na actualidade.

David Cal obtivo unha medalla de
ouro e outra de prata na mesma olim-
píada, algo único no deporte español.

E d i c i ó n s
A NOSA TERRA
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Os galegos en Bejing 2008
Os deportistas galegos e galegas con máis posibilidades de medalla son Xavier

Gómez Noia, grande campión do Triatlón, ainda que nesta proba non sempre gaña

o mellor. Por suposto, David Cal no Piragüismo.

E entre outros, tamén podería ter a súa opción

Oscar pereiro si vai seleccionado, e os regatis-

tas Antón Paz e Fernando Echávarri
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Cántos peixes haberá neste debuxo? Deixá-

mosche dúas oportunidades para contalos.
Xeroglífico

Qué edificio é ese?

Neste barullo de letras

has de atopar sete

nomes de peixes .

S
o

lu
ci

ó
n

s:

Roseira do teu mencer.

Autor:  Xosé María Álvarez Blázquez

Ilustrador: Manolo Uhía

Editorial: Xerais. Col. Merlín

Xosé María Álvarez Bláquez foi o au-
tor homenaxeado este ano co gallo
do día das Letras galegas. Escritor,
editor e polígrafo que editou Roseira
do teu mencer por primeira vez no
ano 1950 na súa editorial Monte-
rrey. Este libro tivo unha segunda
edición en 1992 xa da man de Xe-
rais, que agora volve reeditar nunha
publicación coidada e ampliada por
unha breve pero precisa biografía

feita por Darío Xohán Cabana cabo
dunha ampla cronoloxía da súa
vida. Consta de vinte poemas enca-
drados por dous, que están feitos ao
xeito neotrobadoresco e delimitan
o principio e o final do libro. Todos
os poemas están dedicados á súa
primoxénita Colorín cando apenas
tiña dous anos de idade. Ela é o cen-
tro de gravidade da ledicia dun pai
que é quen de ver en cada xesto
dela, un pequeno milagre de vida,
tenrura e sensibilidade e de  trans-
mitirllo ao lector a través dunha po-
ética que, aínda que xoga con varias
estrofas (dende cantigas de berce

até un so-
neto), to-
das elas
están im-
p r e g n a -
das pola
fragrancia
das canti-
gas infan-
tís onde

agroman sentimentos cheos de
vida e ilusión ante o descubrimento
do mundo. As ilustracións de Ma-
nolo Uhía están en harmonía co ton
poético do texto.�

Alba Piñeiro

Ledicia paternal

Número de

peixes: 23

Xeroglífico:

“É un castelo”

(Pé-e, 1, Caste-

lao-A)

An Alfaya

HH ai quen nace con voca-
ción de mestre e hai

quen o fai coa de aprendiz.
Nesa clasificación tan ríxida
defínome como unha eterna
aspirante, unha apaixonada
aprendiza ou unha discípula
aleuta. Supoño que me serve
de coartada para xustificar a
miña ignorancia da natureza
humana, contraditoria nas
súas perversións ou grande-
zas. Os que dun xeito ou
doutro seguimos en contac-
to coa infancia, recoñece-
mos axiña a nosa vulnerabili-
dade cando somos interro-
gados polas miradas dos
cativos, sen saber qué res-
ponder ás súas cuestións, tan
sorprendentes como atina-
das. Daquela adoitamos
abusar de ladaíñas adultas
que soan a etiquetas morali-
zantes, proclamas soberbias
con intención dogmática,
criterios expostos baixo a es-
cusa da razón de corte didác-
tico, na que todos caemos
nalgún intre, quizais porque
non podemos evitar vivir na
ilusión de considerarnos
mestres, é dicir, emprazados
nun banzo por enriba da-
quel que aprehende, e se ca-
dra pouco predispostos a es-
coitar. Neses casos tento re-
flexionar, e enchéndome de
cordura, solicito respostas
espontáneas deses nenos e
nenas que esperan de min
moito máis do que eu pode-
rei darlles nunca, alleos á cer-
teza de que son eles os que
nos dan tanto a todos nós,
amosándonos o seu mundo
e invitándonos a compartilo,
se ben sempre andamos con
présas, predicando, sentan-
do cátedra, e esquecéndo-
nos da nosa miudeza, de-
fraudámolos. Tralo dito con-
clúo coa sospeita de que os
verdadeiros mestres son
aqueles que nunca deixan de
ser aprendices, mais trátase

dun ben escaso.�

VOCACIÓN 
DE APRENDIZA

Os
verdadeiros
mestres
nunca
deixan de
aprender”

’’
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dezasete anos, que é unha
idade na que eu gozaba enor-
memente da literatura, e se por
enriba lles gusta e a premian
pois mellor. Por outra parte
dáme certo reparo o feito de
aterrar nas súas vidas en forma
de lectura obrigatoria, que a
min nunca me gustou nada.
Cando teño encontros con eles
comezo pedíndolles perdón e
espero que non me garden ran-
cor. Eu non penso que sexa ex-
cesivamente macabro, nin hai
un detemento excesivo nas
cuestión máis morbosas.�

RReecceenntteemmeennttee  rreecciibbiiuu  oo  pprreemmiioo
FFrreeii  MMaarrttíínn  SSaarrmmiieennttoo,, qquuee  oouu--
ttoorrggaann  aalluummnnooss  ddee  ccoolleexxiiooss  ggaa--
lleeggooss..  SSéénntteessee  ccóómmooddoo  ccooaa  ccllaa--
ssiiffiiccaacciióónn  ddaa  nnoovveellaa  ccoommoo  lliittee--
rraattuurraa  xxuuvveenniill??
Cando escribín non tiña esa
idea e algúns dos editores do li-
bro noutras linguas parécelles
moi estraño que o libro se estea
lendo nos institutos en Galiza.
Unha editora comentou que os
mestres daquí tiñan unha ca-
beza un pouco truculenta. Eu
estou encantado de que me
lean os mozos de dezaseis ou
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tores magníficos. Os seus estilos
son máis escuros, e pola contra,
Ollos de auga é unha novela ne-
gra en cores. 

Xurxo González
Aínda que a abordaxe dunha
novela de xénero pode ser unha
tarefa arriscada para os lectores
non iniciados, Domingo Villar
(Vigo, 1971) demostrou co seu
exitoso debut na narrativa que a
intriga policial pode chegar a
amplos públicos. Ollos de auga
(Galaxia, 2006) vén de acadar o
premio Frei Martín Sarmiento,
que deciden os alumnos de se-
cundaria dos colexios relixiosos
en Galiza, e foi tamén traducido
a varios idiomas. O vigués co-
menta os seus proxectos, entre
os que se contan, como é natu-
ral, a continuación das procuras
do inspector Caldas.
OOllllooss  ddee  aagguuaa eessttáá  sseennddoo  uunn
ggrraannddee  ééxxiittoo  ddee  vveennddaass..  XXaa  vvaaii
ppoollaa  qquuiinnttaa  eeddiicciióónn  eenn  ggaalleeggoo  ee
aa  ssééttiimmaa  eenn  ccaasstteelláánn..
Si, ademais saíu hai un mes en
inglés e hai dúas semanas en ita-
liano. Está a piques de saír en ale-
mán e en ruso, antes do verán.
IIssttoo  aanniimmaarraaoo  aa  ccoonnttiinnuuaarr  ccooaa
sseerriiee..  EErraa  aa  ssúúaa  iiddeeaa  ddeessddee  oo  ccoo--
mmeezzoo??
Cando empecei a escribir non
tiña nin idea de se alguén estaría
interesado en publicalo. Non
tiña máis intención que a de es-
cribir un libro co que eu estivese
máis ou menos satisfeito. Men-
tres escribía decateime de que
se había o respaldo dos lectores,
faría unha serie.
EEssttáá  ttrraabbaallllaannddoo  xxaa  nnuunnhhaa  ccoonn--
ttiinnuuaacciióónn??
Estou a rematar unha segunda
novela que se vai titular A praia
dos afogados. Trátase doutra
peripecia con Caldas e Estévez,
na que o feito criminal transco-
rre en Panxón. Un mariñeiro
aparece afogado por causas dis-
tintas ás que aparenta.
EEssttaassee  ttrraabbaallllaannddoo  nnaa  aaddaappttaa--
cciióónn  cciinneemmaattooggrrááffiiccaa  ddee  OOllllooss
ddee  aauuggaa..  CCoollaabboorraa  ccoonn  eellaa??
Non. Houbo un tempo no que
traballei facendo algúns guións,
diálogos sobre todo. Pero penso
que eu non era quen de facelo
dun xeito decente, e por iso foi
mellor deixarllo a outros. O que
si que quería era un guionista,
un director e uns actores prota-
gonistas de certa solvencia. O
proxecto iniciouse con Xurxo
Coira dirixindo o filme e Carlos
Portela adaptando o guión. Eles
están agora inmersos na realiza-
ción da serie Padre Casares, que
está tendo moito éxito e non sei
se a deixarán para adaptar Ollos

de auga. Eu non o faría, polo
menos agora que lles vai tan ben
(risas). O normal é que todo se
demore un pouco por este mo-
tivo, que é bastante alegre.
AA  ttrraadduucciióónn  aaoo  ccaasstteelláánn  rreeaallii--
zzoouunnaa  vvoosstteeddee..  CCoommoo  ssee  xxeessttoouu??
Escribín o libro en galego, e men-
tres me respondían as editoriais
tiña tempo. Como vivo en Ma-
drid, a miña vida transcorre case
completamente en castelán, xa
que estou casado cunha muller
que non é galega, e por iso a tra-
ducín eu mesmo. Tampouco sa-
bía se alguén estaría interesado
en publicala. Tiven varias pro-
postas de editoriais en castelán e
Siruela era coa que estaba máis
cómodo. Aínda que as editoriais
galegas recibiran o libro desde
bastante tempo antes, a contra-
tación do libro foi practicamente
simultánea.
TTeeññeenn  ccoommppaarraaddoo  aa  CCaallddaass  ccoonn
PPeeppee  CCaarrvvaallhhoo  ee  aa  vvoosstteeddee  ccoonn
MMoonnttaallbbáánn..  SSuuppooññoo  qquuee  aa  ssíímmiill
sseerráá  bbaassttaannttee  aaffaaggaaddoorr..  
A min Montalbán gústame
moito, tanto as novelas de Car-
valho como a súa obra poética,
ensaística e xornalística. A com-
paración sería estupenda de ser
certa, pero se cadra Montalbán
ten máis fondura social. El cén-
trase en facer un retrato social, e
a intriga policial é soamente
unha escusa. Pola contra, a
miña ambición non vai máis alá
de contar unha historia e con
iso doume por satisfeito. 
DDee  ttooddooss  ooss  xxeeiittooss  nnaa  ssúúaa  pprrii--
mmeeiirraa  nnoovveellaa  eexxiissttee  uunnhhaa  cceerrttaa
rreepprreesseennttaacciióónn  ddaa  ssoocciieeddaaddee..
Pero o libro non está escrito coa
intención de facer un retrato so-
cial. Non obstante, se a historia
transcorre nun determinado
ambiente, é lóxico que se re-
flicta no libro. Con Carvalho, un
pode facerse unha idea clara do
que foi a transición española.
En teoría son novelas policiais
pero o fondo vai moito máis alá.
NNaa  nnoovveellaa  cciittaa  aa  EEllllrrooyy,,  aa
CChhaannddlleerr  ee  aa  HHaammmmeetttt,,  qquuee  ssoonn
cclláássiiccooss  ddoo  xxéénneerroo..  CCoommoo  iinn--
ffllúúeenn  nnaa  ssúúaa  eessccrriittaa??
Eles inciden, ao igual que Mon-
talbán, na descrición dunha so-
ciedade complexa. A min gús-
tanme moito esas lecturas, pero
non estou seguro de que haxa
unha influencia clara de ningún
deles. Se releo os meus textos
non me identifico coa súa obra,
cousa que por outro lado non
está nada ben porque son escri-

Domingo Villar, escritor

‘Ollos de augaé unha novela negra en cores’

’’A algúns dos editores do libro
noutras linguas parécelles
moi estraño que o libro
se estea lendo nos institutos
en Galiza”
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na localidade de Vigàta, da pro-
vincia de Montelusa (trasunto de
Porto Empedocle e Agrigento),
representando a policía estatal. 

Malia a homenaxe  de Cami-
lleri a Vázquez Montalbán,
Montalbano parécese máis ao
Maigret de Simenon que a Car-
valho (ao Montalbán que máis
admira Camilleri é o ao de O pia-
nista) e aínda máis ao Plinio de
Francisco García Pavón.

No caso particular de A pista
de area, as complexas (ou pecu-
liares, aínda que tópi-
cas) relacións con Livia
(a moza) están nun se-
gundo plano. Teñen
máis relevancia as rela-
cións con Ingrid, e sobre
todo con Rachele,  mu-
ller intelixente, racional,
irónica, moi controlada,
que despois se amosará
como unha mullerque
de maneira lúcida ob-
tén o que quere e que,
ao tempo, se deixa ir nun intre
perdendo toda a lucidez, e final-
mente remata sendo unha mu-
ller infeliz, vulnerábel, con pou-
cos momento de serenidade e
paz consigo mesma. Rachele é,
sempre, unha muller de grandí-
sima beleza. Unha personaxe
imán. Ela é a dona do cabalo
morto diante da casa de Montal-
bano e, durante boa parte da no-
vela ten tanta forza como o des-
concertante Montalbano. O de-

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

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

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

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

�CCaarrdduummee.. Rexina Vega. Xerais.

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

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

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

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

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

Montalbano é hoxe un dos de-
tectives máis coñecidos de Euro-
pa, e o seu creador, Andrea Ca-
milleri, un autor de culto que
acadou o éxito á marxe de custo-
sas campañas publicitarias. Re-
centemente, Galaxia (2006) pu-
blicou A pensión Eva, unha cu-
riosa novela de
iniciación senti-
mental e agora
dá a luz a tradu-
ción de  La pista
di sabbia(2007,
Sellerio), en ver-
sión ao galego
de Carlos Azevedo. Trátase do
duodécimo título da serie cen-
trada no comisario Salvo Mon-
talbano, un home maduro, in-
trovertido e amante da lectura
(nesta ocasión, libros de autores
suecos) tanto como da boa me-
sa, dotado de innata habilidade á
hora de resolver casos encerella-
dos nos que non se albisca saída,
cunhas peculiares (e tópicas) re-
lacións sentimentais, rodeado
dun peculiar grupo de colabora-
dores. Non estará de máis repa-
sar aquí ese cadro de axudantes,
a fin de que o lector primeirizo en
Montalbano poida seguir o de-
senvolvemento desta novela sen
atrancos. Entre eles, están Do-
menico Augello, afeminado,
Montalbano chámalle sempre
Mimí; os inspectores Gallo e Fa-
zio (este último pono dos nervios
pola manía que ten de coleccio-
nar datos estatísticos, que tradu-
ce segundo a súa maneira de
pensar), o axente Galluzo e o re-
cepcionista Catarella e os seus
problemas coa lingua. Traballa

da amante da novela histórica);
o feito de que calquera (dialecti-
camente falando) se lle sobe ás
barbas ao desconcertante Mon-
talbano; a metaliteratura e a
conciencia  de xogo, o discurso
como fonte de pracer (sen re-
nunciar á análise social)… entre
todos logran un discurso sedu-
tor que ao lector lle custa deixar.
Rapidamente se familiariza co
tipo de xente que habita a novela
(a pesar de que, como persona-
xes xa creadas, poida verse sor-
prendido por algunha). A todo
isto chégase sen ter que recorrer
a trucos efectistas, con naturali-
dade e moita sensibilidade, suti-
leza que o lector saberá aprezar e
de aí o éxito de Montalbano e de
Camilleri, aínda que ás veces a
súa prosa sexa un tanto plana.

Debemos engadir o feito de
que a versión galega acentúa es-
ta última sensación, se temos en
conta a morfoloxía léxica do tex-
to orixinal. Porque Montalbano
é unha personaxe que adoita bo-
tar man de moitos dialectalis-
mos sicilianos. É parte, como
non?, da súa maneira de ser, da
personalidade. Porén, a versión
galega non reflicte esta situación
máis alá de hipocorísticos. Isto
impide, por exemplo, que cando
leamos ou escoitemos que Ca-
milleri é un artesán da lingua se
nos remodele a nosa morfoloxía
facial en forma de interrogación.

Cómpre aclarar tamén que en
boa parte da novela, Montalba-
no é protagonista pasivo, con-
trola o que fan os colaboradores,
que ás veces teñen significativa-
mente iniciativas. Contodo, o
que non se pode deixar de dicir é
que o progreso da trama se reali-
za a través dos diálogos (outra ra-
zón para coñecer as relacións de
Montalbano cos colaboradores)
e non da acción propiamente di-
ta, iso é un perigo e equivale a
que o lector deba estar atento.
Por moito que a novela reivindi-
que a lectura lúdica (desmitifi-
cando a lectura falsamente
transcendental e amargurada
dese popular tipo de novela de-
tectivesca) tamén se esixe un
certo grao de concentración, do
que xa avisa a dose metafórico-
metaliteraria.�

Xosé M. Eyré

Marta Dacosta

N un dos actos aos que asis-
tín este 17 de maio, sen-

tín falar sobre a idoneidade de
que en tal data as librarías esti-
vesen abertas, facendo do libro
galego o protagonista funda-
mental. Si, sería idóneo, mais o
feito de ter convertido este día
en festivo ten entre as súas
consecuencias que se relaxase
o verdadeiro espírito da data. E
agora é case un festivo máis en
que moitos botan contas de se
poden facer escapadiñas, sen
máis. Algo semellante ao que
acontece co 1º de maio.
Nesta sociedade nosa de hoxe
moitos esqueceron xa a razón
das cousas, e as datas que foron
sinaladas para serviren de moti-
vo de reflexión e de reivindica-
ción pasan a ser un día de des-
canso máis, a maior gloria do ca-
pitalismo que nos presiona de
luns a venres e nos ofrece apeti-
tosas viaxes para saír correndo e
gastar os aforros que non temos,
mentres esquecemos a nosa
alienación permanente.
Afortunadamente, moitas e
moitos vemos no carácter festi-
vo do 17 de maio a oportunida-
de para poder asistir aos actos
convocados e moi especial-
mente para participar en mo-
mentos reivindicativos como a
manifestación que celebramos
este domingo na Quintana, on-
de berramos ben forte recla-
mando o noso dereito a vivir-
mos en galego, mollándonos
unha vez máis, asolagando cos
nosos paraugas as rúas de Com-
postela. Fomos de novo unha
marea, unha marea festiva polo
noso idioma.
Actos, como o do sábado 17, en
que erguía a voz por riba dos
aplausos oficialistas, cambian-
do de octava para me facer ou-
vir, tentando unirme á voz de
Afonso Alvarez Cáccamo e ou-
tros e así facer que o noso him-
no soase integramente no acto
de homenaxe a Xosé María Al-
varez Blázquez.�

PASADO O 17
’’

NARRATIVA.

Segredos
do detective
Montalbano,
segredos
de Camilleri

A pista de area
AAuuttoorr::  Andrea Camillieri.

EEddiittaa::Galaxia.

’’Vemos no carácter festivo
do 17 de maio a oportunidade
para poder
asistir aos
actos
convocados”

tective está desconcertado pola
beleza e personalidade de Ra-
chele e tamén porque no ence-
rellado caso que provoca a mor-
te (salvaxe) do cabalo (diante da
súa casa, mais sen unha denun-
cia que ampare investigacións)
cada fío do nobelo acaba por dei-
xar todo como estaba. Chegado
este momento, o propio Cami-
lleri (que non renuncia, vello mi-
litante comunista, á reflexión
metafórico-metaliteraria sobre a
propia escrita) decátase de que é

necesario que algo su-
ceda, algo que permi-
ta/provoque a chegada
ao clímax conclusivo.
Que a partir de aí come-
za a insinuarse e remata
por satisfacer a resposta
de todas as preguntas
presentadas.
Sen dúbida, o mellor da
novela é a variedade de
ambientes, de situa-
cións que ás veces che-

gan moi preto do esperpento,
que trasladan ao texto unha
complexa sociedade siciliana na
que ás veces hai que recorrer a
métodos pouco ortodoxos á ho-
ra de obter información. A sofis-
tificación metropolitana de pou-
co serve e hai que saber navegar
no intrincado mar das relacións
sociais dos illeus. Entre isto (que
ten o seu de desmitificación); o
humorismo (do que nunca se
desfai Camilleri, por outra ban-

’’O mellor da
novela é a
variedade
de ambientes,
de situacións
que ás veces
chegan preto
do esperpento˝

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

Andrea Camilleri. 
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da trama desta novela que non
dá conta da riqueza contida nas
súas páxinas. Para empezar, ha-
bería que dicir que as novelas de
Coetzee adoitan ter como marco
o tema do impacto da política
imperialista europea no resto do
mundo e da súa desarticulación
nos tempos modernos. Mais iso
trasládao ao máis amplo asunto
da autoridade cultural na que

asenta a ficción litera-
ria. El foi un dos primei-
ros novelistas sudafri-
canos en decatarse de
que a narrativa non é
ideoloxicamente neu-
tral, senón un produto
conxuntural da histo-
ria. De aí que unha das
súas particulares obse-
sións teña a ver precisa-
mente coa voz narrati-
va e co modo en que a
realidade debe ser tra-
tada na ficción. Para el,
o realismo –o modo na-
rrativo asociado por ex-
celencia a tradición oc-

cidental– non abonda para ex-
plicar a realidade colonial, xa que
as súas implicacións socavarían
a mensaxe de cambio que se
pretende esclarecer. 

Nesta novela, Coetzee, salva
os obstáculos que ese modo rea-
lista lle impón a través dunha voz
narrativa lacónica e precisa que
describe notarialmente –sen xul-
gar nin comentar nada– a vida

CULTURA.33.

J.M. Coetzee (pronúnciese, máis
ou menos, Cutsiar) é sen nin-
gunha dúbida un narrador for-
midábel. E Deshonraestá entre
as súas mellores obras. Así que o
lector debe saber ao que se vai
enfrontar cando comece este li-
bro: a unha novela excepcional
que, ademais,
non teme inter-
narse nas máis
reviradas pro-
fundidades da
alma humana.
Iso si: a lectura
resiste ferruda-
mente lecturas unívocas, sim-
plificacións condescendentes
ou gratificantes. Así que absté-
ñanse todos aqueles que pro-
curan respostas sinxelas, por-
que a especialidade de Coetzee
é propor interrogantes, facer
tremer os seguros piares sobre
os que descansan as nosas fir-
mes conviccións. 

O protagonista de Deshonraé
David Lurie, un profesor univer-
sitario de 52 anos, divorciado,
cunha vida sexual problemática
e desencantado do seu traballo.
A carreira na que adoitaba im-
partir clases, Linguas Modernas,
desapareceu nunha reestrutura-
ción dos programas universita-
rios do país –lembremos que es-
tamos nunha Suráfrica que aca-
ba de saír do apartheid–, e malia
que aínda se lle permite dar un
curso especializado –“Poetas
Románticos”– debe dedicarse a
unha máis prosaica “Comunica-
ción 101”. Lurie compensa a súa
frustración co sempre posposto
proxecto de escribir unha ópera

ANOSATERRA
22-28 DE MAIO DE 2008

CONTADELIBROS.
Clásico medieval

Rinoceronte presenta unha das
xoias da literatura profana
medieval, o Novelino,do que

non se
coñece o
autor. Esta
edición está
traducida e
anotada
por Moisés
Barcia. O
volume
contén pe-

quenas historias cotiás e fantás-
ticas escritas orixinalmente en
italiano de Florenza a finais do
século XIII.

Premio Edebé

Juan Madrid xa é un clásico da
novela española de xénero. O
malagueño presenta agora en

galego Fuxi-
da cara ao
sur,premio
Edebé de li-
teratura xu-
venil que
edita Rodei-
ra, coa
tradución
de  Isabel

Soto. Relato negro que amais de
presentar unha historia de intri-
gas e aventuras quere ser unha
homenaxe ás paisaxes e olores
de Andalucía.

Faulkner en galego

O ruído e a furia,un dos grandes
clásicos do estadounidense Wi-
lliam Faulkner, ve a luz en galego

da man da
tradución
de Xurxo
Borrazás
para a
colección
‘Clásicos
universais’
de Galaxia.
Literatura

de vangarda que supuxo unha
revolución narrativa no tempo
da súa publicación, coa introdu-
ción de técnicas novidosas
como o monólogo interior. �

de cámara sobre a vida de Byron
en Italia. Un día, Lurie cae na
tentación de iniciar un affaire
cunha das súas alumnas, Mela-
nie. As cousas complícanse e é
acusado de acoso sexual, some-
tido a unha investigación e, final-
mente, despedido do seu traba-
llo. 

Cando o escándalo chega ao
seu cimo, Lurie viaxa ao campo
para se refuxiar onda a
súa filla, Lucy, propieta-
ria dunha pequena
granxa que subsiste a
base de cultivar e ven-
der flores e rexentar un-
ha canceira. Lucy vive
soa axudada por un ho-
me chamado Petrus
–antes un empregado,
mais agora, na nova Su-
ráfrica, un copropieta-
rio– con quen as rela-
cións son misteriosa-
mente ambiguas e pro-
blemáticas. A conviven-
cia con Lucy amósalle a
Lurie unha realidade
que a el lle resulta completamen-
te allea –talvez o máis desorien-
tador para el consiste en descu-
brir que a súa filla carece de iro-
nía– mais un e outro van adap-
tándose á convivencia. Até que
un día son vítimas dun ataque
por parte de tres homes negros
no que el é salvaxemente agredi-
do e ela, violada polos asaltantes. 

Até aquí un palidísimo reflexo

interior do protagonista, de xeito
que o lector pode comprender
perfectamente os sentimentos
do personaxe ao tempo que se
mantén a unha distancia lúcida
e analítica. Desta forma, as dubi-
dosas posicións morais de Lurie
poden ser vistas con empatía sen
necesidade de ser compartidas. 

E así, imos introducíndonos
na súa perplexidade, na súa in-
comprensión dun mundo que
está a cambiar sen que el se de-
cate de até que punto son im-
portantes eses cambios. Mais
son realmente transcendentes
esas mudanzas? A novela parece
dicirnos que, na Suráfrica descri-
ta, unha tiranía vergonzosa foi
substituída por unha anarquía
igualmente vergonzosa. Falan-
do da violación da que foi obxec-
to, a filla comenta que “foi algo
tan persoal… Fixérono cun odio
tan persoal… Foi o que máis me
impactou. O resto… era de agar-
dar. Pero por que me odiaban
tanto?”. Ao que Lurie responde:
“Foi a historia a que falou por
medio deles. Unha historia de
erros”. O cal, por unha banda,
significa que, ante a historia, a vi-
da persoal perde toda relevancia
e, por outra, deixa constancia do
fracaso dos valores humanistas.
Ou, o que é o mesmo: esa derro-
ta do humanismo representa a
medida do que se pode perder
na revolución. 

Unha inxustiza substituíndo
outra? Sagazmente, Coetzee
debuxa tenues paralelismos
–que o lector debe explorar pola
súa conta– entre a situación da
familia de Lurie, oprimida polas
circunstancias, e a da familia da
estudante que se converteu en
amante do maduro profesor.
De facto, a vida amorosa do
protagonista non deixa de re-
presentársenos coma un conti-
nuo abuso de poder que agora
se lle volve en contra. Un abuso
de poder xeneralizado que, me-
dita o protagonista, sempre de-
semboca no corpo da muller
como campo de probas. “Can-
do se trata de homes e de sexo
xa nada me sorprende” comén-
talle a filla. Mais é no momento
en que o pai de Melanie o inclúe
entre os poderososcando o seu
abraio alcanza o apoxeo. >>>

a (Ferrol).

Unha novela
excepcional e
desoladora
Rinoceronte
publica Deshonra,
unha das obras maiores
de J. M. Coetzee

Deshonra
AAuuttoorr:: J.M. Coetzee.

TTrraadduucciióónn:: Moisés Barcia.

EEddiittaa:: Rinoceronte.

’’A novelaparece
dicirnos que,
ante a historia,
a vida persoal
perde toda
relevancia e,
por outra
banda, deixa
constancia do
fracaso dos
valores
humanistas”

J.M. Coetzze.                                                                                                                                                                                          BASSO CANNARSA

Ruibal, premio Lois Peña Novo.O

catedrático e membro da Real Aca-

demia Galega, Xesús Ferro Ruibal, o

maxistrado do xulgado de Violencia

sobre a Muller de Vigo, Manuel Perei-

ra Costas e o concello de Vilar de San-

tos foron galardoados cos Premios

Lois Peña Novo polo seu labor a prol

da normalización da lingua.�
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Nyman presentou en Compostela
novo repertorio.Co aforo comple-

to, o multiusos do Sar acolleu o pasa-

do 16 de maio o concerto Michael

Nyman, unha das iconas da música

new age. Alí e arroupado pola súa

banda, interpretou temas do seu no-

vo disco así como pezas das bandas

sonoras dalgunhas das películas diri-

xidas por Peter Greenaway, asinadas

polo propio Nyman.�

que o autor, polo
medio de bata-
llas, encontros e
batidas, salienta a
importancia de
que a resistencia
se dera estrutura-
do, dende unha
perspectiva terri-
torial ben con-
creta, bebedora
do modelo xurí-
dico-institucio-
nal que represen-
taba o Reino de
Galiza – aínda útil
malia todo – e

que o deseño das propias opera-
cións militares sempre foi a ren-
tes das moi particulares caracte-
rísticas espaciais e sociais da te-
rra nas que se produciron.

Con todo, o que a mín
me parece máis suxesti-
vo é a súa análise (pou-
co desenvolvida, iso é
certo) das causas pro-
fundas e dos obxectivos
finais que estiveron por
tras da enorme mobili-
zación popular que se
se deu no ano 1809.
Contra a tendenza esta-
blecida e canónica, e
que tan ben explicita
Reverte,  de que houbo
un alzamento da “Na-
ción”, Osuna fálanos
dun  pobo, o galego,

descreído das obrigas relixiosas e
farto das conscricións militares e
dos impostos abusivos. De xente
que se organiza ao paso das tro-
pas, farta de asaltos, extorsións e
requisas, e que decide asumir o
protagonismo da súa propia de-
fensa ante o baleiro absoluto de
poder que o rodea. Hai cregos,
sen dúbida, fidalgos, tamén, pe-
ro pobo, moito pobo que expón
o que ten (a vida) sen reparar nas
virtudes esotéricas da liberté,
egalité e fraternité impostas a
golpe de canón nin na ansia por
un rei (ou eran dous?) mortecino
e vingativo. Fálanos, tamén, dun
vínculo, novo e efectivo que ser-
víu para xuntar aos que padece-
ron nun tal sentimento compar-
tido que poderiamos definir co-
mo identidade á forza, e que foi
forxando identidades locais
e/ou comarcais (repárese

No que respecta ao ensaio gale-
go, o asunto da francesada ten
dado pouco de sí e case todos os
que se achegan a ela baten aínda
na obra do Padre Legísima como
fundamento
inescusábel do
seu discurso. A
falta dalgún
congreso que,
neste verán, sei-
ca nos vai axu-
dar a mellor
comprender a
xénese do liberalismo galego e,
supoño eu, da guerra contra o
francés, non ten habido grandes
contribucións “autóctonas”. Por
iso han ser ben recibidas todas as
novidades a propósito do tema.
E unha delas vén da man dunha
nova editorial galega, Edicións
Lóstrego, que este mesmo ano
acaba de editar un pequeno vo-
lume da autoría de Juan M. Osu-
na que leva un título ambivalen-
te, “A Guerra de Independencia
en Galicia”. E digo isto porque,
obviamente, o autor non cues-

Mais Deshonraé tamén a
historia dunha viaxe cara á humi-
llación absoluta, cara a un estado
próximo á animalidade pura.
Quizais, se nos di, o único punto
de partida dende o que reiniciar
unha viaxe que nos permita o
restabelecemento da comunica-
ción, da posibilidade do amor. A
subtrama que nos presenta a Da-
vid Lurie –durante a estadía na
granxa da filla– como axudante
dun fogar para animais, onde á
maioría deles “se lles axuda a
morrer”, incide nese traxecto ca-
ra ao despoxamento absoluto
que percorre. Se Lurie reclama
algunha dignidade ao final da
novela é precisamente pola súa
renuncia a practicamente todo o
que posuía, pola aceptación da
súa insignificancia. A desoladora
sordidez desta novela só pode ser
atenuada por ese sentimento de
redención franciscana que en-
contra o protagonista nesta abdi-
cación radical. 

A estupefacción que produ-
cen os cambios mistúrase na no-
vela coa descrición da brutalida-
de deses mesmos cambios. A fal-
ta de tenrura, a soidade, a orfan-
dade fronte a un mundo que se
manifesta como algo alleo… en-
sancha o campo narrativo dende
a Historia até o territorio da con-
ciencia dos personaxes. E a figura
de David Lurie está tan perspi-
cazmente creada –tecendo virtu-
des e defectos, crenzas e contra-
dicións– que, á fin, se converte
nunha figura inesquecíbel. No
protagonista dun extraordinario,
modélico e fermoso exemplo de
rigor artístico e moral. �

Manuel Xestoso

tiona nin a pertinenza do vocá-
bulo nin a tradicional interpreta-
ción españolizante daquel con-
flito. Supoño que, dende a pers-
pectiva dun coronel do exército,
tampouco é moi esixí-
bel. Porén, o coronel
Osuna, por entre me-
dias dunha descrición
exhaustiva dos aconte-
cementos militares
(que merma o resulta-
do final porque intro-
duce un alto grao de
dispersión no relato)
suxire algunhas refle-
xións dignas de aten-
ción e que parecen
contradicir aquela “fir-
me” determinación
dos nosos devanceiros
na defensa do Trono e
mais do Altar. Unha das que sor-
prende é que non dubide en ou-
torgarlle un aquel de especifici-
dade á rebelión que se desenvol-
ve no territorio galego e que
mesmo chegue a calificala como
un “alzamento galego”. O certo é

crítica

O CORDEL.
Latexo
Nº 62. Primavera do 2008.

Dirixe: Luís López Borines.

Edita: Ureca. 

Tato Barbeito entrevista o xorna-
lista Xulio Larrañaga, un dos
máis veteranos redactores de de-

portes de Ga-
liza. Isabel
Fernández
narra unha
viaxe por No-
va York, Was-
hington e
Philadelphia.

Xoán Ignacio  Rodríguez escribe
un informe sobre a delincuencia
xuvenil. Ademais, un resumo das
actividades da asociación de tra-
balladores de Caixanova que
edita a revista.

A micro pechado
Nº 96. Abril do 2008.

Dirixe: Helena Domínguez

Edita: ERGAC.

Xosé Méndez Pepiño do
Requeixoé o novo presidente
do Centro Galego de Barcelona.

A revista
tamén infor-
ma das
últimas
novas da co-
lectividade
galega en Ca-
talunya. Ade-

mais, as habituais seccións de
Antón Escuredo, Xosé Manuel
Fernández, Alberte Montes,
Paulo Aguiar e outros.

Xacobeo Noticias
Nº 8. Marzo-abril do 2008. 

Edita: Dirección Xeral de Turismo.

Esta publicación dá conta da
actualidade de todas as
actividades relacionadas coa
ruta xacobea. Como noticia

destacada in-
fórmase dos
estudos ao re-
dor do Cami-
ño do Sueste
que se desen-
volveron en

Ourense. A revista viaxa á Vía
da Prata (que une Extremadu-
ra con Galiza) e entrevista a
conselleira de Cultura, Ánxela
Bugallo.�

ENSAIO.

Unha mirada
propia
da francesada

’’A obra de
Osuna é digna
de ser lida
con atención,
aínda que só
fose porque
quere ensinar
que os
verdadeiros
heroes foron
os paisanos”

Urbano Lugrís
Unha biografía divulgativa
de ANTÓN PATIÑO

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

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

Aquí vén o Maio

de URBANO LUGRÍS

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

EDICIÓNS NOSA TERRA

>>>

A guerra de Independencia
en Galicia
AAuuttoorr:: Juan M. Osuna Rei.

EEddiittaa:: Lóstrego. Santiago de Com-

postela, 2008, 151pp.

>>>
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on Degrelle. Hai pouco Littell deu
ao prelo un “opúsculo”, Le Sec et
l’Humide: un escrito cuxa redac-
ción é anterior á novela que lle
dou fama. Pódese definir, en cer-
ta maneira, seguindo a metáfora
musical empregada para nome-
ar as diferentes partes da súa

obra (“Tocata”, “Courante”, «Mi-
nueto», etc.) como un “preludio”.

Escrito no 2002, Le sec et l’hu-
mide, é un ensaio consagrado á
figura de Degrelle (1906-1994).
Como se lembrará, o fascista bel-
ga, depois da derrota dos exérci-
tos nazis, refuxiouse en España,

onde trabou coñecemento con
xentes como Laín Entralgo, Dio-
nisio Ridruejo, Rof Carballo, e
amizade máis profunda con
Fraga ou Blas Piñar.

Littell analiza, os libros de De-
grelle, sobretodo Mi campaña
en Rusia(1949): “ante todo unha
vasta operación de salvación do
Eu naufragado golpeado polas
vagas” (a este libro dedicoulle un
artigo, “Los muertos mandan”,
José María Castroviejo –La Van-
guardia, 23 de xullo de 1952–, do
que non reproducimos palabra
por medo a que nos acusen de
apoloxía do fascismo). Outro dos
libros do fascista belga, Almas ar-
diendo, foi traducido e prologa-
do polo delicado “liberal” Grego-
rio Marañón, e “gozou” dunha
ilustración fóra de texto de María
Antonia Dans.

Para analizar os textos, Littell
baséase nos traballos do sociólo-
go alemán Klaus Theweleit so-
bre o imaxinario dos Freikorps,
corpos francos, milicias parami-
litares que asasinaron os líderes
espartaquistas e cuxas demos-
tracións de
forza debilita-
ron a Repúbli-
ca de Weimar.
Na escrita de
Degrelle, Lit-
tell descubre
as mesmas
obsesións e
temores que
T h e w e l e i t
(que asina un
interesantisi-
mo posfacio) descubrira nos dia-
rios e as memorias dos milicia-
nos alemáns dos anos 20 (o estu-
doso xermano analizou máis de
200 libros).

No ámago deste imaxinario
fascista aniña, segundo Littell e
seguindo ao Theweleit, a angus-
tia dunha “disolución psíquica”.
Para escapar a esta “disolución
psíquica” Degrelle, o individuo
fascista, para garantir o que The-
weleit chaman a “preservación
do Eu”, para conxurar o medo
desa disolución, opera mediante
unha serie rigurosa, “case mecá-
nica” de oposicións binarias po-
las que estrutura o real e a súa
linguaxe: o seco e o húmido, o
duro e o brando, o cocido e

no caso de Vigo) e tecendo
redes de solidariedade, das que
as alarmas poderían ser una aca-
ída expresión. 

A obra de Osuna é digna de ser
lida con atención, aínda que só
fose porque quere ensinar que
“os verdadeiros heroes foron os
paisanos e soldados galegos que
souberon oporse á inxustiza
dunha invasión”. E porque, mal-
gré tout, sementa na leira dunha
visión desprexuizada e autóno-
ma daqueles asuntos nos que,
dín algúns, só nos queda sumar
mortos e caídos a obras superio-
res nas que Galiza non é máis
que apéndice. Non sería mala
cousa que dende aquí agromase
unha maior preocupación por
sabermos a razón pola que cen-
tos, cando non miles, de homes
e mulleres do país pagaron coas
súas vidas e facendas (vexan as
batallas do Freixo, en Crecente,
da Limia, de Pontesampaio, de
Ponte Ledesma, de Ribadavia, e
tantas máis) a vontade por de-
fender o seu.�

Bieito Alonso

Un dos grandes éxitos novelísti-
cos franceses dos últimos anos é
Les bienveillantes(As bondado-
sas, xa que o título remite ás Eri-
nias), de Jonathan Littell. Só en
Francia vendé-
ronse máis de
700.000 exem-
plares en rústica
e máis de
200.000 na edi-
ción de peto
aparecida o pasado mes de mar-
zo). Max Aue, “protagonista” e
narrador da novela, está baseado
na “figura” do dirixente do Rex,
partido fascista belga-valón, Lé-

ANOSATERRA
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OUTRASLINGUAS.

O cerebro nazi
visto por dentro

’’O libro,
segundo Littell,
podería
titularse
Anatomía do
discurso
fascista; en
realidade, tal é”

Le sec et l’humide
AAuuttoorr::Jonathan Littell.

EEddiittaa:: Gallimard.

O Festival Mozart aposta polo
apartado máis teatral da ópera.A

nova edición do festival Mozart, que

se celebra na Coruña do 22 de maio

ao 28 de xuño, réndelle homenaxe

aos dous grandes directores de esce-

na Herbert Wernicke e Giorgio Streh-

ler. Representaranse  as montaxes  de

O rapto no serralloe As vodas de Fígaro,

así como Così fan tutte [na imaxe]. O

programa complétase con mesas re-

dondas e proxeccións de cine.�

>>>

Jonathan Littell.                                                                                                                                                                             DAVID MONNIAUX

>>>
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crítica

res que non son pouca cousa: un
Daniel Brühl metido na pel dun
pouco verosímil okupa, e unha
Julieta Serrano que chega a esta
terceira idade cinematográfica
deixando atrás unha longa ca-
rreira no cine español. Todos
eles quedan apagados pola per-
sonalidade de Alterio e pola súa
interpretación. Pero, claro, unha
película non é somentes un reci-
tal de interpretación en solitario;
a historia dun novato escritor, en
mans dun primeirizo director,
queda apagada, sen forza, feble;
como unha cocacola light, aber-
ta hai tres días: segue sendo co-
cacola, pero xa é outra cousa. A

amabilidade, o “buen-
rollito”, esa fronteira
entre a tenrura e a blan-
denguería, que ás veces
se traspasa, permite
chegar ao final sen
complicacións, sen
aburrir, pero sen impli-
car. Poderíase facer a
comparación coa pelí-
cula dese outro novel
da que falaba a semana

pasada, “3 días”, na que si hai
forza e, sobre todo, risco, auda-
cia, que aquí, nesta historia ro-
dada nun Guetxo soleado e de
verán, non se atopa.
PROPOSTA: Penso que é de
xustiza mirar de ler a novela de
Elorriaga, porque sempre é un
exercicio de axilidade cultural,
como un sudoku literario-cine-
matoráfico facer comparanzas
entre as dúas maneiras de con-
tar unha historia.�

J.A. Xesteira

Cando en 2002 deron o Premio
Nacional de Literatura a unha
novela primeiriza, escrita en eus-
kera e que estaba aínda sen tra-
ducir ao castelán, montouse un-
ha desas pequenas grandes po-
lémicas que sempre animan o
galiñeiro literario. Unai Elorriaga,
un vintaneiro, gañaba coa súa
primeira novela o citado premio
e a crítica partiuse ao medio: que
si aquel ano tocaba premio en
euskera, que si a obra era fresca e
chamaría á lectura aos máis no-
vos, que si era moita pretensión
para tan pouco libro… O tempo,
eses seis anos pasados, poñen as
cousas en tempero e razón: era
unha primeira obra, era un pre-
mio que non avalía nada nin dá
máis importancia da que ten (o
Premio Nacional non é un valor
engadido nin presta máis arte da
que hai), e a mesma crítica que-
da onde ten que quedar, en fo-
guetes de lucería para o momen-
to e logo seguir co seu traballo. 

meira (ou a Prostituta) Vermella,
que o fascista, a fin de preservar o
seu Eu, mata, preferentemente
destrozándoa a culatazos e
transformándoa en líquido san-
grante». Por outra parte, Littell
acaba dunha vez por todas co
mito (interesado?) do fascismo e
a homosexualidade: fóra de de-
terminados individuos, fascismo
e homosexualidade non fixeron
nunca boa parella. 

Os textos disecados por Littell,
deitan outros ensinos. A visión
do inimigo comunista; inimigo
polimorfo e, xa que logo, polisé-
mico: ruso, roxo, soviet ou sovié-
tico, bolxevique, mais tamén,
mongol, asiata, asiático, cosaco,
mukhik, siberiano, kirguice, tár-
tar ou tartaro, kalmuk, samoie-
do, só unha vez Eslavo. A ausen-
cia do xudeo (táctica seguida po-
los autores de best-sellers bélicos
pro-nazis), o anglo-americano
como figura neutra, política,
mentres o bolxevique esta aquén
ou alén da política. A función do
riso no fascista, o fascista como
“castrado”, etc. E a ausencia de
toda verdade, xa que a Degrelle,
ao fascista, non lle interesa a ver-
dade, o que lle interesa é “o real, a
súa realidade fascista, as cousas
son así porque só poden ser así”.

O libro, segundo Littell, pode-
ría titularse Anatomía do discur-
sofascista; en realidade, tal é. Coi-
dadosamente ilustrado e anota-
do, ademais de deixar entrever as
lecturas das que se serviu o autor
para a novela, pode servir para
novas análises de obras como a
de Marx Ernst que se reproduce:
Europa despois da choiva.�

X.G.G.

o cru, o inmóbil e o bulicio-
so, o ríxido e o flácido, o alimen-
tado e o famento, o lampo e o ve-
ludo, o claro e o turbio, o traslúci-
do e o opaco, o mate e o brillante,
o doce e o viscoso, arrogándose o
fascista o primeiro adxectivo (ou
termo) da oposición. Orabén, o
fascista “para se estruturar, debe
estruturar o mundo, xeralmente
matando, e estrutura tamén a
linguaxe, xa que logo, o real [...]
Para o fascista, a metáfora non é
soamenteunha metáfora (de aí o
poder, a incríbel eficacia das me-
táforas fascistas)”. Mais, aten-
ción, o fascista “non é un psicó-
pata”. O fascista é o “aínda-non-
nacido-completamente”, non se
separou completamente da nai,
polo que o modelo do Iso, do Eu
e do Supereu, e xa que logo do
Edipo, non lle pode ser aplicado,
xa que ao non se separar da nai
nunca se constitúe nun Eu, no
sentido freudiano do termo. De
aquí que Littell, seguindo a The-
weleit, siga tamén conceptos de
Klein, Mahler, Blait e outros, en-
tre os que salientan os herdados
de Deleuze e Guatari, do Antiedi-
po(territorializacion, desterrito-
rialización, etc).

Ao non se separar completa-
mente da nai, como se enfronta
o fascista coa muller? Como non
pode eliminala, ten necesidade
dela para se reproducir, Degrelle
escíndea en dúas figuras (outra
oposición binaria): a Enfermeira
Branca (ou a Castelá), evidente-
mente virxe, que «xeralmente
morre ou en todo caso se petrifi-
ca, a menos que case co fascista,
en cuxo caso desaparece com-
pletamente do texto; e a Enfer-

Agora chega aos cines aquela
novela transformada en obra de
outro novel, que, despois de pa-
sar polo viacrucis das curtame-
traxes, salta á primeira división
pola porta grande, con pesos pe-
sados no reparto e con cartos na
produción. E aquí deberíamos
facer un inciso, xa que nestes úl-
timos tempos estamos a asistir a
óperas primas de todas as castes;
rapaces co seu título da escola
coa tinta aínda fresca, enxertos
de xenios de curtas de dez minu-
tos, que xa dispoñen de orza-
mento bastante para contratar
primeiras figuras do cine (en
moitos casos, porque tamén as
primeiras figuras do ci-
ne teñen que aforrar
para a xubilación) e pa-
ra mover un equipo de-
cente en exteriores e in-
teriores; isto lévanos á
constatación de que
para facer cine agora
mesmo é máis impor-
tante xuntar todas as
subvencións que co-
mezan nos concellos e
poden acabar no Instituto de
Crédito Oficial, pasando polos
máis diversos investidores en
Cultura, que ter ideas e saber le-
valas á pantalla. 

Este pouco de chocolateé, bá-
sicamente, Héctor Alterio, un
deses actores que posúe unha
cuarta dimensión, a que escapa
das normas e dos guións e tras-
cende da mesma tea do cine; Al-
terio “é” o personaxe, que respi-
ra por el, e ao seu redor xira o res-
to do elenco, un grupo de acto-

’’Héctor Alterio
é un deses
actores que
posúe
unha cuarta
dimensión”

CINEMA.

Onde un actor
non é
unha película

Un pouco de chocolate
DDiirreeccttoorr:: Aitxol Aramaio.

GGuuiióónn:: Aitxol Aramaio e Michel Gaz-

tambide, baseado na novela Un travía en

SP,  de Unai Elorriaga.

EElleennccoo:: Hécor Alterio, Daniel Brühl,

Julieta Serrano e Bárbara Goenaga.

A represión
da masonería viguesa
LLuuííss  LLaammeellaa  GGaarrccííaa
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 foron encerrados –ou inhabilitados– logo
dunha represión posbélica continuada, irrompendo o pesadelo na
vida cotiá cunha permanente ameza psicolóxica.

EDICIÓNS A NOSA TERRA

Bota a andar o Plan Galego de Ar-
tes Escénicas. Impulsado dende

Consellaría de Cultura e Deporte, o

documento presenta unha dotación

orzamentaria de case 66 millóns de

euros, coa que se materializará, ao

longo de catro anos, un total de 83

accións concretas estruturadas en 17

liñas de traballo para atender todas

as disciplinas artísticas.�

A conselleira de Cultura,

Ánxela Bugallo, presenta o Plan de

Artes Escénicas.

>>>

Daniel Brühl [á esquerda] e Héctor Alterio en Un pouco de chocolate.
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efeminado, cun saber que re-
sulta sempre distante, desco-
ñecido e canso de seguir no seu
longo e tatexante percorrido.

ACTORES DA CULTURA ANCESTRAL. Por
iso o pobo prefire as verdades

inmediatas e rotundas
destes futbolistas que
representan moi ben
esa base xenética da
cultura ancestral, ese
animal primario que
nos configura, ese ho-
mo ludens constituín-
te que crea cultura bá-
sica nas leis do xogo e
do exercicio físico.  E o
obxectivo dos suízos
Mathias Braschler e
Monika Fischer cén-
trase entón nestes ac-
tores por antonomasia
das mitoloxías e das
odas primixenias, por-

que os fotógrafos saben que ao
pobo e á nación gústanlles as
grandes narracións e estes atle-

tas interpretan con exactitu-
de unha epopea que contén
altas doses de forza física pri-
mixenia; de sabia estratexia
guerreira; de luxuria do cor-
po mozo espléndido e vigo-
roso; de exhalación dunha
química sobreexcitada de
efectos narcotizadores na tri-
bo; de intrepidez e de fa-
chenda de quen se saben xo-
gadores sen rede no tabolei-
ro da historia. O mundo no
seu conxunto quere verse no
espello deses futbolistas que
conmoven ás nacións, que
celebran a festa do xogo sim-
ple e da táctica complexa, da
agudeza no tiro e que, ta-
mén, fan un brinde á fortuna
irracional e rufa do azar.
Estas fotografías semellan,
ademais de todo iso, un bes-
tiario antigo de zoólogo a in-
ventariar especies raras e
únicas, pezas cotizadísimas
de caza maior, de monstros
aos que se representa en gri-
sallas de calidades matizadas
na súas peles e miradas. Son
tamén retratos extraídos dun
catálogo de fisionomías cri-
minais asinadas por Lam-
broso, e mesmo quizais pro-
ceden dun cativador mapa-

mundi escolar que compila to-
das as razas e etnias, un crisol de
mundos e culturas. Ou acaso
sexan anacos dun álbum infan-
til de astros do balón nun firma-
mento íntimo e estelar, de estre-
las recortábeis en calcomanías
e cromos intercambiábeis.

En calquera caso, cos seus
rostros xigantescos de atlantes,
sansóns, hércules e ciclopes –e
aí na súa escala radica o ser
mesmo destas fotografías, im-
posíbel de concentrar no pe-
queno formato–, e cos seus
acenos case sempre conxela-
dos nunha estraña indefini-
ción,  e con esas olladas fron-
tais e marciais, e coas faccións
labradas coa luz –que pousan
no papel emulsionado matices
de cinzas mesturadas de bran-
cos de esperma– estes  futbolis-
tas que nos miran conseguen
que fiquemos chantados na
sala, moito máis pequenos e
medorentos. �

Xosé M. Buxán Bran

Velaí eses rostros de homes,
igualiños que os atletas da
Antigüidade, expresión pu-
ra dunha mitoloxía da forza
viril, do heroe unxido na ba-
talla, do duro guerreiro
apresado no campo inimi-
go. Deuses do noso Olimpo
actual, igualiños hoxe que
hai varios miles de anos. Aí
está a admiración polo ho-
me macho, poderoso e in-
nacesíbel mais, á vez, próxi-
mo na súa realidade huma-
na, de deus feito carne: per-
ceptíbel nas veas máis sutís
do seu globo ocular, na mí-
nima peluxe do seu cute, en
todos os matices e calidades da
súa pel: nas súas manchas, im-
perfeccións, relevos, poros, pe-
los. Mirádeos mesmo coa suor
pingando aínda, escorregando
mortal polo pescozo.

Fotografías en branco e ne-
gro que son como grandes
bustos feitos cos mármores sa-
ídos dos obradoiros turcos,
gregos, tunicianos ou roma-
nos. Testas xigantescas que
chegan a nós coroadas pola
ollada apaixonada de millóns
de afeccionados que os vene-
ran aí no estadio e no circo, na
súa dramática loita contra ou-
tros homes, os seus contrarios
e os seus iguais. Cabezas de ti-
táns míticos, homes fortes can-
tados polos poetas, polos filó-
sofos, polos senadores, polos
cidadáns e polos escravos de
antano e de hoxe.

Daquela, onde están as re-
presentacións das mulleres?
Onde as representacións dos
labregos? Onde as representa-

cións dos sabios? E as os dos ei-
vados? Tamén eles concitaron
no pasado o interese dos artis-
tas, e hoxe seguen a ocupar o
primeiro plano da representa-
ción nos creadores actuais. E,
por suposto, na historia da arte
antiga, moderna e
contemporánea exis-
ten soberbios retratos
de pensadoras, de
santos e santas, putas,
banqueiros, poetas,
musas, criadas e nais e
os seus significados
–igual que estes futbo-
listas– están ricamen-
te connotados pola
historia e polo pensa-
mento cultural. Mais,
e con todo, o pobo
prefire os seus atletas
moito máis que os
seus filósofos porque
as xentes da cultura e a
ciencia están marcadas pola
sutileza do pensamento feble e
quebradizo, ensimesmado e

Xosé Antonio Perozo

E xistiu un tempo no que
falar de cultura e indus-

tria nun mesmo camiño era
un pecado mortal. Mesmo na
actualidade hai quen pensa
que falar de industria cultural
vai contra os principios ele-
mentais dos creadores. Craso
erro. Cada tempo e cada socie-
dade ten o seu signo cultural e
o noso é o industrial. Creado-
res e intelectuais do pasado
non producirían a súa obra de
non ser pola protección do rei,
do Estado, dos mecenas ou da
propia fortuna. Hoxe o mece-
nado exérceno os grupos de
medios, os premios, as sub-
vencións das administracións
e as industrias culturais. E cada
unha destas canles ten as súas
virtudes e servidumes, nin me-
llores nin peores que as preté-
ritas. É por isto polo que debe-
mos saudar con esperanza o
nacemento da Axencia Galega
das Industrias Culturais. 
Hoxe unha cultura sen indus-
tria que a soporte non ten fu-
turo. Dixo a conselleira Ánxela
Bugallo que “contemplar a
cultura como un eido necesi-
tado da industria é un eviden-
te paso adiante”. Éo. E aplau-
dimos. Pero tamén dixo que a
súa creación é unha decisión
estratéxica que xerará empre-
go de calidade. E poñémonos
a tremer. Cal é a estratexia que
neste sentido ten o BNG?
AGADIC vai ser un instrumen-
to administrativo indepen-
dente? Ou vai acontecer como
coas fundacións do PP? Xerará
emprego para todos ou hai
que militar na CIG e nas em-
presas de corte nacionalista?
Oxalá as respostas a estas inte-
rrogantes sexan as adecuadas
á realidade plural da Galicia
do século XXI e non ós com-
promisos partidarios dun sec-
tor. Porque este país necesita
dunha industria cultural auto-
suficiente para sobrevivir con
identidade propia no mundo
capitalista da comunicación.�

CULTURA
E INDUSTRIA
’’

Unha cultura sen industria
que a soporte
non ten futuro”

’’

’’O pobo
prefire as
verdades
inmediatas e
rotundas
destes
futbolistas que
representan
esa base
xenética
ancestral”

Estrease Cascuda en Compostela.
A sala NASA acolle as catro primeiras

funcións da nova coprodución do

Centro Dramático Galego, dirixida e

interpretada por Diego Anido. O crea-

dor galego afincado en Barcelona ra-

cha coas fronteiras entre as linguaxes

escénicas e pescuda nos límites da

cordura e na visión dos seres que se

agochan nos pequenos recunchos.�

ARTE.

Os deuses
do estadio

Rostros do fútbol.
Fotografías de Mathias
Braschler e Monicak Fischer
LLuuggaarr::Fundación Caixa Galicia,

Vigo.

DDaattaass::Até o 22 de xuño.

Carles Puyol, defensa do F.C. Barcelona.
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tiá, do entorno do Barbanza,
das drogas, do amor, do traba-
llo, porque, como explica Ma-
neiro, “son historias reais da vi-
da dun galego no Barbanza”.
Como explica Maneiro “o pú-
blico vaise topar con madurez,
que é o que debe ter o segundo
disco de calquera grupo”. By
the whitefoi gravado e mestura-
do nos estudios Hispamusic de
Madrid e saíu á rúa cunha tirada
de 1000 copias, practicamente
esgotada.
Jabón Blue inicia ademais a xira
A Crocha Tour 2008 que os leva-
rá por todo o país cunha nova
formación. Tras a marcha de
Diego Castaño, os encargados
de presentar o novo repertorio
en directo son Kuervo (Forraje)
na guitarra, Tuchiño (ex Here-
deiros) tamén na guitarra, Pony
(colaborador no seu día de Here-
deiros , músico da Banda de Poi
e de Amarginhas) no baixo, Javi
Maneiro na voz e Marcos Otero
(Ex Heredeiros) na batería.�

M.Barros
“Dar ao salto á escena rock es-
pañola” é o gran reto que Xavi
Maneiro, coñecido entre os se-
guidores do rock galego por ser
o vocalista de Heredeiros da
Crus, afronta como líder de Ja-
bón Blue, a banda nacida das
cinzas do mítico grupo do Bar-
banza tras a marcha de Toñito
de Poi. 
Despois de publicar en 2006, La
música va por dentro, onde in-
tentou con bases rockeiras e le-
tras próximas captar o público
español, Jabón Blue volve con
By de white, un segundo disco
autoproducido e autoeditado
que busca ademais a súa con-
solidación como proxecto. 
O disco, presentado en directo
o pasado 26 de abril en Ribeira,
enlata en formato digipack un-

ha quincena de temas que se-
guen a estela estilística do ante-
rior, entre os que se topa dende
a festa do Himno da Crocha
(único tema en galego) até os
ritmos máis popeiros de Mi vida
ou By the white pasando por
baladas como Tela de araña. As
letras de Jabón Blue falan do co-

o,
pón con
italistas Xosé Miranda

L ugo era triste, escuro, frío. Todo o inverno chovía sen
parar, a néboa non deixaba ver un burro a tres pasos, as

noites semellaban interminables e as tardes brevísimas,
non había luces nas rúas, que tiñan beirarrúas de terra, moi-
tas eran sinxelamente carrís, nevaba dúas ou tres veces por
ano e a neve non se ía en varios días, os carambos pendían
dos lousados e o lazo duraba meses nos charcos que se for-
maban nos descampados. As clases comezaban ás nove (un
día por semana, ás oito), remataban á unha e media, e volta
pola tarde, de catro a sete. Saïamos con noite e atravesaba-
mos unha cidade deserta, a escuras, en penumbras. Sentía-
mos unha man acariñándonos o cocote.
Porque estabamos máis que avisados. Non fales cos desco-
ñecidos. Ten coidado se vén un coche. (Pasaban poucos,
moi poucos). Ten coidado porque pode ser o coche do san-
gue, o coche do chupasangues. O chupasangues, que lles
quita o sangue aos nenos para vivir, ou para vendelo, ou pa-
ra encher garrafas, ou para chuchalo. O chupasangues que
agarda detrás da esquina, a carón do muro, nun portal, nun
carril sen luz. O coche do chupasangues, que non leva con-
dutor. Máis ca avisados: o chupasangues nos campos de
millo, nas trincheiras de Garabolos, en calquera sitio.
Agora sei que as historias de chupasangues eran lendas urba-
nas cunha base moi real. Por exemplo, nun número do Tío
Pepe da Fonsagrada(xornal anterior á Ditadura), atopei o que
segue: “En troques, fixéronlles subir ao pao os asesinos de Ga-
dor, que chuparon a sangre d´un neno como menciña”
No barrio xuntabámonos todos os nenos. Nos portais. A
contar e escoitar.
E unha noite, á hora da cea (sobre as 10), estabamos no ro-
cho dos Bohorque. Eu era moi pequeno, seis ou sete anos.
Os outros, meirandes: meu irmán, os tres Bohorque, o José
Luís, o Tito e o Pepucho, o Pepe, non sei quen máis. Non sei
nin como puidemos meternos naquel rocho estreito, cati-
vo, tantos nenos. O rocho, ateigado de caixas, leña, cachiva-
ches, cadraba debaixo do piso, nun descanso das escaleiras.
Non tiña apenas luz, e abríase por detrás, mediante unha
xaneliñasobre a horta. O Carlos ou o José Antonio, que xa
eran mocetes, foran ver Drácula, e contaban a película: a
viaxe na dilixencia, a chegada ao castelo, a cea, a viaxe a Lon-
dres, todo. Drácula resucita, nunca morre, faise morcego,
néboa, pero non pode entrar nun sitio se non o convidan. E
nesto óense uns pasos na escaleira. Petan na porta do rocho.
Todos asustados agolpáronse contra o fachinelo, afastán-
dose da porta. “Quen é?”, di un dos irmáns, e unha voz res-
ponde: “Drácula. Ábreme e déixame pasar”.
Polo ventanuco non cabiamos, non podiamos fuxir. Salvo
eu, que era o máis cativo. Dixéronme: ti tírate. O medo era
real, pero non me tirei. Meu irmán mandoume meter nun-
ha caixa de cartón. Os outros agardaron, todos contra a pa-
rede. O Carlos colleu unha tranca e púxose detrás da porta,
disposto a defenderse. A voz dixo: Abride a porta! Abriron.
Eran os pais que viñan buscalos para a cea e decidiran gas-
tarnos unha broma.�

DRÁCULA NO ROCHO

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’Quen é?”, di un dos irmáns 
e unha voz responde:
“Drácula.
Ábreme e déixame pasar””

Nun dos temas do traballo an-
terior Maneiro espetáballe ao
público que para gañarse a vi-
da no mundo da música “teño
que cantar en español, o gale-
go non vende”. Nas súas pala-
bras, comenta coa gheada e o
seseo propio da súa zona, non
existe reivindicación senón
que simplemente expresan a
realidade que rodea aos gru-
pos do país. “O idioma é unha
limitación á hora de saír fóra,
cando menos en determina-
dos xéneros musicais. Se can-
tas en galego, en Madrid pé-

chanche as portas nos fociños,
e no rock percíbese perfecta-
mente”, explica. “Cando Here-
deiros viviu o seu momento
máis álxido, chamounos unha
multinacional para que fichá-
semos con ela. Esixía que nos
pasásemos ao castelán e rexei-
tamos a proposta porque, se
podían escoitar rock en inglés,
cal era o problema se estaba en
galego?”, comenta Maneiro.
Pero con Jabón Blue, o voca-
lista deu unha volta de torca
aos principios de Heredeiros e
traduciu as cancións que tiña

compostas e gardadas na ga-
beta despois da marcha de
Toñito de Poi e pasouse ao
castelán, como el mesmo ex-
plica, nese intento de “saír ao
exterior”. 
Maneiro queixase de que o
problema co idioma non só
radica na relación coas disco-
gráficas senón tamén nos
puntos de venta. “Cada vez
son máis as tendas de discos
pequenas que pechan e nas
grandes superficies non colo-
can disco galego, canten no
idioma que canten”, sinala. �

O proxecto musical de Xavi Maneiro,
Jabón Blue, busca a consolidación co seu segundo
disco, By the white

Historias reais
dun rockeiro no Barbanza

‘Se cantas en galego,
en Madrid péchanche as portas’

En directo
28 de xuño, Dodro

18 de xullo, Muíños

19 de xullo,

Pobra do Caramiñal, 

no Festival Carpe Diem

24 de xullo, Ribeira, 

na Festa da Dorna

8 de agosto, Muros,

no Castelo Rock.�
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M.Barros
A cubana Nancy Morejón, a
traxectoria xornalística de Ferrín
e o alma mateDo 26 de maio ao 1
de xuño Redondela abre unha
fiestra a escena internacional
titiriteira coa posta en marcha da
novena edición do Festival de
Títeres (Memorial Juanjo Amoe-
do), unha cita que se ten conver-
tido nun referente lúdico e cul-
tural máis alá das nosas fron-
teiras e que é capaz de atraer an-
ualmente a milleiros de persoas.
Este ano o cartel do festival com-
póñeno preto dunha vintena de
compañías, procedentes de
países como Arxentina, Repúbli-
ca Checa, Francia, Portugal, Di-
namarca, Sri Lanka, Catalunya
ou O Salvador, que achegarán
durante unha semana ás rúas e
salas de Redondela algunhas das
propostas máis arriscadas do
momento, consolidándose así a
súa vocación internacional.
Unha delas leva por título Pige
chega da man de Whalley Range
All Stars. A compañía británica
formada en 1982 por Edward
Taylor e Sue Auty traerá o porco
máis grande visto na localidade,
un corricho xigante inchábel
onde se escenifican pequenos
sketchs para todas as idades. O
espectáculo está concibido para
audiencias reducidas polo sor-
prendente da súa proposta. Ca-
da un dos espectadores pode
contemplar as aventuras dos
monicreques a través das pe-
quenas fiestras abertas nos tetos
da porca e participar activa-
mente na obra. A súa posta en
escena terá lugar nos Xardíns da
Alameda o sábado 31 de maio e
o domingo 1 de xuño.
Un ano máis o festival desdobra
a súa programación para abran-
guer tanto o espazo ao aire libre
con propostas dinámicas e di-
vertidas en rúas e prazas, como
as salas do concello. Neste últi-
mo apartado, o Multiusos A
Xunqueira será o escenario
principal no que se representa-
rán dende o mércores 28 algun-
has das propostas máis destaca-
das do cartel, que se abrirá coa
representación de Circ-Cabaret

turgo Roberto Espina. A cita se-
rá o vindeiro venres 30 de maio. 

CCLLAAUUSSUURRAA  ÁÁ  FFRRAANNCCEESSAA.. Durante a
fin de semana o multiusos será
tomado por dúas compañías
destacadas da escena francesa
como son Compagnie Tro-Héol
e Bululu Theatre. A primeira re-
presentará o sábado A man, un
espectáculo baseado nun conto
de Javier García Teba, que conta
a historia dun home que entra
en conflito coa súa nova man
transplantada. Pouco a pouco

a situación farase insopor-
tábel, levando ao persona-

xe a unha loita interior entre
dúas entidades autónomas

dotadas de personalidades
ben distintas e obrigadas á pre-

senza da outra. A obra vai prece-
dida dun prólogo, Moscasque,
apoiándose en fontes xornalísti-
cas, fará entrar ao espectador no
mundo destes insectos con di-
vertida crueldade.
Bublulu Theatre clausura a pro-
gramación de sala con El Titiri-
tero, unha peza de corte auto-
biográfico onde Horacio Peralta
narra as circunstancia que o le-
varon a dedicar a súa vida aos
monicreques. Con algunhas
das historias máis significativas
da súa traxectoria, unha música
envolvente e as súas propias
lembranzas, o titiriteiro reflexio-
na sobre o seu oficio e a relación
cos monecos.�

tras nove anos no histórico gru-
po vasco Taun Taun, que se
mantén fiel á filosofía innovado-
ra que deu orixe a unha serie de
espectáculos que sorprenden
pola súa peculiaridade.
Dentro da programación de sa-
la destaca ademais a participa-
ción da compañía danesa Sofie
Krog que representará no mul-

“Armando rissoto”da compa-
ñía Txo Titelles. Nartxi Azkar-
gosta presenta a un cociñeiro
frustrado e fregapratos vocacio-
nal que, farto de sufrir a incom-
prensión dos seus compañeiros
de cociña, decide crear o seu
propio menú. Así dá comezo o
novo espectáculo da compañía
fundada por Nartxi Azkargosta,

tiusos Diva, un espectáculo diri-
xido a maiores de 13 anos que
recunca no encontro entre
dous mundos radicalmente di-
ferentes: o dunha bela e seduto-
ra cantante de cabaré e o dun
home eivado tras un accidente
de laboratorio.
Tamén pasarán pola sala os ar-
xentinos de El Chonchón con
Tresespinas, onde El abuelo e
Arrasqueta, os repre-
sentantes da compa-
ñía, enfrontan un no-
vo desafío teatral: un-
ha versión de La Re-
pública del caballo
muerto do drama-

O porco máis grande do mundo
Máis de medio cento
de actuacións
conforman a novena
edición do Festival
de Títeres de Redondela.
Unha compañía
británica escenificará
a súa obra dentro
dun gran porco inchábel

Un gran porco inchábel será a atracción de nenos e grandes PAUL HERRMANN

’’O cartel dá cabida ás máis
variadas expresións
que están a producirse
no mundo dos monicreques”

’’O festival tense convertido
nun referente lúdico
e cultural máis alá
das nosas fronteiras”

Sorpresas na rúa
O cartel de rúa desta edición
preséntase coa intención de dar
cabida ás máis variadas expre-
sións que  están a producirse
dentro do mundo dos moni-
creques. Así, ademais do porco
xigante de Whalley Range All
Starts, as prazas e as rúas do
concello acollerán títeres de lu-
vas, monicreques de gran ta-
maño e mesmo marionetas
con figuras.
Unha das compañías que se
achegarán ás rúas redondelás
chámase Teatro de Formas
Animadas. Procedente da cida-
de portuguesa de Vila do Con-

de, o grupo presenta Mamu-
lengo de João Redondo, que re-
colle pequenos exemplos da
tradición popular brasileira nos
que van asomando a cabeza
demos, cobras, policías e mes-
mo a morte. 
Coa tradición como pano de
fondo, tamén se achegará Tra-
ditional Pupets Art Museum,
unha compañía de Sri Lanka
que presentará Dancing pup-
pets. As marionetas que em-
pregan son de grande formato
e manipúlanse combinando
forza e habilidade. Canta en xo-
gan acompañadas pola música

de instrumentos
tradicionais e po-
pulares.
Destaca ademais a presenza do
grupo portugués Criadores de
imagems, unha compañía ex-
perimental de performersque
combina o traballo de obxectos
animados coa persoa, procu-
rando outras formas de comu-
nicación, máis alá da represen-
tación teatral. Representarán
Dragocirco, onde Alexandrina,
unha dragoa moi especial que
transporta no lombo un fantás-
tico circo e pavonéase polas rú-
as fascinando ao paseante.�
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O
cerebro máis po-
tente do país está
no campus da
Universidade de
Santiago. Pero non

pertence a un profesor. Tam-
pouco, a un alumno. En realida-
de, é unha masa de discos, cables
e circuítos de silicio pechada nun
conxunto de armarios no Centro
de Supercomputación de Galicia
(Cesga). Operativo desde o pasa-
do 1 de abril, é o segundo orde-
nador máis potente da Península
e o seu nome é “Finisterrae”.
Cunha capacidade de traballo
superior á de 30.000 PCs traba-
llando xuntos, o “Finisterrae”
promete un salto de xigante para
a ciencia en Galicia. “Temos de
qué presumir”, comenta o direc-
tor do Cesga, Xavier García To-
bío, orgulloso ante a máquina,
pechada nunha sala climatizada
na que as luces titilantes do xi-
gante recordan ás do “HAL
9.000” da Odisea Espacial de Ku-
brick. “Levamos quince anos tra-
ballando en supercomputación
–engade o director–, sempre esti-
vemos en vangarda, dando pa-
sos, pero desta volta dimos un
salto e subimos catro banzos
xuntos”.
O “Finisterrae” está situado no
posto 100 da clasificación “Top
500” que agrupa a todos os com-
putadores do mundo. En Espa-
ña, só é superado polo “Mare
Nostrum” de Barcelona, e nas úl-
timas calibracións vén de pasar-
lle diante ao Cesvima, de Madrid.
O tamaño, en supercomputa-
ción, importa. Pero García Tobío
foxe de competir: “Temos unha
máquina de cálculo extraordi-
naria, pero non estamos nunha
carreira: O importante é a formi-
dábel ferramenta que poñemos
ao dispor da comunidade inves-
tigadora do Cesga”. 
Os clientes do “Finisterrae” son,
ante todo, científicos, que agora
poden realizar cálculos máis
complexos en menos tempo. As
tres universidades galegas exe-
cutan experimentos co ordena-
dor. Pero a primeira en conse-
guir un éxito foi unha forá-
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O cerebr
O CESGA estrea o “Finiste
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satempo, resolver o problema
suporá avances no aproveita-
mento de recursos enerxéticos
ou na procura dunha vacina
contra a malaria.
Nos seus quince anos de existen-
cia, o Cesga leva feitos cálculos

nea: A Politécnica de Cataluña,
onde un equipo de matemáti-
cos recorreu á nova máquina do
Cesga para resolver o chamado
“Problema de Fekete”. O caso,
consistente en atopar o mellor
xeito de distribuír puntos sobre
unha superficie, estaba previsto
como un dos grandes proble-
mas do século XXI. E, grazas ao
“Finisterrae”, non pasou sen so-
lución da primeira década da
centuria. 
Para logralo, o computador in-
verteu, no pasado mes de febrei-
ro, cando aínda estaba en pro-
bas, máis de 350.000 horas de
cálculo, en dúas semanas de tra-
ballo. Nun so ordenador, esta ta-
refa houbese durado 40 anos.
“O de Fekete é unha proba de
que temos unha máquina im-
presionante, coa que quere vir
traballar xente de toda Europa”,
afirma o director. E o mellor é
que, aínda que pareza un xogo
entre matemáticos, un mero pa-

enormes sobre cifras áridas, que
semellan non ter sentido. Pero os
resultados transfírense, entre ou-
tras, a melloras no tratamento do
cancro con radioterapia ou a fa-
cer máis precisas as predicións
meteorolóxicas. Os números va-
len moito. E se, por exemplo, o
piloto Fernando Alonso tivese o
“Finisterrae” ao seu dispor, o seu
coche correría máis.
O salto que supón o novo cere-
bro de Galicia pode darse en ci-
fras. Antes, o mellor ordenador
do Cesga era o “Superdomme”,
que tiña 128 procesadores con
máis de 500 Gigabiytes. Agora, o
“Finisterrae” ten 1.000 procesa-
dores e máis de 4.000 Gigas de
memoria. “O resultado é que es-
tamos ante o computador en to-
da España que pode resolver un
problema máis grande sen ne-
cesidade de dividilo”, resume
García Tobío.
Para os que lle teñen pouco aga-
rimo a Bill Gates, o “Finisterrae”

é tamén unha boa nova, porque
non está na obriga de empregar
windows, senón que traballa ta-
mén con Unix, Apple e mesmo
software libre, como Linux.

UNHA HORA DE USO, 600 EUROS. Cada
hora de investigación no “Finis-
terrae” terá un custo de 600 eu-
ros. E resulta barato, para os re-
sultados que achega. A clave está
no apoio económico que as
multinacionais Hewlett Packard
(HP) e Intel lle teñen dado ao
proxecto, despois de recoñecer
ao Cesga como un dos seus cen-
tros de referencia europeos. “As
dúas firmas están a apostar forte,
non só con equipamentos, se-
nón traendo a Galicia aos mello-
res expertos e organizando aquí
congresos e reunións científicas
que, até o de agora, só podían ser
un soño para a ciencia galega”,
asegura Xavier García Tobío. A
institución, participada pola
Xunta e o CSIC, ten entrado así
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nun selecto club.
O director ten o orgullo contido
dos científicos. Xa pasaron os
tempos dos “eurekas!”, e agora
conseguir ter en marcha unha
máquina como esta é o resulta-
do de anos de traballo e negocia-
cións. Pero, mentres pasea polo
labirinto de armarios negros que
gardan o “Finisterrae”, presume
dos proxectos que veñen: “Me-
teogalicia almacena aquí os da-
tos e está a correr programas que
falarán do clima de Galicia a me-
dio e longo prazo”, explica, “hai
traballos que estudan modelos
sobre o mar, que servirán para
os recursos pesqueiros e maris-
queiros, temos moitas aplica-
cións vencelladas á medicina...
os números serven de moito e
mellorarán as nosas vidas”.
Nos próximos catro anos, o “Fi-
nisterrae” funcionará a pleno
rendemento. Pero, aínda que xi-
gantesco, non deixa de ser un
computador, e haberá que ac-
tualizalo. Xa hai plans para face-
lo e financiamento garantido
polo Estado, Xunta e multina-
cionais. Con ela, será operativo
cando menos até o 2018. Así que
ten moita vida por diante.
O maior cerebro do país vén de
nacer. Esperamos del as mello-
res ideas.�

MA A INE.41.ZG

Xavier García Tobío (Ourense,
1951) é un pioneiro da infor-
mática no noso país. Licencia-
do en 1975 pola Universidade
de Deusto, dirixe o Cesga des-
de 1988, vinte anos nos que si-
tuou a Galicia na élite mundial
da supercomputación.
DDeessppooiiss  ddoo  ““FFiinniisstteerrrraaee””,,  ssooaa
GGaalliicciiaa  nnoo  mmuunnddoo  ddaa  ccoommppuu--
ttaacciióónn??
Xa soaba co “Superdomme”, e
antes incluso. Galicia soa no
mundo, comeza a ser unha
marca recoñecida na super-
computación, ao punto de que
multinacionais como Intel e HP
consideran o Cesga un centro
de referencia europeo. Xa te-
mos un nome a escala mundial.
RRaacchhaa  oo  ““FFiinniisstteerrrraaee””  ccoo  ttóóppiiccoo
ddoo  aattrraassoo  tteeccnnoollóóxxiiccoo  ggaalleeggoo??
Totalmente. Despois de quin-
ce anos de traballo, en Galicia
temos agora unha cultura, un
coñecemento, un saber facer
en supercomputación que en

España non abunda. E o “Fi-
nisterrae” chega porque este
goberno decidiu dar un salto
importante para levar a simu-
lación numérica a todos os
sectores de investigación e
transferencia de tecnoloxía á
industria. Temos entrado nun
club moi selecto e pechado,
que o dos máis importantes fa-
bricantes da tecnoloxía da
computación no mundo.
CCáánnttoo  nnooss  vvaaii  ccuussttaarr  oo  ““FFiinniissttee--
rrrraaee””??
Da totalidade do proxecto, ao
erario galego vaille custar unha

décima parte, 6,6 millóns de eu-
ros. O CSIC porá outro tanto, e
HP e Intel, en produtos funda-
mentalmente, e en cartos para
investigación, poñen o resto.
CCaall  éé  oo  aappooiioo  ddaa  mmuullttiinnaacciioonnaall
HHPP  aaoo  pprrooxxeeccttoo??
Os fabricantes estadouniden-
ses, concretamente HP, com-
prometeuse a investir na nosa
comunidade investigadora
medio millón de euros ao longo
de tres anos. Iso é apostar moi
forte por Galicia. Non falamos
só dunha máquina moi grande.
HP ven de nomear o Cesga co-
mo centro de referencia euro-
peo. Para que nos fagamos un-
ha idea, neste momento HP ten
outros dous centros de referen-
cia na área da computación en
Europa, un en Xenebra (Suíza),
e outro no Reino Unido.
NNeessttaass  ccoouussaass  ddaa  ccoommppuuttaa--
cciióónn,,  aa  ggrraann  rreeffeerreenncciiaa  sseerráá  oo
XXaappóónn......
Agora mesmo, non. Os Esta-

dos Unidos están moi por riba
do Xapón en computación, ac-
tualmente. Pero os xaponeses
están moi caladiños. E, por ex-

periencia, sabemos que, can-
do hai estes silencios, é porque
algo están a argallar: Deben ter
preparado algo moi gordo.�

Xavier García Tobío, Director do Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga)

‘Xa temos un nome na computación a escala mundial’

’’A norteamericana HP
comprometeuse a investir
na nosa comunidade
investigadora medio millón
de euros ao longo de 3 anos”

’’Temos unha máquina
impresionante,
coa que quere vir traballar
xente de toda Europa” 

[Xavier García Tobío]
Director da CESGA.

’’Hai traballos que estudan
modelos sobre o mar,
que servirán para os recursos
pesqueiros e marisqueiros”

erebro de Galicia
strea o “Finisterrae”, un dos supercomputadores máis potentes do mundo
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Xerardo Dasairas

DDos efectos arrasa-
dores dos incen-
dios que asolaron
os nosos montes,

as autoridades de Medio Rural
foron tirando numerosas con-
clusións que ían mais alá da am-
pliación e organización dos me-
dios para combater o lume. A
limpeza, a creación de áreas de
seguridade, a concienzación ci-
dadá e a plantación de árbores
autóctonas e frondosas para pa-
liar os efectos de posíbles incen-
dios, foron algunhas das deci-
sións postas en marcha pola de-
vandita consellaría. Neste con-
texto xorde a iniciativa de plantar
bosques de oliveiras en montes
comunais abandonados e en lu-
gares que xa contaban coa tradi-
ción deste tipo de cultivo.
Así, o 20 de xullo do ano pasado,
a Consellaría de Medio Rural,
através de AGADER, asinaría
tres convenios coas Comunida-

especie; a creación de cortalu-
mes a partir da propia distribu-
ción das plantas e a substitución
da maleza e da matogueira exis-

tentes nestes momentos por un-
ha especie tradicional en Galiza
que está agora en vías de recupe-
ración”. Ademais, salientou que

“se trata de levar a cabo estas ex-
periencias piloto, con masas de
arborado cun tamaño suficiente
que permitan extraer conclu-
sións a curto, medio e longo pra-
zo, co fin de estender estes culti-
vos a outras zonas”. 
Os convenios establecen a con-
tribución total de Medio Rural
en 150.000 euros destinados a fi-
nanciar a preparación do terreo
(roce, labrado e abonado), a ad-
quisición das oliveiras, a planta-
ción das mesmas e o entutora-
do. Entanto, as comunidades de
montes encargaranse, durante
os cinco anos de vixencia dos
convenios, de levar a cabo o
mantemento do terreo e dos
cultivos mediante podas, fertili-
zación, reposición das faltas...
Segundo as estimacións do pro-
xecto, as plantacións comezarán
a producir a partir do segundo
ano, a razón de 2.000 kg. de oli-
vas por hectárea. A partir do
quinto ano acadarase a plena
produción, cun total de 12.000
quilos por Ha. (300.000 en total),
que supón un rendemento do
21% ao permitir a obtención de
2.500 quilos de aceite por Ha.
Neste senso, o conselleiro salien-
tou a rendabilidade económica
e social da produción, xa que
se convertirá nun com-

des de Montes  de Barbadás (pa-
rroquias de Loiro, Bentraces e
Sobrado do Bispo), Verín (parro-
quia de Feces de Cima) e Petín
(Carballal e As Fontelas), todas
de Ourense,  co fin de “revitalizar
25 hectáreas de monte abando-
nado mediante a recuperación
do cultivo de oliveira.  Aplicarase
o sistema de produción intensi-
va para favorecer a recollida me-
canizada e optarase pola varie-
dade coñecida como arbequina,
que permite un rápido crece-
mento e a obtención dun aceite
de excelente cualidade. 

BAIXA COMBUSTIBLILIDADE.O conse-
lleiro Alfredo Suárez Canal en-
marcou a plantación dun total
de 37.500 oliveiras (1.500 plan-
tas/Ha.) nunha estratexia global
de valoración do monte comu-
nal e de prevención dos incen-
dios forestais “xa que vai permi-
tir incrementar a defensa destes
montes contra o lume, dada a
baixa combustibilidade desta

Volven as oliveiras
Ocuparán 25 hectáreas de monte
abandonado, serán útiles para evitar os
incendios e producirán 300 toneladas de olivas
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Implicada tamén neste proxecto

aparece a Dirección Xeral de In-

vestigación, Tecnoloxía e Forma-

ción Agroforestal que traballa nes-

tes intres na hibridación dunha

caste autóctona de oliveira coa ar-

bequina, co fin de combinar a ren-

dibilidade produtiva desta varie-

dade coa adaptación ao solo e co-

as características diferenciadoras

en canto a calidade e sabor das

variedades propias. 

A arbequina cuxo nome se fai pro-

vir do pobo leridano de Arbeque

(Les Garrigues), é a variedade de

aceitona mais extendida en Cata-

lunya e a de máis renome. Proce-

de dunha árbore pequena que re-

siste ben os fríos e a seca, facéndo-

se árbore con prontitude e dando

o seu máximo rendemento a par-

tir dos dez anos. A aceitona arbe-

quina é unha das máis cativas que

se usan para producir aceite de

oliva, máis redonda que alonga-

da, de maduración temprana, de

cor verde/violeta e relocente, pro-

ducindo un aceite moi fino. No

seu consumo en mesa, aliñada,

tén un sabor esquisito.�

A variedade arbequina

’’Vai permitir incrementar
a defensa destes montes
contra o lume, dada a baixa
combustibilidade desta
especie”

[Suárez Canal]
Conselleiro de Medio Rural.

’’Os produtores poderán obter
uns beneficios anuais de
6.000 euros por Ha.,
descontados os gastos”

’’As comunidades de montes
encargaranse de levar a cabo
o mantemento”

>>>
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plemento de renda im-
portante para os produtores-
comuneiros. Tendo en conta
que o prezo medio da produ-
ción de aceitona nestes intres
ronda os 3 euros/quilo, os pro-
dutores poderán obter uns be-
neficios anuais de 6.000 euros
por Ha., descontados os gastos
de mantemento, poda, limpeza

e tratamento das plantacións.
Asímesmo, Suárez Canal tamén
salientou como positivo que este
proxecto permita pechar o ciclo
na produción de aceite no noso
país, dado que a empresa ouren-
sá Aceites Abril será a encargada
de procesar e transformar as oli-
vas que se obteñan a partir des-
tes cultivos. Nestes intres xa exis-

te un acordo de compra-venda
da produción entre a empresa e
as tres comunidades de montes
que asinaron os convenios. A es-
pera dos resultados e da amplia-
ción do proxecto, están tamén as
parroquias de Quiroga, sobreto-
do Bendilló, onde se segue a pro-
ducir aceite de oliva artesanal
desde tempos antigos.�

MA A INE.43.ZG

A oliveira é unha árbore de ori-
xe árabe que se estendeu por
todo o Mediterráneo da man
de exipcios e fenicios co grande
contributo dos gregos e cartaxi-
neses. Xa moi usado o aceite en
Andalucía, a oliveira comezou
a ser coñecida polos pobos do
norte através da expansión ro-
mana, mais o aceite aínda che-
gaba aquí importado, mudan-
do paseniñamente o habitual
uso do unto para a medicina e o
condimento. 
A pesar de que Apiano defende
a presenza da oliveira na área
norteña anterior aos romanos,
o certo é que non é até o ano
747 cando aparecen na docu-
mentación galega, dando to-
pónimos como Villa Olivatello,
Oliveto Ripa Sile ou Ulvaria en
Gaia (Portugal). Coa expansión
monástica e a repoboación, ta-
mén saen á luz os nomes de al-
deas con nomes derivados da
oliveira (seis no sur de Ponteve-
dra e Ourense, un en Poio e ou-
tro en Corcubión) que as máis
das veces aparecen grafados
douliveyracomo a parroquia
de San Lourenzo en Pontareas
documentada no 1156. O Al-
mozara de Santa Comba (A Co-
ruña) e o Almuzara de Boborás
(Ourense) tamén semellan alu-
dir a centros (cast. Almazara)
elaboradores de aceite.
En 1190, o arcebispo Xelmírez
obtivo de Afonso VII, a doación
dunha propiedade en Talavera
a fin de alumar o Apóstolo no
inverno, pois os romeiros eran
poucos e a cera tamén. As nu-
merosas romarías que se cele-
braban por todo o país, de-
mandaban o uso específico do
aceite virxe para coa interme-
diación do santo ou santa, pro-
ducir insólitas curacións e mi-
lagres, elevar as contías das po-
xas e alumar as imaxes das ca-
pelas, igrexas e santuarios
amén de botarlle un pouco de
luz ás escuras noites do inver-
no. Non en van, no dito popu-
lar o trigo, a colmea, a vide e a
oliveira, figuran como os catro
mordomos da igrexa.

O ÓLEO CURATIVO. Unha non me-
nos numerosa pléade de cu-
randeiros de oficio, tamén
practicaba grande consumo do
óleo nas fregas e ablucións para
sanar diversos males, o máis
sonado a erisipela ou coxo que
teñen este ensalmo: Decipela e
retamar vaite de aí que reme-
dio encontrarás, auga da fonte,
esparto do monte e aceite de
oliva para que te cure Deus e a
Virxe María. 
Pero máis alegre e desprendido
é o adubío oleoso que rega os
millóns de suculentas racións
de polbo a feira que se consu-
men todo o ano ao longo de
Galiza e cuxo secreto din que
reside non só na arte da coc-
ción e no produto senón tamén
no óleo utilizado, mellor aínda
se é de orixe galega.
Entre os  s. XIV (1312) e o XVIII, o
olivo alcanza a máxima pleni-
tude en Galiza, aparecendo
moi abondoso na contorna de
Ourense (Barrocás, Ervede-
lo…) como fai constar poste-
riormente o licenciado Luis
Molina na súa Descripción del
Antiguo Reino de Galicia
(1551), documentando a collei-
ta e elaboración de aceite en Be-
tanzos e a zona de Valdeorras. 
No século XIX, decae o cultivo
da oliveira e o aceite só se ela-
bora artesanalmente segundo
Lucas Labrada en dúas fregue-
sías de Queiroga (Vilaster e Vi-
lanuiz) e en Valdeorras. Outros
lugares onde se constata a pro-
dución artesanal de aceite son
Bande, Larouco, A Rua e Verín,
lugar este inzado antano de oli-
veiras, dous muíños (un hi-
dráulico) e o río Feces que lle
dá nome a dúas parroquias,
aludindo o topónimo aos res-
tos da depuración das aceito-
nas e do aceite.�

>>>

Esta empresa familiar foi funda-
da hai mais de cincuenta anos
no barrio orensán da Ponte por
Manuel Pérez Delgado que se
dedicaba ao transporte de viños
da Mancha. Co paso do tempo
mudaría a súa actividade cara a
importación de aceite con orixe
na casa matriz de Mora de Tole-
do, onde se obtiña mediante a
actividade de dous muíños de
prensa de pedra. Con eles con-
seguíase o aceite de oliva virxe,
característico desa zona polo
seu exquisito paladar e que pos-
teriormente se envasaba na
planta en Ourense.
Desde 1998, a empresa ubícase
nunhas modernas instalacións

no Polígono Industrial de San
Cibrao das Viñas, seguindo coa
elaboración, envasado e co-
mercialización de aceites de
uso alimentario.
Segundo explicaron os seus xe-
rentes, Luís e Xosé Manuel Pé-

rez, a empresa “implícase nesta
iniciativa non só para incre-
mentar a súa produción, que
nestes intres ronda os 40 mi-
llóns de kilos anuais, senón para
seguir apostando pola transfor-
mación de aceite ecolóxico ga-
lego de alta calidade, dado que
existe unha ampla demanda
deste produto no mercado que
Galiza debe saber aproveitar”.
Até agora, a empresa só conta-
ba coa planta de envasado de
aceites provintes da Mancha e
de Andalucía, mais a partir des-
te proxecto xa traballa na insta-
lación da maquinaria precisa
(ver esquema) para completar o
ciclo de elaboración.�

A empresa ourensá Aceites Abril completará
o ciclo produtivo

’’Existe unha gran demanda
de aceite ecolóxico”

[Luís e Xosé Manuel Pérez]
Xerentes de Aceites Abril.

Unha planta que aparece
na documentación
galega do ano 747

’’No século XIX, decae
en Galiza o cultivo da oliveira”

42-43 magazine.qxd  20/5/08  21:15  Página 3



ANOSATERRA
22-28 DE MAIO DE 2008

MAGAZINE.44.

Lara Rozados

E
n xaneiro do 83 saían
á luz unhas follas im-
presas en cor violeta,
nadas da teimosía
dun grupo de mulle-

res, nun momento en que o pa-
ís se recuperaba dunha ditadu-
ra. Os dereitos que as mulleres
conquistaran na República fo-
ran tronzados había moito. Era
necesario espallar a conciencia
feminista, no espazo público e
no privado. Ana Arellano,
membro do consello de redac-
ción de Andaina dende o come-
zo, lembra: “daquela estaba o
feminismo, como todos os mo-
vementos sociais, no seu punto
máis álxido, e buscabamos un
medio de expresión para poder
denunciar e propoñer temas de
debate. Ese obxectivo segue a
manterse agora”.
Andaina, aos seus 25 anos, re-
colleu nas súas páxinas todo ti-
po de voces, denunciou, cele-
brou, interrogou e reflexionou.
Chegou á puberdade con 16
anos e 24 números ás costas,
no 99, e foi entón cando cam-
biou o deseño gráfico, que hoxe
segue en mans de Uqui Per-
mui, e cambiou de apelidos:
“eramos revista do movemen-
to feminista galego. Ao rematar
a primeira xeira, cando cam-
biamos de formato, pasou a
chamarse “Revista galega de

pensamento feminista”, expli-
ca Arellano. A combinación de
activismo con reflexión crítica,
con apertura a diversas teorías
e cunha ollada lúcida e liberta-
ria, caracterizan a perspectiva
de Andaina. 

A CONTRACORRENTE. Esta visión
ten que ver cun feminismo

aberto á enorme diversidade
de movementos, e coherente
coa defensa das liberdades:
“Unha das cousas que máis
nos caracteriza é que camiña-
mos a contracorrente do femi-
nismo que máis pulo ten nos
medios, máis oficial, que pide
contra a violencia máis cárcere,
por exemplo”, explica Laura
Gómez, que forma parte de An-
daina dende o 2000. “Somos
críticas coa lei contra a violen-
cia de xénero. Hai temas máis
controvertidos, como o da
prostitución ou o da pornogra-
fía, onde mantemos posicións
diferentes. Feminismo parece
que só hai un, pero son diver-
sos e variados”. Fronte á aboli-
ción da prostitución, Andaina
defende, ante todo, que se teña
en conta ás persoas directa-
mente implicadas. A este res-
pecto, organizou hai case catro

anos unhas xornadas no Audi-
torio de Galicia, onde falaron
mulleres que se dedicaban á
prostitución. De aí saíu o volu-
me Outras voces. Outros mun-
dos. Mulleres inmigrantes e
prostitución en Galicia. 

QUE CAMBIOU EN 25 ANOS? Ao longo
da vida de Andaina fóronse
dando pasiños no ámbito xurí-
dico, no político, no económi-
co, no cultural e simbólico...
Pero a revolución segue a ser
necesaria. Temas como a ne-
cesidade de despenalizar o
aborto seguen enriba da mesa
coa mesma forza que hai case
tres décadas. “As cousas cam-
biaron, pero con matices”, afir-
ma Ana Arellano. Se cadra ago-
ra son máis visíbeis “cuestións
que daquela nin se concibían,
como o tema da violencia ma-
chista. Pero tampouco cam-

biou a situación das mulleres”.
E pon como exemplo, de novo,
a cuestión do aborto: “segui-
mos a demandar o mesmo,
aborto libre, gratuíto e na sani-
dade pública”. Considera un
avance que haxa máis mulleres
no territorio político, pero con
prevención: “pode ser unha
medida de cara á foto. Se des-
cendemos un pouco, ou mira-
mos a empresa privada, o po-
der segue a estar en mans mas-
culinas”.
E mentres, nos fogares, as mu-
lleres seguen a realizar unha
dobre xornada. Iria Vázquez,
unha das incorporacións máis
recentes ao consello editorial,
salienta que tamén entre as xe-
racións máis novas seguen a
reproducirse estas pautas de
comportamento: “somos a xe-
ración do preservativo, tive-
mos unha educación se-

A revista Andainacelebra o seu primeiro
cuarto de século. Ao seu redor agrúpase un
colectivo crítico coa visión oficial da muller

25 anos dun feminismo di

’’Camiñamos a contracorrente
do feminismo máis oficial,
que pide contra a violencia
máis cárcere, por exemplo”

’’Feminismo parece que
só hai un, pero son diversos
e variados”

[Laura Gómez]

’’Fronte á abolición
da prostitución, defendemos
que se teña en conta ás
persoas directamente
implicadas”

>>>

44-45 magazine.qxd  21/5/08  00:54  Página 2



ANOSATERRA
22-28 DE MAIO DE 2008

MAGAZINE.45.

mente que non son feministas.
Máis ou menos, todo o mundo
recoñece que algo callou na so-
ciedade. Mesmo en discursos
de mulleres de dereitas hai per-
meabilidade Pero hai aínda
certo estigma social, hai un fei-
xe de reivindicacións e de de-
reitos por facer efectivos”. Ta-
mén Iria Vázquez afirma “os
problemas seguen estando aí,
pero máis velados. O capitalis-
mo precisa man de obra (e in-
telecto) femininos, as mulleres
traballamos tamén. Pero, con
que condicións? Dá a sensa-
ción de que non existe ningún
problema, de que iso era antes.
Pero non é certo, hai certas
cousas que só padecemos polo
feito de sermos mulleres”.
O feminismo ten moito perco-
rrido e moito por percorrer. An-
daina segue a ser unha referen-
cia, como o foi hai 25 anos.�

xual accesíbel, educámo-
nos pensando que homes e
mulleres tiñamos as mesmas
posibilidades... Pero non. Can-
do empezas a convivir cunha
parella, se é home, notas que a
educación é totalmente distin-
ta. E xa non vivimos para ser
amas de casa, agora traballa-
mos fóra do fogar. Entón, que
é o que pasa?”

COS PÉS NA RÚA E A VOZ NO ESPAZO

PÚBLICO. Arellano lembra os co-
mezos, anos de loita en que ha-
bía que pórse na rúa, chegando
mesmo ao enfrontamento di-
recto. Ser feminista estaba mal
visto, mesmo recibían insultos.
Hoxe, os feminismos conse-
guen maior visibilidade no dis-
curso público, pero a loita non
pode parar. Como explica Lau-
ra Gómez, “hai moi poucas
mulleres que digan publica-

mo diferente

>>>

Distintas portadas da revista ao longo

da súa traxectoria e [abaixo, en grande]

reportaxe sobre As Marías,

fillas e irmás de sindicalistas anarquistas

represaliados no franquismo.
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Concertos,
deporte, arte
e gastronomía
no Algarve

A Oficina de Turismo de Portu-
gal en España presentou recen-
temente Allgarve 08, un progra-
ma de eventos que se desenro-
larán entre maio e outubro nes-
ta rexión do sur do país veciño.
Trátase de máis de 60 citas mu-
sicais, de arte contemporánea,
deportes e gastronomía cos
que esta rexión lusa aspira a
diversificar a súa oferta turís-
tica e a adaptarse ás esi-
xencias dos turistas
que buscan  desti-
nos de animación
cultural. 
Entre os concer-
tos musicais
destacar as ac-
tuacións de Lou
Reed (20 de xu-
llo), Caetano Ve-
loso (25 de xullo),
Diana Krall (29
de xullo), Simply
Red (1 agosto), e o
Allgarve Jazz, festi-
val que ao longo do
mes de xullo contará
cun interesante cartel no
que figuran entre outros
Manhattan Transfer, Her-
bie Hancock, e Freddy Cole. 
O programa adicado a arte
contemporánea in-
clúe varias ex-

plo, para unha persoa de 50
anos serían 170 pulsacións. So-
bre estas pulsacións calcúlase
unha porcentaxe, neste caso,
intensidade media, a porcenta-
xe oscilará entre o 60 por cento
mínimo e o 80 por cento máxi-
mo. Entón, as pulsacións estarí-
an entre 102 e 136. Isto non sig-
nifica que puntualmente non
se poida superar o máximo, se-
nón que vén indicar a conve-
niencia de permanecer a maior
parte do adestramento nestes
límites. 
Segundo o tipo de exercicio ta-
mén teremos un comporta-
mento dos sistemas diferencia-
do. Se remamos nun remoergó-
metro ou pedalexamos nunha
bicicleta estática é máis doado
controlar as pulsacións que se-
rán máis constantes. En tro-
ques, se manexamos pesas, de-
ben ser lixeiras para non sobre-
pasar os límites. Un sistema que
se utiliza é comprobar cun test
cal é o peso máximo que somos
capaces de mover nunha má-
quina, ou con pesas, nunha soa
repetición. Isto sería así con cal-
quera tipo de exercicio e máqui-
na. Unha vez feita a comproba-
ción aplicariamos unha porcen-
taxe, neste caso, entre o 60 e o 70
por cento. Por exemplo, se na
máquina de pressde banca so-
mos capaces de mover como
máximo 50 kg deberiamos facer
series de oito a quince repeti-
cións con 30 kg mínimo e 35 kg
máximo. Temos número de re-
peticións e kilos, cantas series
serían convintes?, entre catro e
seis series por máquina ou exer-
cicio. Xeralmente, fanse de tres a
cinco exercicios por grupo mus-
cular e nun programa de
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Co verán tan preto, o destino do
Algarve preséntase como algo
apetecíbel e atractivo á hora de
planificar as vacacións e tempo
de lecer dos vindeiros meses. �

E.E.

EXERCICIOESAÚDE.

Exercitarse
na idade adulta

De todos os tecidos do corpo, os
músculos son os máis sensíbeis
aos estímulos exteriores. Na ida-
de madura prodúcese unha
perda de masa muscular. Esta
perda pode deberse a unha fa-
lla de resposta neuronal no
proceso de inferir os múscu-
los a que se movan ou a dimi-
nución do fluxo sanguíneo
que altera a capacidade  para
recibir osíxeno e librarse dos
residuos. Se o músculo per-
manece activo non se atro-
fiará tan rápido e poderá

manter, e incluso incremen-
tar, a súa forza total, sexa cal se-

xa a idade a que se faga a proba. 
Hai estudos feitos con persoas
de 69 a 74 anos que indican que
aqueles que eran sedentarios
gañaron até un 22 por cento de
forza en comparación cos re-
sultados anteriores ao adestra-

mento. De todos os mo-
dos, hai persoas

que a pesar de faceren exercicio
toda a vida sofren unha perda
global de forza e resistencia que
coidase obedecen a existencia
de cambios irreversíbeis a nivel
neuronal.
Aínda non hai suficientes estu-
dos que xustifiquen a detección
da erosión celular que se pro-
duce nas estruturas articulares
pero si que se sabe que o máis
beneficioso para que as articu-
lacións sexan tan flexíbeis co-
mo o reloxo da idade permita, é
o exercicio muscular. Se se for-
talecen os distintos grupos
musculares que soportan as ar-
ticulacións, padecerán menos
estrés os tendóns, os ligamen-
tos e as estruturas articulares
debilitadas.
O deterioro do sistema cardio-
vascular, pola contra, pode
atrasarse máis que ningún ou-
tro. O envellecemento do cora-
zón e os vasos sanguíneos será
moito menos acusado para
aquelas persoas que levaran e
leven unha vida na que o exerci-
cio sexa unha constante. Inclu-
so o comezo dun plan de exerci-
cio a unha idade avanzada po-
de ser altamente beneficioso.
Con esta información debe-
mos considerar qué tipo de
exercicio é o mais recomendá-
bel e con qué pautas é necesa-
rio practicalo.
O exercicio pode practicarse a
distintas intensidades, a máis
adecuada para persoas adultas
é aquel que se realiza a unha in-
tensidade media. Esta intensi-
dade calcúlase da seguinte for-
ma: a 220 réstaselle a idade e o
resultado será o número de pul-
sacións máximas que non de-
bemos sobrepasar. Por exem-

posicións, algunhas delas loca-
lizadas en espazos tan singula-
res como a Fábrica da Cerveja
de Faro, os conventos do Espí-
rito Santo e Santo Antonio, am-
bos en Loulé,  ou a mina de sal
de Campina de Cima tamén
nesta poboación. 
Para os amantes do deporte All-
garve 08conta con varios torne-
os de golf (Copa das Nacións
entre o 17 e 21 de setembro e o
Portugal Masters entre o 16 e 19
de outubro), deportes náuticos,
e outras disciplinas deportivas.
En canto ao festivais gastronó-
micos, destacar o da Sardinha
de Portimão (8-17 de agosto) e o
do Mariscode Olhão (11-16 de
agosto).

UERE SABER MÁIS?
www.allgarve.pt
www.turismodeportugal.pt
e venda e reserva de entradas en
www.ticketline.pt

?

Creación

de Mónica Miranda
que se exporá

na Mostra de Arte

Contemporánea do Algarve.

viaxar.comer.mercar
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optar a participar en `Vaca-
cións con traballo´e a informa-
ción sobre a inscrición atópase
na web do Fondo Galego de

Cooperación www.fondogale-
go.org a partir do vindeiro 26 de
maio.�

E. Estévez
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laborarán en distintos progra-
mas de sensibilización para
contar a súa viaxe ao público. 
O perfil dos técnicos que poden

coa que se van atopar. Unha
vez de volta, os colaboradores
redactarán unha memoria e in-
forme coa súa experiencia e co-

tres días a semana trabá-
llanse dous grupos musculares
por día. Entón, resumindo, te-
riamos: tres días á semana, cada
día dous grupos musculares, ca-
da grupo dous ou tres exerci-
cios/máquinas e cada exerci-
cio/máquina de catro a seis se-
ries e de oito a 15 repeticións.
Veremos no número 1.313 có-
mo debemos completar este
programa tipo e os inconve-
nientes cos que nos podemos
atopar, ademais das posibilida-
des de distintos aparellos de
adestramento cos que nos po-
demos atopar ou que podemos
mercar.�

Xurxo Ledo
jgledo@gmail.com

COOPERACIÓN.

Vacacións
con traballo

O Fondo Galego de Coopera-
ción organiza por terceiro ve-
rán consecutivo o programa
`Vacacións con Traballo´para
técnicos da administración lo-
cal galega, concretamente dos
concellos que forman parte do
Fondo. Nesta ocasión ofértan-
se 4 prazas, unha máis que o
ano pasado, para colaborar cos
parceiros (persoas que se en-
cargan de executar fisicamente
os proxectos e plans de desen-
volvemento sobre o terreo) e
coñecer in situ a realidade de
cada programa de desenvolve-
mento. 
Na convocatoria de 2008, que
se abre o vindeiro 26 de maio e
remata o 16 de xuño ás 15,00
horas, os catro destinos de ̀ Va-
cacións con traballo´son para
Nicaragua, Cuba, Cabo Verde e
Perú. Os axentes locais traballa-
rán ao longo dun mes na exe-
cución dos proxectos que sub-
venciona o Fondo Galego de
Cooperación nestes países, co-
laborando con entidades locais
e Ong´s. Os gastos da viaxe su-
frágaos o propio Fondo e a es-
tadía e manutención corre a
cargo dos parceiros. A cambio,
as catro persoas que viaxen a
estes destinos deberán colabo-
rar co parceiro, detectar posí-
beis novas misións e crear re-
des de colaboración con outros
cooperantes. Os viaxeiros antes
de partir recibirán un curso de
capacitación e información
previa da misión e realidade

>>>

Mª López Avendaño [arriba, segunda pola esquerda] nun obradoiro en Nicaragua.
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A vila pontevedresa espera un

ano máis estes días  para encher

con títeres, música, festa e garga-

lladas todas as rúas, prazas e xar-

díns de Redondela, neste festival

que cumple a novena edición,

subtitulada Memorial Juanjo

Amoedo.

Un porco xigante,un carillón

enorme que da as horas cuns

bonequiños humáns divertidísi-

mos; unha Coca irmá da redon-

delana que leva un circo enteiro

no seu lombo, mamulengos

brasileiros, músicos australia-

nos, titiriteiros e artistas vindos

de todas partes, converterán a

Redondela nunha vila máxica e

festiva, desde este luns 26 até o

día 1 de xuño.

O creador do festival, Juanjo

Amoedo, contribuíu a facer

deste festival un motivo de cola-

boración entre institucións, sec-

tores sociais e cidadáns da vila.

Participan na organización unhas

50 persoas que, de forma volun-

taria, contribúen ano tras ano na

celebración deste evento. A coor-

dinación corre a cargo da Asocia-

ción "Xente Titiriteira" , Concelle-

ría de Culltura do Concello de Re-

dondela, Xunta de Galicia e a coa

colaboración de comerciantes e

veciñ@s de Redondela.

IX Festival de Títeres.

Lugar: Redondela e Chapela. 

Auditorio Multiusos, rúas, escolas.

Do luns 26 de maio 

ao domingo 1 de xuño.

Coordenado por Gonzalo Vilas

Sábado 24
Edward Yang
18.00 h. In our time, Tao De Chen, Ed-
ward Yang, Ke, Yizheng, Chang Yi,
1982. 106 .́ Subtítulos en galego.
BAAF 10º aniversario
20.30 h. Los demonos en la puerta,
Jiang Wen, 2000. 140 .́ Subtítulos en
galego.
Luns 26
BAAF 10º aniversario
20.30 h. Todo sobre Lily, Shunji Iwai,
2001. 146 .́ Subtítulos en galego.
Martes 27
Contos de Marineda. A Coruña e o
cine.
20.30 h. Arde amor,Raúl Veiga, 1998.
90 .́ Entrada gratuíta.
Mércores 28 
BAAF 10º aniversario
20.30 h. Oasis, Lee Chang-dong,
2002. 132 .́ Subtítulos en galego.
Entradas 1,20 euros, carné xove
0,60, abono 10 sesións, 9,00 euros.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Exposición 75º ani-
versario. II República Espa-
ñola. Unha exposición itinerante
do Ateneo Republicano de Gali-
cia que se poderá visitar na Casa
Museo Casares Quiroga. A mostra
está formada por un conxunto de
23 paneis con contidos documen-
tais e pedagóxicos.
¬EXPO. Castelao. Debuxos do

arsys, Sala Dublín. 22:30h.
15/18 euros. Actuación o xoves
22, ás 22:30, entradas 15/18 euros,
na Sala Dublín.
¬MÚSICA.Xan Solo + Cable &
Cera Extrema + Video Home
Fuck. Actuación o venres 23, ás
00:00, entradas 3 euros, na Sala Du-
blín.
¬MÚSICA.El Komité del Ze-
menterio Vezinal + The Se-
ñoritos. Actuación o sábado 24,
ás 23:00, entradas 3 euros, na Sala A
Reserva.
¬TEATRO. Robin Hood. Ambi-
cioso spectáculo musical de pro-
ducción galega, presentado polo
grupo Producións Acontrabu-
taca. O domingo 25, ás 18:00, no
Pazo da Cultura.

CARIÑO
¬MÚSICA.Sweet Oblivion
Band. A banda formada en San Sa-
durniño actúa este venres 23, ás
21:00, na Sala Micos.

CERVO
¬EXPO. Picasso, Miró e Clavé.
Exposición de pintura organizado
polo Museo Provincial , no Museo
Provincial do Mar de San Cibrao .

CHANTADA
¬MÚSICA. Stereotipos. Banda

coruñesa, con cancións que se mo-
ven entre o pop e o rock. Estarán
este    sábado 24, ás 23:59, no Sala
Mogay.

A CORUÑA
¬ CINE. Curtavisión. Todos os xo-
ves até o mes de xullo, o Centro On
Caixa Galicia acolle o ciclo ‘Curtavi-
sión’ a través do que se proxectará
unha escolma das mellores produ-
cións deste xénero. Organizado pola
Asociación Durmevela.
¬CINE. Ladrón de bicicletas.
Ladri di bicicletteobtería o Óscar á me-
llor película estranxeira en 1949. Des-
garrada, dramática e cunha dureza
que os anos non puideron debilitar,
segue a ser a obra máis lembrada de
Vittorio de Sica. O luns26, ás 18:00,  e
ás 20:30, en versión orixinal subtitu-
lada, na Sede Fundación Caixa Galicia
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 22 
BAAF (Festival de Cine Asiático de
Barcelona) 10º aniversario
20.30 h. Love will tear us apart. Yu Lik
Wai, 1999. 109 .́ Subtítulos en galego.
Venres 23 
After Hours
21.00 h. Concerto Michel Henritzi e
Rinji Fukuoka. 
My name is Albert Ayler, (Kasper Collin,
2005), 60´+ 79´. Vídeo. Subtítulos en
castelán.

BAIONA
¬EXPO. Premios Grandea-
rea. Estos premios , convocados
anualmente pola delegación de
Vigo do Colexio Oficial de Arqui-
tectos de Galicia, supoñen un re-
coñecemento a Promotores e Ar-
quitectos polo seu labor necesa-
riamente conxunto para obter
unha expresión arquitectónica do
feito cultural actual. Até o 31 de
maio, na praza do Concello.
¬MÚSICA.Colectivooruga.
Grupo nado en Ponteareas grazas á
unión de dous músicos, Álex Mera
e Iago Martínez, que deciden fusio-
nar as súas creacións para engloba-
las nun proxecto común.O venres
23, ás 23:30, no pub Marrucho.

O BARCO
¬TEATRO. Sombreiros sen cha-
peu.Obra de títeres e sombras chi-
nescas, representada polo veterano
grupo Tanxarina Títeres. Este ven-
res 23, ás 20:00, noTeatro Municipal
Lauro Olmo.

BOIRO
¬TEATRO. E ti quén ves sendo.
Unha obra da compañía  Talía Tea-
tro, programada para este  venres
23 , ás 21:00,  no Teatro Principal.

BUEU
¬MÚSICA. Carlos López  Quar-
tet.Tras seis anos lonxe da súa terra
natal, o batería e compositor Carlos
López Blanco retorna a Galicia des-
pois dun longo periplo por Barce-
lona, Nova York e Boston. Actúa
este venres 23, ás 22:30, na Café
Aturuxo.
¬MÚSICA. Lousas Sincopadas
+ El Niño del Gran Sol y los
Desastres de la Marea.O ven-
res 23, na Casa do Pobo de Beluso.

BURELA
¬MÚSICA. Fía na Roca.Dentro do
Circuíto 4x4 o grupo presenta un
percorrido pola súa discografía, o
seu traballo máis recente é "Vente
vindo" (2007). A entrada custa 3 eu-
ros (reducida 2 euros). Actúan este
sábado 24, ás 22:00, na Casa da Cul-
tura.
¬MÚSICA. Quempallou. Den-
tro do Circuíto 4x4 o grupopre-
senta en concerto temas da súa
carreira e en concreto do seu úl-
timo traballo "Polo aire!" (Zouma
Records). O domingo 25, ás 20:00,
na  Casa da Cultura.

CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. Los High Sierras. A
banda viguesa estará este venres
23, ás 23:00, na  Zona Zero.

CARBALLO
¬MÚSICA.Shining + Katha-

IX Festival de
Títeres de 
Redondela

¬ ARTE

O 9º Festival de Títeresvolverá en-

cher as rúas, escolas e salas de Redon-

dela cunha moi ampla programación

deste tipo de teatro, con grupos gale-

gos e internacionais

Castelao. Debuxos 
do álbum Cousas da vida

A terceira planta da Sede Funda-
ción Caixa Galicia da Coruña aco-
lle unha selección de 75 debuxos,
publicadas entre 1922 e 1924 nas
páxinas do xornal vigués Galicia, e
constituintes do album “Cousas
da Vida”, do xenial artista e intelec-
tual de Rianxo.
Non por difundidas menos dig-
nas de ser admiradas, os especta-
dores poderán observar os orixi-
nais propiedade da fundación
bancaria, cos seus trazos e correc-
cións do texto nalgúns casos.
No trazado dos seus debuxos
observamos a influencia dos
ukiyo-é (estampas xaponesas),
dadas a coñecer en Europa a fi-
nais do século XIX, ademais do
debuxo impresionista, e o mo-
dernista das publicacións france-
sas e alemás de principios do XX.
Predomina o grafismo, con rit-
mos envolventes e curvos que
crean figuras totalmente chas,
sen volume nin sombreado, re-
ducindo ao máximo o decorado
no que se desenvolve a acción.

Probablemente, o feito de que na
segunda metade do século XIX, a
caricatura e o debuxo humorís-
tico alcanzasen unha gran impor-
tancia, propiciou que Castelao to-
mase partido por ambas as face-
tas considerándoas como a arte
do futuro. Por outro lado o ser au-
todidacta, permítelle abrirse a no-
vos medios artísticos e manter
unha actitude máis libre coa tra-
dición. Aínda que o que máis lle
interesaba, era o feito de que am-
bas as facetas posuían unha evi-

dente utilidade social, requisito
fundamental que debía desem-
peñar a arte, segundo o seu com-
prometido criterio.
En Cousas da Vida, Castelao fai as
súas críticas e reivindicacións, con
ironía e acedo sentido do humor,
a través de debuxos de animais,
nenos, xente do pobo e caricatu-
ras dos políticos e grandes perso-
nalidades da época.

Na sede Fundación Caixa Galicia,
A Coruña, até o 7 de setembro

Fragmento dun debuxo da serie Cousas da Vida

A festa nas rúas redondelanas
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álbum Cousas da vida.Selec-
ción de 75 debuxos de Alfonso Da-
niel Rodríguez Castelao, publica-
das entre 1922 e 1924 nas páxinas
do xornal vigués Galicia. Até o 7 de
setembro, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Foto-espazos da co-
lección MUSAC. Exposición de
fotografías do Museo de Arte Con-
temporánea de Castela e León. Até
o mes de xuño noMACUF, Museo de
Arte contemporánea Unión Fenosa,
Avenida de Arteixo, 171.
¬EXPO. COBRA, as cores da li-
berdade. Procedente do Stede-
lijk Museum Schiedam de Ho-
landa, unha mostra do movimento
COBRA (Copenhague, Bruxelas e
Ámsterdan), un colectivo que con
vocación de experimentar coa arte
lle deu cor á liberdade recente-
mente  estreada, e chegaría a se
converter nun movemento artístico
experimental. No Kiosko Alfonso.
¬EXPO.Wildlife  Photograp-
her of the Year 2008. Foto-
gráfos da Natureza. Fotos
deste extendido concurso interna-
cional, até o 30 de xuño. No Aqua-
rium Finisterrae. 
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do
irracional. A través dunha selec-
ción de medio cento de obras que
conforman un percorrido baseado
nas múltiples facetas estilísticas e te-
máticas de Laxeiro, a exposición
plasma a personalidade irrepetible
do que foi un dos maiores anovado-
res da plástica galega do s. XX. Até o
1 de xuño na Fundación  Barrié de la
Maza.
¬MÚSICA. The Sunday Drivers .
A banda toledana está presentando

o seu novo disco "Tuni Telephone"
cunha xira por todo o país. A entrada
anticipada 14 euros, na sala 16. O
venres 23,  ás 23:59, no Playa Club.
¬MÚSICA. Manu Chao + Radio
Bemba Sound System. O po-
pular e estudadamente bohemio
autor franco-galego encherá este
venres 23, ás 22:30, entradas a 15
euros, no Coliseum.

CULLEREDO
¬TEATRO. Náufragos. Unha obra
do grupo Teatro Galileo. Baixo o pa-
raguas  dunha comedia o autor André
Roussin, amósanos a realidade actual
das relacións sentimentais. O xoves
22 e venres 23, ás 11:00 (función es-
colar), e o mesmo venres 23, ás
20:30,no Edificio de Servizos Múltiples.

A ESTRADA
¬TEATRO. Te has perdido el mar.
Obra da compañía viguesa Teatro
Ensalle, estará o venres 23 , ás 21:30,
no Teatro Principal.

¬MÚSICA. Manu Chao + Radio
Bemba Sound System. O can-
tante galego-francés estará este sá-
bado 24 na vila estradense, sen
confirmar lugar ou horario, entra-
das a 15 euros.

FERROL
¬CINE. Roma, città aperta.
Roma, final da Segunda Guerra
Mundial. É o contexto que se mani-
festa 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 cáma-
ras ocultas, cando os nazis aínda
ocupaban a cidade. O luns 26, ás
18:00,  e ás 20:30, en versión orixinal
subtitulada, na Sede Fundación
Caixa Galicia
¬EXPO. Carme Chacón.Exposi-
ción de pintura desta artista cru-
ñesa, aberta até o 31 de maio na
Galería Sargadelos.
¬MÚSICA. Bukowski Blues
Trío?. Movidos polo seu amor
polo blues, o funk e, por suposto, o
rock, a banda de Valdeorras leva en
activo (de forma intermitente)
desde mediados dos noventa. O
sábado 24, ás 22:00. Na Sala Run
Run.
¬TEATRO. Valdemuller. Produ-
ción do Centro Dramático
Galego.  A tradición de monicre-
ques 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 fac-
tura. O domingo 25, ás 21:00, e de
luns 26 a mércores 28, ás 11:00
(funcións escolares), noTeatro Jofre.

Cascuda
Diego Anido / CDG
Autoría, dirección e interpretación:
Diego Anido
Coprodución: Centro Dramático
Galego
Dramaturxia e posta en escena:
Alex Serrano

Os insectos foron empregados
ao longo da historia da literatura
como referentes á hora de sim-
bolizar todo tipo de condutas hu-
manas. Neste sentido, as cascu-
das chamaron a atención de
Anido por seren un dos animais
máis desprezables de todos os
que conviven nas cidades. Porén,
teñen unhas características de ta-
maño, resistencia e axilidade que
lles permiten descubrir lugares,
así como instalarse e observar a
vida humana desde os espazos

máis segredos e subterráneos
dun mundo ao que os humanos
nunca poderán acceder. Ade-
mais, cómpre anotar o coñecido
dato de que serían, xunto coas
ratas, as únicas poboadoras do
planeta no caso de producirse
unha catástrofe nuclear.

Cascuda é unha peza de teatro fí-
sico que conxuga en equilibrio as

linguaxes de teatro de texto, o
clown e a danza contemporánea,
para dar como resultado un es-
pectáculo que explora a difusa
fronteira entre a tolemia e a cor-
dura. Esta proposta é o resultado
dun longo proceso de traballo, in-
vestigación e formación de máis
dun ano de duración e durante o
cal se fixeron varias presentacións-
ensaios con público.

¬ EN ESCENA

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

Grupo CoBrA, unha exposición
sobre este colectivo de arte experi-
mentalxurdido en Holanda na pos-
guerra, que se pode ver no Kiosko
Alfonso coruñés.

Manu Chao e Radio
Bemba Sound System

Manu Chao, o músico errante,
o galego-francés ou viceversa, o
bohemio e global cantante que
non precisa case promoción
para encher aforos, estará n’A
Coruña este vindeiro venres, no
Coliseum.
A cidade citada por el nun repe-
tido e pegadizo verso dun dos
seus temas (citada na súa forma
castelanizada, eso sí) agardaba
esta cita adiada en varias oca-
sións por distintas causas, ás ve-
ces pouco clarexadas, de tipo or-
ganizativo. O cheo, a estas altu-
ras , semella asegurado.
Nesta xira mundial que Chao
comezou por esta terra, xa es-
tivo en días pasados por Mon-
forte  e Ourense, e estará n’A
Estrada o sábado que ven. Ru-
mórase (como adoita contecer
cando Manu anda por aquí)
que podería actuar nalgún ou-
tro enclave galego, sen que se
saiba moi ben donde e cando,
ainda que os adeptos do galo-
galego de seguro haberán de
enterarse a tempo polo boca a
boca, un sistema que acom-
paña habitualmente ás actua-
cións-solpresa deste artista, ás
veces en bares ou tabernas, ro-
deado dos seus amigos e fu-
xindo da publicidade, como
pode acreditar o desaparecido
bar compostelán Abril Ares,
ao que acudeu o día do seu pe-
che para agasallar ao seu dono
e amigo
Esta xira denominada Tombo-
latour comezará oficialmente
en xuño en Francia, e servirá

para presentar La Radiolina, o
seu último álbum, en 23 países
de toda Europa.
Fillo do xornalista galego afin-
cado en París Ramón Chao,
aos 14 anos tivo o seu primeiro
grupo, chamado Joint de Cu-
lasse, co seu irmán Tonio do
Borneo, e o seu primo Santi
Cassariego. Máis tarde chega-
ron os Hot Pants e Os Carayos,
cos que se aproximaba xa
moito á música festiva e a pa-
changa. Estes grupos chegaron
a ser moi coñecidos en París
dentro da música alternativa.
En 1987 Manu, o seu irmán e o
seu curmán fundaron o grupo
Mano Negra, que triunfou pri-
meiro en Francia co single
"Mala vida" e despois tiveron xi-
ras por Sudamérica. Tras unha
longa tempada no grupo (do
1987 ao 1994), comeza a súa
carreira en solitario.
O seu disco Clandestino foi un
total “hit”. O seguinte, Próxima
estación: Esperanza, incidía nas
características do anterior,
sendo visto por algúns críticos
coma un certo ”refrito” das fór-
mulas empregadas naquel. Até
a saída deste novo disco, o inter-
nacional autor segue dando
concertos, improvisados ou
máis formais, cun progresivo
eco mediático e de público, con-
verténdose nunha icona dos
movementos antiglobalización,
okupas, etc..., sen deixar de ser
comercial ao mesmo tempo.

Manu Chao e a súa banda ac-
túan na Coruña, este venres
23, no Coliseum, e na Estrada
o sábado 24.

Valdemuller, produción do CDG.

¬ MÚSICAS
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PONTEVEDRA
¬CINE. Bellisima. o terceiro
filme de Visconti, logo de Osse-
sione e A terra trema. Fábula melo-
dramática na que podemos gozar
dunha inmensa interpretación de
Anna Magnani como mamma sa-
crificada e obsesionada polo fu-
turo da súa filla como actriz. O mar-
tes 27, ás 20:00 en versión orixinal
con subtítulos en español, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Amazonia Precolom-
bina. Unha colección única com-
posta por vinte e seis pezas de ce-
rámica datadas de entre o século IV
e principios do XVI. As pezas, cedi-
das polo Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí de Barcelona e o
Museo Barbier-Mueller de Xene-
bra, son moi escasamente expos-
tas pola súa complicada conserva-
ción. Até o 15 de xuño no Sede Fun-
dación Caixa Galicia.
¬EXPO. Pintura flamenca da
colección Gerstenmaier. Ex-
posición desta importante colec-
ción de pintura flamenca, dentro
dos fondos de Caixanova. Óleos e
grabados pertencentes aos sécu-
los XVI e XVII, que xa foron exhibi-
dos na nosa comunidade noutras
ocasións.Expostos no Centro So-
cial Caixanova .

tro do ciclo de concertos Circuíto
4X4a cantante presentará temas do
seu novo disco "SiHa!" así como do
seu repertorio anterior. A entrada
custa 3 euros. Este sábado 24, ás
21:00, no  Auditorio C.C. A Fábrica.

OURENSE
¬ACTIVIDADES. Maio Xove. O
programa, organizado pola con-
cellaría de Xuventude e 45 asocia-
cións e entidades, reúne un cento
de actividades que van do xadrez
ao  sendeirismo, incluíndo ci-
nema, debates, fútbol, teatro, rol,
esgrima, concertos, exposicións,
festas, xogos... nunha mostra do
quefacer do asociacionismo xuve-
nil ourensán. Todos os días haberá
algunha actividade.
¬CINE. Unha xornada parti-
cular. Lembrado filme de Etore
Scola que xunta nun inesquecible
tour de force a Sofía Loren e Mar-
celo Mastroianni.  O martes 27, ás
20:00, en versión dobrada ao caste-
lán, no Centro Sociocultural Caixa
Galicia.
¬EXPO. Tamara Feijoo. A pin-
tora expón a súa serie “Trofeos”, au-
torretratos cun xogo coa imaxe de
animais cazados. Estará até o 13 de
xuño,en Alterarte.
¬EXPO. Manolo Ebra. O pintor
ourensán expón o seu traballo “Hie-
ratismos erráticos , até o 8  de xuño,
no Centro Cultural Deputación Ou-
rense.
¬EXPO. Celso Varela. Exposición
até  o 22 de xuño,no Centro Socioul-
tural Caixa Galicia.
¬EXPO. Non hai palabras.Expo-
sición de Iván Prieto, na Casa da
Xuventude de Ourense, dentro do
programa “Enredarte” que organi-
zan as Galerías de arte e salas de ex-
posicións de Ourense.
¬EXPO.Dos ábacos aos compu-
tadores. Unha exposición didác-
tica sobre os obxectos adicados ás
tarefas de cálculo. Até o 22 de xuño,
no Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Concertos no C.C.

Auriense. Este activo Café  pro-
grama estes concertos: Red Mos-
quitoes están este xoves 22, ás
21:30, entrada a 3 euros; Ataque
escampe tocan ovenres 23 ás
22:30, entrada a 2 euros; e  Chiqui-
licuatres, o sábado 24 ás 21:30,
entrada a 2 euros. No Café Cultural
Auriense.
¬MÚSICA. Festival Jazz de Pri-
mavera. No Café  Latino desen-
vólvese este festival, que nesta se-
mana terá estes concertos: o Cuar-
teto Arguy traenos os seus ritmos
rioplatenses adaptados ao jazz,  este
xoves 22, ás 23:00, entrada a 15 eu-
ros; Jorge Pardo , o saxofonista
que trae o espectáculo Viento An-
daluz, está o sábado 24, ás 23:00,
entrada libre. No Café Latino.
¬TEATRO. Unha de amor.Espec-
táculo polo grupo Artello Teatro
Alla Scala 1:5. O domingo 18, no
Auditorio Municipal.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Jugoplástika . A banda
de pop rock viguesa que respira ba-
sicamente da música dos anos no-
venta (Sonic Youth, Pavement, El In-
quilino Comunista...). O venres 23,
ás 23:30, no Pub Leblón.
¬MÚSICA. Fernando Esclusa. O
cantautor de rock estará este sá-
bado 24,  ás  00:00, no Pub Leblón.

Unha escolma destes obxectos que
estará até o 22 de xuño, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO.Pinceladas Galegas.
Ampla escolma de obras de auto-
res/as galegos da colección Caixa-
nova. Até o 23 de maio, no Círculo
das Artes.
¬MÚSICA.Mitocondrias. Rock
enerxético e vitamínico, cantado en
galego, castelán e inglés, interpre-
tado co poder do trío e as melodías
da harmónica de blues de Mr. Gary
Kupa. O sábado 24, ás 00:00, no Club
Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Extremoduro +
Doctor Deseo. A xira deste des-
tacado grupo do rock ibérico ven
acompañada por un novo traballo
do grupo, "La Ley Innata". Un disco
que a banda ultima nestes meses.
As entradas custan de 22 a 24 eu-
ros. O sábado 24,  ás 21:00, no Pazo
de Congresos.

MARIN
¬MÚSICA.Carlos Childe Troupe
Carlos Childe explora os terreos do
folk-blues e o country-rock. O xoves
22, ás 22:30, na Sala Ache.

MONDOÑEDO
¬MAXIA. Cousa de Maxia. Un
espectáculo de maxia polo mago
Dani García. O venres 23,  ás
20:30, no Auditorio Municipal Pas-
cual Veiga.

NARON
¬TEATRO. Romeo e Xulieta. A
obra de William Shakespeareé un
texto clásico que, nunha versión ac-
tualizada como esta, resulta un es-
pectáculo de fonda contempora-
neidade.Polo grupo Teatro do No-
roeste . O venres 23 e sábado 24, ás
20:30, no Auditorio Municipal .

OLEIROS
¬MÚSICA. Mercedes Peón. Den-

GONDOMAR
¬MÚSICA. Faltriqueira. O mo-
derno folk destas catro mozas, que,
con raíces tradicionais, fusionan po-
lifonías con percusión e incluso ins-
trumentos acústicos. A entrada
custa 3 ou 2 euros. O sábado 24, ás
22:00, no Auditorio Luís Tobío.

LARACHA
¬MÚSICA. Zénzar. O grupo de
Cerceda nace en 1987, e leva todo
este tempo con escasos cambios
de formación, facendo rock en ga-
lego, cun estilo enérxico e contun-
dente, sobre todo en directo e
cunhas letras sempre coidadas.
Actúan este  venres 23, ás 00:00, no
Pub D´antón Rock Café.

LUGO
¬CINE. Profumo di donna. A
comedia de Dino Risi, un mestre
menos coñecido que os grandes
italianos, cun pletórico Gassman .
O martes 27, ás 20:00, en versión do-
brada, 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 por-
tas do Museo Provincial de Lugo á
arte lucense, aos seus protagonistas,
sexan consagrados ou recén chega-
dos. NoMuseo provincial.
¬EXPO. O zapato, unha pe-
gada na historia.Exposición até
o 5 de xuño, noMuseo provincial.
¬EXPO. O abano español. A Co-
lección do Marqués de Colo-
mina. Unha mostra que trae as
obras mestras da colección privada
do Marqués de Colomina, o maior
fabricante de abanos valenciano.
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Carlos Childe  actúa en Marín.

Extremoduro, o veterano grupo de rock que actúa esta semana en Lugo.

Manolo Ebra expón en Ourense a

súa obra pictórica, baixo o nome Hie-

ratismos erráticos.

¬ 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 sá-
bados nas sedes da institución.  As
proxeccións, gratuitas, son ás
18:00 horas.

Sábado 10 de maio:

A chave máxica, de Frank Oz
(1995) . No Centro Sociocultural
Caixa Galicia  de Vigo.

As aventuras de Bongo, Mickey
e as fabas máxicas, de Jack Kin-
ney, Hamilton Luske e William
Morgan (1947)na  Sede Funda-
ción Caixa Galicia  de A Coruña.

Os teleñecos conquistan Man-
hattan", de Frank Oz (1984),na
Sede Fundación Caixa Galicia de
Santiago de Compostela.

Os tres cabaleiros, de Norman
Ferguson (1945), na Sede Funda-
ción Caixa Galicia  de Pontevedra .

Historia dunha gaivota, de Enzo
d’Aló (1998), no Centro Sociocultu-
ral Caixa Galicia  de Lugo.

De volta á casa, de Duwayne
Dunham (1993), na Sede Funda-
ción Caixa Galicia de Ferrol.

O carrusel máxico, de Frank Pas-
singham , no Centro Sociocultural
Caixa Galicia en Ourense.
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A RÚA
¬MÚSICA. Niño y pistola . Este
grupo de Vigo fai pop do de sem-
pre, cancións de tres minutos e me-
dio cargadas de melodías vocais, e
fano cantando en inglés. Actuación
este venres 23, ás 22:30, no Pub Ca-
tro Camiños.

SADA
¬TEATRO. Náufragos. Unha obra
do grupo Teatro Galileo. Baixo o
paraguas  dunha comedia o autor
André Roussin, amósanos a reali-
dade actual das relacións sentimen-
tais. O domingo 25, ás 20:00, na Casa
da Cultura Pintor Lloréns.

SALVATERRA DE MIÑO
¬MÚSICA. Avelaíña . Un grupo
pontevedrés que traballa dentro
da liña do folk, o rock e as novas
músicas. Actuación este sábado 24,
ás 00:00, no Vagalume Café
Concerto.

SANTIAGO
¬CINE. La Strada.Primeiro
grande éxito internacional de Fe-
llini, cos inesquecibeis Quinn  e
Massina. Conseguiu o Premio dos

Críticos de Nova York, o León de Ve-
necia, o Óscar á mellor película es-
tranxeira e o Nardo d’Argento ao
mellor realizador e produtor. O mar-
tes 27, ás 18:00,  e  ás 20:30, en versión
orixinal subtitulada, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬CONTACONTOS. José Luis Gutié-
rrez “Guti”. Dentro do ciclo Con-
tos e historias de orixe popular, este sá-
bado24 , ás 19:30, no Museo do Pobo
Galego.
¬EXPO. Sorollla e os seus con-
temporáneos. Destacados pinto-
res do “cambio de século” danse cita
nesta exposición, na que poderemos
ver unha magnífica colección de pin-
tura española do Museo de Belas Ar-
tes da Habana. Ademais, reúnense
no edificio compostelán un con-
xunto de 60 obras de Sorolla, Zulo-
aga, Santiago Rusiñol, Anglada Ca-
marasa ou Cubells, entre outros.
NaSede Fundación Caixa Galicia de
Santiago, até o 6 de xullo.  
¬EXPO.Rosalía ilustrada. Unha
exposición que ofrece unha perspec-
tiva diferente da literatura rosaliana,
valéndose do traballo de vintecinco
artistas galegos. Até o 29  de maio, na
Biblioteca Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO.Cristino Mallo. Obra do es-
cultor tudense, un dos grandes da es-
cultura galega do s. XX. Até o 22 de
xuño, no Colexio Fonseca.
¬EXPO. Alexander Sokurov.
Proxéctanse os seguintes  filmes.
Martes 27 de maio: Xapón de Mur-
murios, ás18.00 . Unha vida hu-
milde (1997), 75 min. V.O.S.,
ás20.00. Dolce (1999), 60 min. V.O.S.
Mércores 28 de maio, Os laios do
poder, 18.00 . Taurus (2000), 94
min. V.O.S.,ás 20.00 . El sol (2004),
110 min. V.O.S. Todas no Centro Ga-
lego de Arte Contemporáneo-CGAC.
¬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 so-
bre 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, unha serie de clases e activi-
dades para os máis pequenos. Até o
8 de xuño no Auditorio de Galicia.
¬EXPO.O espazo construído.
Oportunidade para coñecer de preto
varios traballos escultóricos, perten-
centes aos fondos da Colección Caixa
Galicia, de catro artistas notables da
arte contemporánea do país: Miquel
Navarro, Caxigueiro, Pamen Pe-
reira e Sergi Aguilar. Na Sede Funda-

GUIEIRO.51.

¬MÚSICA. Javier Krahe . Actua-
ción do ex compoñente da mítica
Mandrágora, este  xoves 22, ás
23:00, entradas 10/12 euros, na Sala
Karma.
¬MÚSICA. Treixadura + Orfeon
Treixadura. Dentro do Circuíto
4x4 o grupo Treixadura gaiteiros
acompañados do Orfeón Treixa-
dura presenta o espectáculo "Unha
semaniña enteira" que xunta dúas
concepcións da musica tradicional:
o canto e a gaita. A entrada custa 5
euros. O sábado 24, ás 20:30, no Tea-
tro Principal. 
¬MÚSICA. El Columpio Asesino
+ Mequetrefe, Actuación o sá-
bado 24, entradas  a 12 ou 14 euros,
na Sala Karma.
¬MÚSICA. Cocorosie + Rio en
Medio + Quinn Walker. Con-
certo este domingo 25, ás 21:00, entra-
das 12 e 14 euros , no Pazo da Cultura.

REDONDELA
¬MÚSICA. El Cubo. O grupo ga-
lego actúa este sábado 24, ás 00:00,
no local A Fragua.
¬TEATRO. IX Festival de Títeres.
Coa obra Txo Titelles, doCirc Caba-
ret Armando Rissotto, este martes
27  , ás 21:00 no Auditorio Multiusos,
comeza o festival, que continuará
en días sucesivos.
RIBADEO
¬TEATRO. Víctor Aneiros band.
O prestixioso gruitarrista ferrolán
presenta en concerto, acompañado
da súa banda, o seu quinto traballo
discográfico "heroe secreto". Com-
posicións propias que navegan en-
tre o rock, o blues e o jazz. Esta ac-
tuacíon enmárcase no circuíto 4x4.
A entrada custa 4 euros (2 euros a
reducida). O venres 23, ás 23:00, no
Auditorio Municipal Hernán Naval .

ción Caixa Galicia, até o 8 de xuño.
¬MÚSICA. Treixadura + Orfeon
Treixadura. Dentro do Circuíto
4x4 o grupo Treixadura gaiteiros
acompañados do Orfeón Treixadura
presenta o espectáculo "Unha sema-
niña enteira" que xunta dúas con-
cepcións da musica tradicional: o
canto e a gaita. A entrada custa 5 eu-
ros. O venres 23, ás 21:00, no Teatro
Principal. 
¬MÚSICA. Lamatumbá. O grupo
ourensán presenta o seu novo disco.
As  entradas  van a  8/10 euros. Este
xoves 22, ás 21:30, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. Extremoduro + Doc-
tor Deseo. A xira deste destacado
grupo do rock ibérico ven acompa-
ñada por un novo traballo do grupo,
"La Ley Innata". Un disco que a banda
ultima nestes meses. As entradas
custan de 22 a 24 euros. O venres 23,
ás 21:00, no Multiusos Fontes do Sar.
¬MÚSICA. Samesugas + The Ho-
mens. Estes dous grupos do Casti-
ñeiriño serán os encargados de pre-
sentar nunha festa o próximo sá-

bado 24, o festival Rock en Costa
2008, a celebrar o 31 de maio neste
barrio. Os dous grupos presentan o
EP compartido que veñen de edi-
tar. O concerto, con entrada de
balde,será ás 21:00, no Centro So-
ciocultural do Castiñeiriño.
¬TEATRO.IX Mostra de Teatro
Universitario . Nunha progra-
mación que se extende até o 3 de
xuño,e con entrada gratuíta previo
paso polo despacho de billetes
(aberto a partir das 18.00 horas), o
luns 26 , ás 21.00, pola Compañía
Bicodobrelo (USC): Comedia bí-
fida, de Núñez Singala. Duración:
90 minutos. O martes 27 , ás21.00 ,
polo Grupo de Teatro da Facultade
de CC. da Educación (USC): AMOR-
triscos: cousas que dicirnos, de
Sergi Belbel, José Luis Alonso de
Santos. Duración: 30 minutos. E o
mércores 28 , pola Aula de Teatro
do Campus de Vigo (U. Vigo): Top
Girls, de Caryl Chessman, cunha
duración de 60 minutos. Todas elas
no Salón Teatro..

Quere saber máis”                                        anosaterra.com

Historieta Galega, unha exposi-

ción que ofrece un percorrido pola

labor dos debuxantes galegos

desde o  73 até hoxe, no Auditorio

de Galicia, en Santiago.
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O grupo El Cubo.

Unha escultura de Cristino mallo.

Ruta de sendeirismo "A me-
moria do lobo" no concello de
Cotobade. Foxo do Lobo: Elemento
etnográfico que tiña como finalidade
darlle caza ó lobo no pasado. Lonxi-
tude:10,5KM. Duración:3H e 30 .́ 

Ruta de sendeirismo Subida
ao Monte da Louseira. Neda

Información: 981 390 233

Rutas dominicais pola Ri-
beira Sacra. Organiza: Castellun -
Vía Luci. Sober.

Tfno.: 629 208 917.

Visitas guiadas polos paraxes
protexidos dos Ancares.

Organiza: Consellería de Medio Am-
biente • Tfno.: 981 371 660

Museo etnográfico da Funda-
ción Neira Vilas. Reune trebellos de

labranza e tradicionais.Pódese visi-
tar de luns a sábado de 18:00 a
20:00, ao igual que a biblioteca. 
Sito en Gres (Vila de Cruces).

Ruta da auga, de San Alberte e
Pardiñas (20 Km.). Organiza: Conce-

llo de Guitiriz. 
Información: 982 370109 
turismo@concellodeguitiriz.com.

Visitas aos Museos Científi-
cos da Coruña: Casa das Ciencias ·
Domus · Acuario. 
Visitas: 981 189 844 · 981 189 846 ·
www.casaciencias.org

Ruta de sendeirismo polo
Camiño Inglés e ruta dos Muí-
ños de Batán. Rutas a pé, a cabalo,
en bicicleta ou vehículo motorizado.
Información: Casa da Cultura do
Concello de Carral.

¬ DE PASEO
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¬TEATRO.Cascuda. Diego Anido
estrea na Sala Nasa a súa “Cascuda”,
unha proposta escénica coprodu-
cida polo Centro Dramático Ga-
lego, que ofrece unha mirada sin-
gular sobre os animais máis despre-
zables do mundo humano. O
xoves 22, venres 23 , e sábado 24, ás
22:00, naSala Nasa. 
¬TEATRO. O clube da calceta.
Unha obra do grupo Teatro do
Morcego, arredor dunhas mulleres
que se reunen para calcetar. O ven-
res 23 e sábado 24, ás 21:00, no Tea-
tro Principal.

SANXENXO
¬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 ele-
mentos centrais coma o pan. Polo

¬EXPO. Xavier Cuíñas. Escultu-
ras, até o 14 de xuño,na Galería Tris-
quel e Medulio.
¬TEATRO. Proxecto DramA3:
Estigma. Na illa volcánica de Es-
tigma, a vida vese ameazada polas
pegadas do pasado. A descon-
fianza 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 to-
das que se entrecen nunha trama
chea de suspense. O xoves 22, ás
11:00 (función escolar), e o venres
23 ás 21:00, no, Teatro Municipal-
Área Panorámica .

VALDEORRAS
¬EXPO. FotogrÁfrica. O Centro
Comarcal de Valdeorras expón até
o vindeiro 31 de maio a mostra

"FotogrÁfrica, vidas arredor da
Sida", organizada pola ONG Médi-
cos do Mundo. A exposición é o
resultado do traballo de catro fotó-
grafos que viaxaron a África para
retratar a realidade da epidemia e
para ensinarlles aos afectados a
empregar os medios audiovisuais
para transmitir as súas vivencias e
o seu punto de vista.

VIGO
¬CINE. Good morning,
Babylonia. Filme dos irmáns
Taviani, sobre a epopeia do cine
mudo de Hollywood, unha obra
máis resultona que clásica.  O
martes 27, ás 18:00 (versión do-
brada), e ás 20:30 (orixinal con
subtítulos en español), no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Xosé Mª Álvarez Bláz-
quez, a palabra e os días. Ex-

grupo Volta e Dálle Teatro. O sá-
bado 24, ás 22:300, no Pazo Emilia
Pardo Bazán.

SOBER
¬MÚSICA. Tadeo Guitián. Ho-
menaxe a este mestre, músico e di-
rector. Estrea dun pasodoble de In-
dalecio Fernández Groba, e outros
actos. Este sábado 24, de 11:30 a
12:30 na Rúa do Comercio.

TUI
¬ACTIVIDADES. Semana do Li-
bro e a Lectura . Esta activi-
dade, promovida pola Consellería
de Cultura, chega a Tui, cidade na-
tal de Xosé María Álvarez Blázquez
o 18 de maio. Durante unha se-
mana haberá actividades relacio-
nadas co libro e a lectura, dirixidas
ao alumnado, os profesores, os
pais e nais e o público xeral.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

VII premio de literatura 
infantil e xuvenil  Raíña Lupa

Coa ansia de fomenta-la creatividade fabula-
dora dirixida ó mundo dos nenos e, ó mesmo
tempo, facer memoria deste personaxe da
lenda e dos contos populares en relación coas
terras de Compostela, convócase o VII Premio
de literatura infentil e xuvenil “Raíña Lupa”, de
acordo coas seguintes
B A S E S
1-Poderán optar ó premio tódalas persoas, cal-
quera que sexa a súa nacionalidade, que pre-
senten narracións adicadas ó público infantil
ou xuvenil, inéditas e non premiadas con ante-
rioridade, e escritas en galego.
2-Outorgarase un premio único e indivisible
dotado con 6.500 €.
A deputación publicará a obra premiada, di-
rectamente ou a través doutra editorial, reser-
vándose durante dezaoito meses os dereitos
de edición.
3-As obras serán de tema e extensión libres,
observando as características propias da no-
vela adicada ó público infantil ou xuvenil, po-
dendo contemplar a inclusión de elementos
ilustrativos, gráficos, etc. As obras presenta-
ranse por duplicado e en exemplares separa-
dos, en tamaño DIN A4, por unha soa cara, nu-
merados, grampados ou encadernados.
As obras presentaranse baixo un título e un
lema, achegados de plica na que se fará cons-
tar o título e o lema no seu exterior, e que con-
teña no seu interior o nome e os apelidos do
autor, o seu domicilio, nacionalidade e nú-
mero de teléfono.
4-O prazo de recepción das obras rematará o
día 16 de agosto de dous mil oito e envia-
ranse á Deputación Provincial, Avda. de Alférez
Provisional 2, 15006 A Coruña, indicando no
sobre “VII Premio de literatura infantil e xuvenil
“Raíña Lupa”.
5-O xurado estará presidido polo señor presi-

dente da deputación e formarán parte del a
señora deputada presidenta da Comisión de
Cultura,Educación e Patrimonio Histórico-Ar-
tístico, e cinco persoas de recoñecido prestixio
do ámbito literario nomeadas polo sr. presi-
dente da Deputación , e o gañador do ano an-
terior, que poderá ser substituído por outra
persoa, no caso de que non lle fose posible
acepta-la súa participación; actuará como se-
cretario o da corporación ou funcionario no
que delegue.
A composición do xurado publicarase con an-
terioridade á súa reunión, co fin de que se poi-
dan interpor, se é o caso, os recursos legais per-
tinentes.
6-Os participantes terán a obriga de comuni-
car á deputación a concesión de calquera pre-
mio que obteña a obra presentada, no mo-
mento que esta situación se produza, o que
dará lugar á súa exclusión do concurso.
O xurado actuará en pleno, en sesión a ser po-
sibel única, sendo necesaria a asistencia dos
dous tercios dos seus membros.
As súas deliberacións serán secretas e delas re-
dactarase a acta correspondente.
O xurado non poderá declarar deserto o pre-
mio e a súa proposta será obxecto de resolu-

ción da Presidencia desta deputación, que é o
órgano competente para resolve-lo premio.
O premio decidirase nas datas comprendidas
entre o 18 de agosto e o 30 de septembro do
ano 2008, e será dado a coñecer a través dos
distintos medios de comunicación.
A plica correspondente á obra que resulte fina-
lista poderá ser aberta polo secretario do xu-
rado a fin de que, se o seu autor o permite,
poida darse a coñecer o nome do finalista.

XVIPremio de Poesía Espiral Maior

Edicións Espiral Maior convoca en Galicia e
Portugal o XVI Premio de Poesía Espiral Maior,
un dos certames poéticos máis importantes
dos que na actualidade teñen lugar no ámbito
peninsular ibérico. Na actual convocatoria, o
premio, patrocinado por Ámbito Cultural El
Corte Inglés, pasa de estar dotado con 12.000
€ a 15.000 €, converténdose así no premio
mellor dotado economicamente de Galicia e
nun dos mellores dotados, no que atinxe á po-
esía, do panorama ibérico e europeo.
Bases:
1. Establécese un premio único, dotado con
15.000 €, para libros de poesía inéditos escritos
en idioma galego (segundo a normativa vi-
xente) ou idioma portugués.
2. As obras presentadas a concurso terán un
mínimo de 600 versos e non poderán partici-
par simultaneamente noutros certames poéti-
cos. Os orixinais deberán ser presentados por
cuadriplicado, mecanografados a dobre es-
pazo e baixo plica, con lema e sen remite, fa-
céndose constar no interior da mesma os da-
tos referentes á identidade, enderezo, teléfono
e curriculum do autor.
3. Os traballos serán enviados por correo certi-
ficado ao seguinte enderezo: EDICIÓNS
ESPIRAL MAIOR, Rúa Xoán Carlos I, 22, 1º B -
15670
Culleredo (A Coruña) e deberá indicarse no ex-
terior do sobre "Para o XVI Premio de Poesía Es-
piral Maior".

4. O prazo de admisión das obras rematará o
20 de xuño de 2008 e o fallo do Xurado, com-
posto por poetas e críticos literarios de recoñe-
cido prestixio, farase público o día 25 de xullo
de 2008.
5. O libro premiado, cunha tiraxe de 2.000
exemplares, verá a luz na Colección Poesía de
Edicións Espiral Maior e a súa primeira edición
estará exenta de dereitos de autor.
6. A interpretación das presentes Bases corres-
ponde ao Xurado e o feito de participar no cer-
tame supón a conformidade dos autores coas
mesmas.

VII Edición Certame de artes 
Plásticas Deputación de Ourense

A Deputación convoca a VII edición do seu cer-
tame de artes plásticas para menores de 30
anos
O Centro Cultural da Deputación de Ourense
acolleu a presentación da VII edición do Cer-
tame de Artes plásticas que convoca esta insti-
tución e que está dotado con 14.000 euros en
premios, tendo como destinatarios os artistas
menores de 30 anos.
Este certame admite todo tipo de traballos e
disciplinas artísticas incluíndo pintura, escul-
tura, gravado, video, arte dixital, instalacións
etc...
Os traballos deben remitirse ó Centro Cultural
da Deputación de Ourense (rúa Progreso,30-
32003 Ourense) antes do día 31 de maio.
Posteriormente un xurado de especialistas
asignará os premios, un primeiro dotado con
6.000 euros, un segundo dotado con 4.000,
un terceiro premio dotado con 2.000 euros e
dous accésit de 1.000 euros cada un.
Ademáis das obras premiadas, o xurado reali-
zará unha selección entre as obras presentadas
que formarán parte dunha exposición e dun ca-
tálogo que se editará no mes de setembro.
Para máis información poden dirixirse o telé-
fono 988 385 222 ou ben vía e-mail centrocu-
tural@depourense.es

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
22-28 DE MAIO DE 2008

Estigma, a última produción do Cen-
tro Dramático Galego, producto dunha
escritura en común de tres autores/as
distintos.

Tadeo Guitián, músico lembrado en Sober.
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Obra para os máis cativos, sobre o
tema da discrimación do/da dife-
rente. Representada pola compañía
Talía Teatro. O sábado24, ás18:00,
no Auditorio Municipal.

VIVEIRO
¬TEATRO. Hendaya mon
Amour. Parodia das relacións en-
tre Franco e Hitler, presentada en
clave de cabaret musical polo grupo
Bacana. O sábado 24, ás 21:00, no
Teatro Pastor Díaz.

cado. Este sábado 24, ás 00:30,no
Manteca Jazz.
¬MÚSICA.Los Coronas + High
Sierras. A banda madrileña pre-
sentan o seu máis recente disco "Sur-
fin Tenochtitlan". Están acompaña-
dos  vigueses Highsierras. A entrada
anticipada,  12 euros (Sala Breogain,
Tenda elepé, Gong Discos, Tendas
Tipo) e 16 euros na sala. O sábado 24,
ás 23:00, na Sala Breogain.
¬MÚSICA.Carlos López Quar-
tet. Música funk-fusion instrumen-

tal en que destaca o baixo eléc-
trico como instrumento solista. Ac-
túa este martes 20, ás  21:30, no
pub La Galería. 
¬TEATRO.A lingua das bolbo-
retas. Espectáculo baseado na
famosa obra de M. Rivasque pre-
senta a compañía Teatro del An-
damio, os días venres 23, e sá-
bado 24, ás 21:30, e o domingo
25, ás 20:30. No Teatro Arte Livre,
Rúa Vázquez Varela, 19.
¬TEATRO. O merlo Branco.

posición sobre o editor e autor ao
que se adica este ano o Día das Le-
tras, organizada pola Consellería
de Cultura e a Editorial Galaxia, até
o 25 de maio, na Casa Galega da
Cultura de Vigo.
¬EXPO. De nova materia. Es-
cultura contemporánea na
Colección Caixanova. Exposi-
ción que combina a obra dos artistas
galegos máis recoñecidos como
Leiro, Manolo Paz ou Silverio
Rivas, coas propostas máis novas de
Marcos Juncal, Jorge Perianes ou
Diego Santomé, entre outros. Até o
15 de xuño, no Centro Cultural Caixa-
nova.
¬EXPO. Paixóns privadas, vi-
sións públicas. O comisario e crí-
tico de arte Fernando Castro Flórez
presenta unha selección de fondos
de coleccións privadas de Galicia,
centradas en arte contemporánea.
Até o 7 de setembro, no MARCO, Mu-
seo de Arte Contemporánea .
¬EXPO. Paixóns privadas, vi-
sións públicas. O comisario e crí-
tico de arte Fernando Castro Flórez
presenta unha selección de fondos
de coleccións priva
¬EXPO. Francisco Pazos. Exposi-
ción de escultura,un percorrido pola
súa última década de escultura, a
través dunha apariencia sinxela que
agacha fondas reflexións. Até 0 15
de xuño, no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬EXPO. Manuel Vilariño. Exposi-
ción de fotografías deste gañador
do premio Nacional de Fotografía.
Na Galería Bacelos, Rúa Progreso, 3.
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do
irracional. A través dunha se-
lección de medio cento de obras
que conforman un percorrido ba-
seado nas múltiples facetas estilís-
ticas e temáticas de Laxeiro, a ex-
posición plasma a personalidade
irrepetible do que foi un dos maio-

res anovadores da plástica ga-
lega do s. XX. Até o 1 de xuño na
Fundación  Barrié de la Maza.
¬MÚSICA. Supagroup + Men .
Actuación este xoves 22, ás 21:30,
na Iguana Club.
¬MÚSICA. Pacífico. A banda ga-
lega actúa este venres 22, en La Fá-
brica de Chocolate. 
¬MÚSICA. Cool beat. Jazz desta
formación galega, este sábado 24,
ás 00:30, no  Verbum Jazz. 
¬MÚSICA. Malkeda + Don
Skull. A banda pontevedresa de
rock metal experimenta cos sons
agresivo e doces e retrousos pega-
dizos. Completan os madrileños
Don Skull, rock metal. A entrada
custa 3 euros.O sábado 24, ás 22:30,
na Fábrica de Chocolate.

¬MÚSICA. Sumrrá. Manuel
Gutiérrez ao piano, Xacobe
Martínez Antelo ao contra-
baixo e Lar Legido á batería
conforman Sumrrá desde o ano
2001. Levan desde entón traba-
llando sobre material orixinal, e
xa teñen dous discos no mer-

GUIEIRO.53.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Queres saber máis “                                       anosaterra.com

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. 
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22-28 DE MAIO DE 2008

Cool Beat , grupo de jazz que actúa esta semana en Vigo.

Francisco Pazos expón a súa obra
escultórica en Vigo.

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

� Fanse plantacións, podas,
limpeza de fincas e montes,
desbroces manual e mecánico,
calquer traballo agrícola. 
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).

�  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 ad-
hesivos políticos de Galiza.
Carlos Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br. 

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

� Alúgase casaen Lira, a ca-
rón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Al-
quílase por quincenas (600
euros) e por mes (1200 euros).
Telf.: 981761144

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

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

�  Véndense móbeis e maqui-
naria de café en bo estado (só
tres anos de uso). 
Telf: 986438339
� Véndese contrabaixo semi-
novo con funda e arcos francés

e alemán. 
Chamar ao: 619 218966.

� Asturias. Tapia de Casarie-
go. Alugo casa nova de campo
con xardín, asador, horta, cena-
dor. Preto de praia e montaña.
Zona moi tranquila. Fins de se-
mana de venres a domingo por
110 euros para todos. 
667 293 752.

� 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. Xo-
sé Ramón (Candeán-Vigo)

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

� Gustaríache ter un alber-
gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santia-
go”?. Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca
2.000 metros. Semirrestaura-
do. 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@te-
rra.es.

� Facemos traballos en pe-
dra: escultura, artesanía, cons-
trución, reformas, restaura-
ción.
Teléfono: 698 163 989

�  Rapaz de 26 anos gustaría
de coñecer raparigas de Ferrol
Terra de esquerdas e de senti-
mento nacionalista, para ami-
zade e o que xurda.
Telf: 666730096

� Rapaz de corenta anos
busca coñecer muller galega
con certa cultura e sensibilida-
de, 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 so-
cial, para amizade ou o que
xurda. 
E-mail: teixugo9@yahoo.es

� Queremos alugar unha casa
nunha aldea da Galiza, un lugar
tranquilo, en contacto coa natu-
reza e galegofalante para pasar
as vacacións, témolas en
agosto.  O noso correo:   lou-
rido@nodo50.org

� Vendo a bo prezo un col-
chón fotón platino con dúas al-
mofadas. Telf: 986504407

Hendaya mon amour, de Bacana Teatro.
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sen os primeiros códigos serios
de censura, pensados especial-
mente para ela, é o xeito de recu-
perar parte do seu dinamiteiro
sentido orixinal. Este que agora
chega aos andeis de novidades
contén unha das súas frases
máis citadas “Cando son boa
son moi boa, pero cando son
mala son moito mellor”, siseada
a un estupefacto Cary Grant que
un ano antes xa aguantara im-
pertérrito a memorábel “iso que
levas é unha pistola ou é que te
pos contento de verme?” na me-
morábel e digna de ser recupe-
rada xa She done him right. O
coitado Grant comezou a súa ca-
rreira como puchingballda Mae
West máis indómita, a que fixo
estarrecer os cimentos da Norte-
america máis puritana.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Indiana Jones e o reino
da caveira de cristal
Dirixe: Steven Spielberg.
Intérpretes: Harrison Ford, Shia
Labeouf.
Aventuras. EE UU, 2008

Non nos trabuquemos: a saga
do arqueólogo do látego remata
con Indy, seu pai, aquel glorioso
Sean Connery e o resto da
troupecabalgando cara ao sol-
por sobre as areas do deserto no
remate d’A última Cruzada.Non
por iso imos facer pouco desta
coda crepuscular. Finiquitados
os nazis, os soviéticos da Guerra
Fría son os novos pérfidos mal-
vados nesta nova entrega que se-
gue a citar de esguello os vellos
clásicos da banda deseñada de
aventuras e o espírito da mellor
literatura pulp. Perú e as vellas
tombas incas son o novo esce-
nario das andanzas de Indiana
na busca da citada caveira de
cristal. Os nostálxicos agradece-
rán a recuperación de Karen
Allen, esa Marion Ravenwood
da primeira entrega. As novas
xeracións teñen o gancho do im-
berbe Labeouf.

A princesa de Nebraska
Dirixe: Wayne Wang.
Intérpretes: Ling Li, Brian
Darforth.
Drama. EE UU, 2008

A outra cara da moeda de Mil
anos de oración, logo de anos
entregado a dilapidar toda a cre-
dibilidade con filmes como Su-
cedeu en Manhattan, o director
de Smoke semella decidido a
reuperar o tempo perdido. Ao
tempo que filmaba a elexíaca fita
antes comentada –premio en
Donostia– acometeu este pe-
queno relato urbano de tono
pop. Os dous filmes teñen como
orixe relatos de Yiyun Li, un dos
novos valores das letras chinesas
afincado nos EE UU,  inda que

Herbert Ross, na
que Sally Field,
Shirley McLaine,
Daryl Hannah e
unha moza Julia
Roberts, entre ou-
tras, se xuntaban
nun salón de be-
leza dunha pe-
quena vila nortea-
mericana para
compartir penas e
sorrisos. Con todo,
a fita escrita, diri-
xida e protagoni-
zada pola Labaki
ten méritos de
abondo como para darlle unha
oportunidade se buscamos pro-
bas de que mesmo nos escena-
rios da traxedia é posíbel o tono
menor.

DVD VENDA.
Non son ningún anxo
Dirixe:  Wesley Ruggles.
Intérpretes: Mae West, Cary Grant.
Comedia. EE UU, 1933

Converter a Mae West en peza
museística da cultura popular
norteamericana do século XX
supuxo arrebatarlle toda a carga
subversiva e irreverente do seu
fundacional personaxe de
vamp. Revisar os seus primeiros
filmes, os do bienio dourado de
1932-1933, antes de que se crea-

esteticamente seguen camiños
opostos. Mil anos de oración
adoptaba un estilo repousado,
contemplativo, mentres que
esta crónica de 24 horas na vida
dunha universitaria chinesa nos
EE UU desorientada logo de re-
gresar embarazada dunha fugaz
visita ao país dos seus ancestros,
aposta por unha estética pop
calculadamente improvisada. 

California Dreamin’
Dirixe: Cristian Nemescu.
Intérpretes: Armand Assante,
Jamie Elman.
Comedia. Romanía, 2007

Un convoi ferroviario da OTAN
vai bater de fronte coa corrupta

Xosé Valiñas

burocracia romanesa nun dimi-
nuto apeadeiro acarón da fron-
teira con Serbia en plena guerra
do Kósovo. Esa é  a premisa
desta desquiciada comedia de
trens, oficiais norteamericanos
desorientados e funcionarios
corruptos gañadora do premio
Un Certain Regard no Cannes
do ano pasado. Certame no que
colleitou numerosas adhesións
malia que o seu director, un
prometedor Cristian Nemescu
que a dirixiu con apenas 26 anos
a deixou inacabada ao morrer
nun accidente de automóbil an-
tes da súa estrea.

DVD ALUGUER.
Caramel
Dirixe: Nadine Labaki.
Intérpretes: Nadine Labaki,
Iasmine Al Masri.
Traxicomedia. Líbano, 2007

Coa que está  caer no país de Gi-
bran e Adonis non vén mal recu-
perar esta pequena e sensual
mostra de cinema árabe femi-
nino. Na súa estrea non conse-
guiu a repercusión popular que
merecía polas súas posibilida-
des. Situala nunha perrucaría na
que se emprega un goloso sirope
de limón no lugar da cera para
facer as depilacións trae á me-
moria a Magnolias de aceirode

Harrison Ford en Indiana Jones e o reino da caveira de cristal. DAVID JAMES
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Wayne Wang,  director d’A princesa de Nebraska. VINCENT WEST / REUTERS

Nadine Labaki, directora e protagonista de Caramel.

Mae West,  protagonista de Non son ningún anxo.
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CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
Gonzalo Vilas

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

Como espectáculo televisivo o xadrez non desperta apenas interese. Sen
embargo coas novas tecnoloxías ocorre o contrario, e dada a súa idonei-
dade para o seguemento e práctica na rede son moitos e cada vez máis
os afeccionados que miran estes eventos en internet. Hai uns dias puide-
mos ver en directo na páxina web da federación galega de xadrez
(www.fegaxa.org) a final do play off da liga galega por equipos.

Rafael Rodríguez 2.293 
(Universidade de Vigo) 
Alexander Graf 2.611 (Marcote)

Monforte de Lemos. Liga Galega
10/05/2008 D36. (Gambito de dama
refusado)

O clube Marcote de Mondariz, cun
equipo de gran calidade proclamouse
un ano máis campión tras superar por
4 a 2 a un Universidade de Vigo máis
modesto pero que loitou valente-
mente, obtendo catro meritorios em-
pates nos primeiros taboleiros. Tercei-

ros e cuartos foron respecitvamente o
Clube xadrez Ferrol A e o Padrón A. Ve-
xamos a partida no 1º taboleiro.

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 d5 4.Cc3 c6
5.cxd5 exd5 6.Ag5 Ae7 7.Dc2 g6 8.e3
Af5 9.Ad3 Axd3 10.Dxd3 Cbd7 11.0-
0 0-0 12.Tab1 a5 13.Dc2 Te8 14.Ce1
Ad6 15.g3 De7 16.Cd3 De6 17.Axf6
Cxf6 18.Rg2 h5 19.Cc5 [19.Cf4 Dd7]
19...Axc5 20.dxc5 Cd7 21.Tbd1 De7
(Diagrama) 22.e4 Dxc5 23.exd5 Tad8
24.Db3 Cf6 25.dxc6 Dxc6+ 26.Rg1
h4 27.Txd8 Txd8 28.Td1 Te8 29.gxh4

Te5 30.Da4 Df3 31.Td8+ Rg7 32.Dd1
Dh3 33.Td4 Th5 34.Dd3 Txh4
35.Dxh3 Txh3 36.Cd5 Th5 37.Cxf6 R.
Rodriguez opta por entrar nun final de
torres con moi lixeira vantaxe
37...Rxf6 38.Td6+ Rg5 39.Tb6 f5
40.Txb7 Th4 41.a3 Td4 42.Tb5 Td2
43.Rg2 Rf4 44.b3 Td3 45.h3 a4 

XADREZ       xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKUSOLUCIONS

doadomedio

Horizontais:
1- Nome ficticio ou suposto. Derradeira letra do alfabeto grego. 2- Pobo
mongol de Siberia oriental. Froita de óso, ameixa alongada e de cor
amarela. 3- Ningunha ou pouca cousa, nada. Na música, intervalo de
tres tons enteiros consecutivos 4- Palabriña que significa a liña que une,
nunha carta xeográfica, os puntos que teñen os mesmos niveis de pre-
cipitación líquida recollida nun determinado período de tempo. Ao
revés, concede, outorga. 5- Depresión do terreo entre dúas montañas
ou elevacións. Cociñado na grella ou no forno.  6- Fogar. Quere, estima.
7- Vixiante ou policía, xeneralmente armado. Período de tempo de
varios meses (de doce, concretamente). 8- Prefixo latino que atopamos
na expresión, “.... hoc”, por exemplo. Deporte náutico que se practica
sobre unha táboa cunha vela triangular. 9- Demora, tardanza, aplícase
habitualmente falando do nivel intelectual dun neno ou adulto. Grupo
étnico que hoxe habita en Laos e Tailandia, e noutros países da contor-
na. 10-  Lama, mestura de terra e auga. Medida de lonxitude aplicada ás
distancias no mar. 11- “Fala” o burro. Facer obras.
Verticais:
1- Artiluxio para soster o libro ou a partitura musical. Gracia ou desenvol-
tura con que alguén fai algo, ou que leva consigo nas súas accións. 2- Ao
revés, localidade asiática sede dunha olimpíada, hai alguns anos. Inclinar
ou inclinarse cara a un lado. 3- Inventar algo novo, introducir novidades.
Este tren ía tan rápido que até lle caeu unha letra polo camiño. 4- Símbo-
lo da prata. Na informática, conxunto dos elementos físicos do computa-
dor, en oposición aos programas ou software.  5- Dise da acción ou
comentario realizada de xeito fino, suave, sen revelar a intención brusca-
mente. Especie de anguía, tamén se lle di eiroa.  6- Nota musical. Símbolo
do Neodimio. 7- Seguidor do ofismo, corrente do gnosticismo. Conxun-
to de condimentos para conservar ou dar sabor ás carnes e ós peixes.  8-
Nome despectivo aplicado aos médicos, referíndose á súa pouca eficacia.
Símbolo do Rubidio. 9- Cunha “o” máis, xogador camerunés do Barça (de
momento).  Poñer a herba do prado en moutas ou pequenos montóns.
10- Glándula sexual masculina (testículo) ou feminina (ovario). Cada un
dos grupos en que se subdividen algunhas especies, mesmo os huma-
nos. 11- O contrario de “cátodo” sacarlle punta a algo, un coitelo mesmo.

Liga Galega por equipos
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Eva Estévez
OO  ooffiicciioo  ddee  ssoollddaaddoorr  tteenn  aallggoo
qquuee  vveerr  ccooss  ssoollddooss??
(Risas) Non. 
QQuuee  ffaann  eennttóónn??  
Unimos materiais. O ferro, alia-
xes... Na maioría dos casos uni-
mos a canalización que leva o
barco. Xuntamos pezas, face-
mos unha especie de puzzle.
EEssttáá  eessppeecciiaalliizzaaddoo  nnaallggúúnn  ttrraa--
bbaalllloo  eenn  ccoonnccrreettoo??
Hai varios tipos de soldadura:
semiautomática, eléctrica e tig.
Eu traballo coas tres. Estou ho-
mologado.
OO  sseeuu  ttrraabbaalllloo  éé  ccoommoo  oo  dduunn
mmooddiissttoo  oouu  xxaassttrree??
Mellor como de costureira (ri-
sas). Facemos as puntadas con
electrodos e chispas. 
FFiixxoo  aallgguunnhhaa  oobbrraa  ddee  aallttaa  ccooss--
ttuurraa,,  aallggúúnn  bbaarrccoo  iimmppoorrttaannttee??
Traballei no Enterprise, famoso
por tirar coa Ponte das Pías. Re-
centemente estiven traba-
llando na reparación da central
das Pontes ou en Puerto Llano
(Cidade Real). Ultimamente ta-
mén estiven na parte nova da
central das Pontes, traballando
co ciclo combinado de gas...
Fago un pouco de todo. 
AAss  ssúúaass  ssoollddaadduurraass  tteeññeenn  ffiirrmmaa,,
ccooññéécceennssee??
Home, os compañeiros que tra-
ballan comigo e os xefes saben
que son miñas. Pero fóra dese
ámbito, non se coñecen.
OO  sseeuu  ooffiicciioo  ccoonnssiissttee  uunniiccaa--
mmeennttee  eenn  bboottaarr  cchhiissppaass??  
Hai que ter uns coñecementos.

Damián Villalaín

N on entendo a xenreira
que certos sectores nacio-

nalistas profesan contra unha
idea como a de “bilingüismo”.
Non entendo qué estratexia
normalizadora pode haber de-
trás de lemas como “as cobras
tamén son bilingües” ou “bilin-
güismo é colonialismo”, exhibi-
das na recente marcha a favor
do galego. Non entendo a perti-
nencia  de agasallar a organiza-
cións como “Galicia bilingüe”
cun concepto que goza do aval
do sentido común e, por demo-
crático e igualitario, dunha moi
positiva consideración social. 
Que o reseso batallón de Gloria
Lago faga circular unha imaxe
falsa e indocumentada do bilin-
güismo non é motivo de abondo
para darmos por boa esa mani-
pulación. Todo o contrario: ha-
bería que reapropiarse desa ban-
deira, explicar que o bilingüismo
implica igualdade de oportuni-
dades e de presenza pública das
linguas coexistentes e, sobre
todo, igualdade de dereitos dos
falantes. Esa é a batalla do galego
hoxe, ese é o cerne dunha “nor-
malización” que non pasa por
unha Galicia monolingüe nin en
castelán nin en galego.
Pero hai medios e entidades que
se empeñan en clamar contra o
bilingüismo, aludindo a histo-
rias de “diglosias” que ninguén
entende nin lle importan. Un ac-
tivismo que se empeña en crear
un “conflito lingüístico” co cas-
telán no que o galego levaría to-
das as de perder. Un discurso
que segue a vivir de diagnósticos
elaborados hai case 40 anos e
aínda hoxe non revisados…
Que se pretende co galego? Que
sexa a lingua única dos naciona-
listas ou unha das dúas da socie-
dade? A pregunta segue sen reci-
bir unha resposta clara e acaída.�
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María Xosé Queizán

AConcellería da Muller de
Vigo organizou un taller
sobre xoguetes e cos-

méticos eróticos con grande
éxito e afluencia de mulleres. No
proceso de humanización, o fe-
minismo é a única teoría que

aborda o sexo para liberalo das
atribucións que lle deron du-
rante séculos de patriarcado: O
sexo como pecado, como per-

versión, como noxo, imposto
polas relixións; o sexo como do-
minio masculino que conduce
ao crime; o sexo como explota-
ción e negocio; o sexo para-
digma da morte, místico e poé-
tico; o sexo como reprodución
animal… Cómpre afastar o sexo

do saco de inmundicia onde o
meteron para concibir a sexuali-
dade como unha actividade go-
zosa e divertida, autónoma ou
compartida. O erotismo como
xogo desmitificador, como riso,
como pracer, liberado de cal-
quera poder e control.  �
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PRACERES 
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É o Soldador de Galicia 08,título co que as institucións galegas queren fomentar o valor deste oficio tan
emparentado coa industria naval. Natural de Fene (A Coruña), Carlos Sánchez Díaz, de 33 anos e doce como
soldador, mediuse con 19 compañeiros e acadou o título xunto con mil euros e unha máquina de soldar.
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Hai que saber como e canta co-
rrente lle tes que dar ás pezas...
son moitas cousas...
QQuuee  tteenn  qquuee  tteerr  uunn  bboo  ssoollddaaddoorr??
Bo pulso, boa vista e moita tran-
quilidade para aguantar os xe-
fes (risas).
EE  ccoouussaa  ddee  hhoommeess??
En absoluto, pouco a pouco
van entrando cada vez máis
mulleres.
AAllggúúnn  aallccuummee  nnoo  ggrreemmiioo??
Non, son Carlos.
GGuussttaarrííaallllee  qquuee  llllee  ffiixxeesseenn  uunn
mmoonnuummeennttoo  áá  ssúúaa  pprrooffeessiióónn??
Os soldadores merecemos unha

homenaxe, un monumento, so-
bre todo en cidades como Vigo e
Ferrol, tan adicadas de sempre
aos barcos e a soldadura.
VVoosstteeddee  ddáá  ccaammbbrraass??
Non. Dou boas vibracións.
CCoonntteennttoo  ccoo  pprreemmiioo??
Moito.
PPoorr  qquuee  ssee  pprreesseennttoouu??
Foi un pouco de broma, fun con
varios compañeiros de traballo.
Xente que solde e que o faga ben
en Galiza hai moita. Primeiro foi
de mofa, pero unha vez que es-
tás alí metido intentas facelo o
mellor posíbel.

EEnn  qquuee  ccoonnssiissttiiuu  aa  pprroobbaa??
Tivemos que facer unha pro-
beta. Neste caso unir dous tubos
e había que darlle a primeira pa-
sada cun tipo de soldadura que é
o Tig e a segunda co electrodo. 
EE  ccoonn  eessttaa  pprroobbaa  xxaa  ssee  vvee  oo  bboo  ffaa--
cceerr  ddoo  ssoollddaaddoorr??
Tes que manexar dúas técnicas e
deixalo máis ou menos ben. 
QQuuee  vvaaii  ffaacceerr  ccooss  mmiill  eeuurrooss  ddoo
pprreemmiioo??
A miña pequerrecha vai levar
gran parte deles e coa máquina
farei traballo na casa, choio
sempre hai. �

’’Habería que explicar que 
o bilingüismo implica
igualdade de
oportunidades e presenza
pública das linguas
coexistentes ”

SONIA DAPONTE / A.G.N.

Carlos Sánchez,Soldador de Galicia 2008

‘Os soldadores merecemos un monumento’

Benigno
Álvarez
Un comunista
na Galiza dos anos 30

Santiago Prol

A loita
permanente
de Xoán Xesús
González
Marcos Seixo Pastor
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