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Mobilización a prol do galego no ensino en decembro de 1987.
O decreto, aprobado pola Xunta de Alianza Popular, que estabelecía a
aprendizaxe de dúas materias en galego fora impugnado ante o Constitucional
polo Goberno de Felipe González. Finalmente a iniciativa
non prosperou e o decreto foi ratificado.

Hai 25 anos que se aprobou
a Lei de Normalización Lingüística
e cada paso a favor da
igualdade do galego segue
custando tanto como
escalar unha
montaña

En xuño de 1983, sendo presidente da Xunta o
popularXerardo Fernández Albor, o parlamento

galego votaba por unanimidade unha Lei de
Normalización Lingüística que proclamaba

o deber de coñecer e o dereito a usar tanto
o galego como o castelán. Invalidado o

deber de coñecer o galego, por parte
do Tribunal Constitucional, a lingua

propia de Galicia ficou en
inferioridade de condicións. Os

resultados desta discriminación
están á vista. O galego segue

ocupando un lugar prescindíbel
na sociedade. Agora, a

ratificación do novo
Estatuto catalán por

parte do Constitucional
pode abrir a porta á

igualdade legal de
ambas as linguas.

xa é adulto

MA A INE. OS ESPANTALLOS TAMÉN PODEN SER ARTE..
POLÍTICA. FALA O CÓNSUL DE VENEZUELA EN GALICIA, EX ASESOR DE CHÁVEZ.
CULTURA. O CINE GALEGO ESTREA DÚAS NOVAS LONGAMETRAXES.
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PANTALLAS
Fran Alonso

Seica nos EE UU cobra nova
forza a polémica entre o li-

bro e a rede. Entre os polemi-
zantes figuran escritores como
Philip Roth, que declara que
“nos derrotaron as pantallas”
(ordenadores, televisores, cines,
dvds). En realidade, tanto uns
coma outros (os parapetados
detrás do libro ou das pantallas)
defenden a cultura e a comuni-
cación desde unha visión mo-
nolítica, excluínte e antagónica,
convertendo as posibilidades
multiformes que ofrece esta so-
ciedade complexa nunha cues-
tión de dogmas irrevogables. 

É ridículo asegurar que as
pantallas están a suplantar a cul-
tura do libro porque, cuantitati-
vamente, nin sequera se chegou
a producir nunca un suposto
paso da cultura do libro (Galaxia
Gutemberg) á cultura da imaxe
(Galaxia MacLuhan). Se ben é
certo que a cultura audiovisual
hoxe atinxe a práctica totalidade
da poboación mundial, a cultu-
ra do libro, non obstante, per-
maneceu reducida a determina-
dos sectores da poboación e ás
comunidades social e economi-
camente desenvolvidas. Xa que
logo, nunca chegou a existir un-
ha cultura planetaria do libro na
mesma medida en que si vivi-
mos unha cultura audiovisual
planetaria. E xustamente pola
súa dimensión, as posibilidades
potenciais de construción e ela-
boración dunha cultura da ima-
xe –crítica e desalienante– son
enormes, malia estar hoxe so-
metida á banalización e á dita-
dura do mercado. 

Ora ben, a internet é para a
cultura impresa un medio moi-
to máis revolucionario que a te-
levisión, porque emprega un
elemento ausente desta: a pala-
bra escrita. Por iso, o libro, a lec-
tura e a creación literaria son os
ámbitos que van vivir as maio-
res modificacións ante a popu-
larización da rede. E esa evolu-
ción só pode ser positiva, por-
que non permite o letargo.�

’’

’’Nunca chegou a existir
unha cultura planetaria do
libro na mesma medida en
que si vivimos unha cultura

audiovisual
planetaria”

llos, persoal de Grumir e outros
colectivos subvencionados, su-
man outras 1.389 persoas. Deste
xeito, o total de efectivos para a
campaña de 2008 ascende a
6.119 persoas nos momentos de
máis alto risco de incendio.

MEDIOS MATERIAIS.A Consellaría de
Medio Rural destinará, nos ciclos
de risco máis elevado, un total de
549 medios de actuación. Este
continxente está integrado por
brigadas de terra (as máis nume-
rosas, con 452 brigadas), briga-
das transportadas en helicóptero
(22), brigadas especiais (3), briga-
das de vixilancia móbil (67) e ou-
tras (5). Os medios materiais, un
total de 351 nos momentos de al-
to risco, están integrados por un
dispositivo con achegas do Esta-
do, a Xunta e os concellos. Entre
avións e helicópteros mobiliza-
rán 34 unidades; as motobom-
bas ascenderán a 298 e a maqui-
naria pesada a 19 efectivos.�

H.V.
As chuvias, que dobraron en abril
e maio as precipitacións medias
rexistradas habitualmente na
primavera, non son unha garan-
tía contra os incendios forestais
do verán, senón todo o contrario.
O director de Meteogalicia, Vi-
cente Pérez Muñuzuri, advertiu
de que a auga caída implica
manter “verde e húmida a vexe-
tación”, de forma que cando ve-
ña o bo tempo crecerá de forma
abundante a biomasa forestal e
“comportará un perigo”.

O conselleiro de Medio Rural,
Alfredo Suárez Canal (BNG), ta-
mén alertou dunha primavera
húmida e un verán con lumes. O
departamento que dirixe presen-
tou a actualización do Plan de
Defensa contra os Incendios Fo-
restais, un operativo que incre-
menta os medios humanos e
materiais e que introduce instru-
mentos tecnolóxicos que permi-
tirán combater mellor unha
eventual vaga de lumes que teña

lugar nos meses de xuño, xullo,
agosto e setembro.

Os medios fronte o lume re-
fórzanse sempre no período de
alto perigo e nesta campaña de
2008 Medio Rural anunciou que
hai unha “reformulación do ope-
rativo” que implica a “contrata-
ción de aeronaves de gran veloci-
dade e coa encomenda á empre-
sa pública Seaga da totalidade
das brigadas terrestres e da maio-
ría das helitransportadas”. As no-
vidades inclúen “novas aplica-
cións informáticas para a xestión
de medios e toma de decisións”.

Os medios humanos que a
Administración autónoma dis-
pón para o operativo contra o lu-
me en 2008 ascenden a 4.730. Es-
te colectivo está integrado por
funcionarios, laborais fixos, fixos
descontinuos, persoal da Conse-
llaría para o reforzo de verán e
empregados da empresa pública
Seaga. A este continxente hai que
sumarlle os traballadores das en-
tidades que asinaron algún con-
venio coa Xunta ou as que recibi-
ron subvencións para loita con-
tra os incendios. Así, entre conce-

Preparándose contra os lumes
Meteogalicia advirte
de que as chuvias
son un factor de risco
para os incendios

’’O total de efectivos
para a campaña ascende
a 6.119 persoas nos
momentos de máis alto
risco de incendio”

? UERE SABER MÁIS?
http://mediorural.xunta.es/fores-
tal/pladiga/index.php

2-3 aldea.qxd  28/5/08  00:53  Página 2



51.000 opositores á Xunta en 2007. O Conselleiro de Presidencia, Xosé Luís

Méndez Romeu, indicou que o peso do emprego público en Galiza é ao redor

do 22 por cento; o que sitúa a Galiza na quinta posición no Estado.Unha taxa

que segue a medrar, a un ritmo dun 3,2 por cento anual segundo datos do Exe-

cutivo. Por exemplo, en 2007 os tribunais da Xunta avaliaron 51.000 opositores.

Romeu defendeu as numerosas ofertas de emprego público dos últimos exer-

cicios e denunciou que en 2005 o 24 por cento dos empregados públicos da

Xuntan eran temporais, a maior taxa do Estadomentres que a taxa acual de

temporalidade ronda o 17 por cento. Romeu xustificou a elevada precariedade

polo abuso de “procedementos de concentración fraudulentos” na era Fraga.�
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modernización das infraestru-
turas de telecomunicacións”.

Na gala de entrega, organi-
zada en Santiago, a presidenta
de Eganet, Beatriz Legerén,
apostou por unha “tecnoloxía
que nos faga a todos máis li-
bres e iguais”. Así, explicou que
despois de cinco edicións os
premios son xa “un referente
na sociedade da información e
da comunicación”.

Pola súa banda, o consellei-
ro delegado de Retegal desta-
cou, así mesmo, que o princi-
pal activo da empresa pública
reside nos seus traballadores.
“O éxito procede da capacida-
de e saber facer dos seus cola-
boradores: as empresas de te-
lecomunicacións de Galicia,
que en moitos casos son xa un-
ha referencia a nivel interna-
cional”, incidiu.�

M. Vilas
A Nosa Terra Diariofoi escolli-
do por un xurado composto
por máis de 30 persoas –entre
os que había programadores,
deseñadores, publicistas pero
tamén editores e xornalistas–
como a mellor web empresa-
rial deseñada no último ano.
Na votación final impúxose
aos traballos de Xornal.com,
Radio Vigoe Pescanova.

Nas outras categorías (nove
máis) impuxéronse Thermo-
sentinel (mellores e-empren-
dedores), Sixtema (mellor soft-
ware libre polo catálogo GIS),
Pixel Grafics (premio Cultura
dixital pola campaña SQR), a
Dirección Xeral de Xuventude
(premio Sociedade Web pola
páxina do Voluntariado Gale-
go, Netex Knowledge Factory (á
mellor aplicación web polo

Kubbe), Visual Publinet (mellor
e-commerce pola campaña “A
mazá do conto”), La Nuestra
Comunicación (premio Publi-
cidade  en liña) e a Asociación
de Persoas Xordas de Lugo
(premio Tecnoloxía accesíbel
pola Rede Xorda Galega.

O premio especial foi para a
empresa pública RETEGAL
pola súa “actividade de verte-
bración territorial a través da

Premio para o diario dixital de A Nosa Terra

’’A empresa pública Retegal
recibiu o Premio especial
pola súa contribución á
vertebración territorial”

César Lorenzo Gil
Pedro Figueras (Vigo, 1969) aca-
ba de gañar o Premio Eganet á
mellor web corporativa do ano
polo deseño de A Nosa Terra
Diario(www.anosaterra.com).
Nesta entrevista analiza o intre
de eclosión que vive Galiza no
campo das novas tecnoloxías
CCaalleess  ffoorroonn  ooss  pprriinncciippiiooss  ppoollooss
qquuee  ssee  rreexxeeuu  ppaarraa  oo  pprrooxxeeccttoo  ddee
AA  NNoossaa  TTeerrrraa  DDiiaarriioo??
Queriamos que a páxina tivese
dous piares: por unha banda,
que fose moi sinxela de mane-
xar para os xornalistas. Calque-
ra redactor pode ‘colgar’ unha
noticia na websen importar en

que ordenador traballe. Ade-
mais, ten a dous toques de pun-
teiro todos os recursos multi-
media que precise. Pola outra,
queriamos unha páxina accesí-
bel para os lectores, que entrar
no diario fose doado sen ter que
renunciar a toda a potencia dos
recursos multimedia (fotos, ví-
deos...) Para conseguilo baseá-
monos en tecnoloxías de códi-
go aberto como a linguaxe AJAX
e as librarías JQUERY que me-
lloran na práctica o acceso des-
de calquera rede.
CCoonn  ttooddoo,,  AA  NNoossaa  TTeerrrraa  DDiiaarriioo
ttiivvoo  pprroobblleemmaass  ccooss  uussuuaarriiooss  ddoo
nnaavveeggaaddoorr  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerr..

Primeiro, hai que subliñar que
eses problemas xa están arran-
xados. O diario é accesíbel para
todo o mundo. A razón princi-
pal dos problemas foi que no
deseño e programación da web
quixemos cumprir as regras in-
ternacionais de accesibilidade
que rexen para os navegadores
de softwarelibre (Mozilla Fire-
fox) e tamén para outros priva-
dos (Safari, de Apple, Navigator,
de Netscape...). O Explorer 6
funcionaba coas súas propias
regras e por iso precisamos un
tempo extra. De todos os xeitos,
as novas versións deste navega-
dor xa se están a adaptar pro-

gresivamente ás normas das
que falaba antes.
OOss  rreecceenntteess  pprreemmiiooss  ddaass  eemmpprree--
ssaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccooaa  iinntteerrnneett
((EEGGAANNEETT))  aammoossaann  uunnhhaa  eennoorr--
mmee  mmaadduurreezz  ddaass  iinniicciiaattiivvaass  ggaallee--
ggaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccooaass  nnoovvaass  tteecc--
nnoollooxxííaass  ee  aa  rreeddee..  AA  qquuee  ssee  ddeebbee??
Durante os últimos 15 anos
houbo un grupo de mozos moi
activos no estudo da informáti-
ca e da internet que tiña por
afección o softwarelibre e o seu
sistema operativo, o Linux,que
se foi mellorando pouco e pou-
co coa participación de usua-
rios en todo o planeta. Pois ben,
aqueles rapaces hoxe teñen en-

tre 30 e 40 anos e pasaron de ser
afeccionados a empresarios
que queren aproveitar aqueles
coñecementos dun xeito co-
mercial. Hai que ter en conta
que o softwarelibre ou susten-
tábel permite que as empresas
sexan máis competitivas ao re-
ducir custos na compra de apli-
cacións e ferramentas de traba-
llo. Ademais, como profesional
do sector, estou a sentir dun
xeito decidido a implicación da
Consellaría de Innovación ,
que aposta por unha morea de
iniciativas que favorecen moito
que se movan cousas neste
ámbito.�

Pedro Figueras, deseñador de ANT Diario

‘Aqueles mozos do Linux
agora teñen empresas propias’ Pedro Figueras, responsábel de Pedro Figueras Comunicación, recolle o

premio EGANET 2008 polo diseño web de  A Nosa Terra.                      OTTO / A.G.N

Concedido por  EGANET, a patronal galega de empresas de internet
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(PEIT), o que sucede é que non
está ben explicado e carece de
obxectivos claros. Existe un
choque entre a percepción
que ten a a Administración coa
que teñen os afectados. Ese
plan carece de valor e funcio-
nalidade mentres non se infor-
me á poboación. 

que non é verdade. Os proble-
mas ferroviarios galegos hai
que enfocalos desde a base. É
dicir, temos que solventar os
asuntos que lle afectan a máis
do 80 por cento da poboación,
como é o caso das liñas que en-
lazan as cidades co resto do pa-
ís e non un aspecto do que se

Antonio Cendán

Opanorama do ferro-
carril galego é escuro e
atópase moi lonxe do
resto Estado a conse-

cuencia dos baixos investimen-
tos. Así o expresou Xosé Carlos
Fernández, enxeñeiro de obras
públicas e un dos principais es-
tudosos da situación ferroviaria
galega, no decurso das “Xorna-
das sobre transporte”, organiza-
das por ADEGA e que se celebra-
ron na Cámara de Comercio de
Lugo. Fernández responsabili-
zou as distintas administracións
dos últimos vinte anos de “non
presionar” para mellorar os ca-
miños de ferro galegos. Subliñou
tamén que se precisarían inves-
timentos que rondarían os 8.000
millóns de euros para axeitar o
noso transporte ferroviario ao do
resto do Estado.
VVoosstteeddee  rreeaalliizzoouu  eessttuuddooss  qquuee
nnoonn  ssoonn  mmooii  ooppttiimmiissttaass  aacceerrccaa
ddaass  cciirrccuunnssttaanncciiaass  qquuee  rrooddeeaann
oo  ffeerrrrooccaarrrriill  eenn  GGaalliizzaa..
Nos últimos quince anos as ad-
ministracións preocupáronse
moi pouco polo ferrocarril en
Galiza. Suprimíronse servizos
co resto do Estado, pois segun-
do RENFE non resultaban ren-
dibeis. Diminuíron as cone-
xións con Madrid, que é o prin-
cipal eixo de comunicacións,
chegando a suprimirse perco-
rridos e tamén vagóns, que ían
baleiros. Non estaban dispos-
tos a sufragar un servizo que xa
era deficitario, porque o con-
vertiría en ruinoso.
ÉÉ  ppoossiibbeell  ccaammbbiiaarr  eessttee  ccíírrccuulloo
vviicciioossoo??
É francamente difícil, xa que
aínda que existe un plan que
primeiro se chamou “Galiza” e
agora Plan estratéxico de In-
fraestruturas Ferroviarias

¿¿CCaall  éé  oo  ppaappeell,,  eennttóónn,,  ddaa  aaddmmii--
nniissttrraacciióónn??
As autoridades o único que es-
tán a facer é botar cortinas de
fume. É unha labor confusa.
Levan anos dándonos datas
para a chegada do AVE, presen-
tándoo coma a solución aos
graves problemas, pero saben

beneficiarán moi poucos.
AA  mmááiiss  ddee  nnoonn  sseerr  uurrxxeennttee,,  ppeennssaa
qquuee  oo  AAVVEE  ssooffrriirráá  nnoovvooss  aattrraassooss??
Calquera sector involucrado na
dinámica económica galega,
como é o caso, por exemplo, da
Confederación de Empresarios,
é consciente de que a alta velo-
cidade non estará funcio-

Xosé C. Fernández, enxeñeiro, experto en ferrocarril

‘Madrid está feliz coa Xunta’

MIGUEL VILLAR / LA VOZ DE GALICIA

>>>
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souse máis en facer grandes vías
para absorver o tráfico automo-
bilístico e deixouse de lado o fe-
rroviario. Con iso, conseguiron
conxestionar a entrada das
grandes cidades galegas e por
contra marxinouse o tren, que é
o medio que contamina menos
e que ocupa menos espazo no
caso das mercadorías. Non se
pode comparar o que ocupa un
convoi co que ocupa todo o
transporte pesado que cada día
circula polas nosas estradas. E
por suposto, os custos orixina-
dos polo tren son moito meno-
res, pero as administracións
non se queren decatar.
DDeennddee  MMaaddrriidd,,  ccóómmoo  vveenn  aa  ssii--
ttuuaacciióónn  ffeerrrroovviiaarriiaa  ggaalleeggaa??
Con moita tranquilidade, xa que
non teñen quen os presione pa-
ra mellorar as infraestruturas. De
feito, na Consellaría de Política
Territorial carecen de interlocu-
tores válidos e de especialistas
que coñezan en profundidade a
situación galega. Madrid está fe-
liz coa posición da Xunta. É pre-
ciso cambiar a política que se es-
tá a seguir tanto por unha banda
coma pola outra.�

nando no 2012. A adminis-
tración sabe que a este ritmo é
imposíbel que chegue nesa da-
ta. Logo darán novas datas e así
sucesivamente.
CCaalleess  ssoonn  aass  pprriinncciippaaiiss  ccaarreenn--
cciiaass  qquuee  hhaaii??
As máis desfavorecidas son as
pequenas localidades. É posí-
bel que as liñas que van de Ou-
rense a Lugo e de Ourense a Vi-
go queden fora do PEIT. A máis
de continuar tendo moi malos
servizos, non hai concebidos
plans até o ano 2016.
OO  iinntteerriioorr  aappeennaass  mmeelllloorroouu  nnooss
úúllttiimmooss  vviinnttee  aannooss......
O caso máis evidente é o da pro-
vincia de Lugo. Para referirnos
ao atraso que viven algunhas zo-
nas do Estado, sempre temos en
mente a provincia de Teruel. No
caso do tren o exemplo máis
palpábel e Lugo. Foi onde se su-
primiron un maior número de
pequenas estacións e onde se
marxinaron pequenas poboa-
cións que tiñan no tren un me-
dio de vida fundamental, sirva o
exemplo das localidades de
Monforte e Guitiriz. Todo iso foi
consecuencia directa da deixa-
dez que houbo por parte das
distintas administracións, den-
de a central até a local, que igno-
raron os intereses dos cidadáns.
PPoorrqquuee  ssee  iinnvviissttííuu  ttaann  ppoouuccoo  eenn
iinnffrraaeessttrruuttuurraass  ffeerrrroovviiaarriiaass??
Sinxelamente porque se desti-
naron moitos cartos tanto a au-
toestradas coma a aeroportos.
Non é que a xente non queira
viaxar en tren. O que ocorre é
que non se lle presta un servizo
cunha calidade mínima, de aí
que moitos viaxeiros se decan-
ten polo seu propio vehículo ou
polo avión. Até o de agora, pen-

QUE POLÍTICA?
Francisco Carbalko

Dous acontecementos inte-
rrogan a política actuante:

as polémicas interPP e o milena-
rio de Paulo de Tarso. Realmente
pouco me interesan Raxoi e os
seus xogos, non así San Paulo.

Entendo o barullo do PP, un
enxendro político de reforma
do franquismo. Raxoi di que
quere modernizalo. Que traga-
deiras ten un tal Mariano!Mais
o PP necesita unha evolución
en profundidade e alguen terá
que pilotala.

Nas igrexas cristiáns o “Mi-
lenario de San Paulo” a celebrar-
se en seguida, ten que provocar.
Paulo foi o apóstol máis signifi-
cativo e un teólogo singular. As
súas cartas son o primeiro docu-
mento escrito sobre Xesús de
Nazaré e sobre a formación do
cristianismo (nos anos 50 a 60).
Paulo de Tarso mantivo agudas
polémicas coa comunidade xu-
deocristiá de Xerusalén e co
apóstol Pedro. Simplificou a sig-
nificación de Xesucristo e mar-
cou os límites entre xudaismo e
cristianismo. Cando os “fariseos
e escribas”, logo da destrución
do templo xudeo no 70 d. C.), ex-
pulsan das sinagogas aos xudeo-
cristáns, non fan máis que apli-
car o diferencialismo paulino.

Paulo afirma que despois
da crucifixión de Cristo e da súa
resurrección xa nada interesan
as disposicións legais da Torah
xudea; somos libres os cristiáns
:  non hai diferenza entre gregos
e xudeos, entre homes e mulle-
res, entre amos e escravos.

O cruce desta mensaxe de
salvación coa política do Impe-
rio dase nos “crucificados” (nás
vítimas). É política cristiá ese gri-
to coas vítimas para que a políti-
ca as respecte e teña en conta.
Benjamin e os teólogos Metz e
Moltmann esixen que o grito dos
crentes a prol da vítimas sexa pú-
blico. Paulo tamén subliñou:
“quen non traballle, que non co-
ma”. Paulo respecta a política do
I.R., pero vive e pensa que a “pas-
cua cristiá” é indispensábel na
historia humana, é a memoria
dos excluídos. Falaremos do mi-
lenario de Paulo de Tarso. �

’’

Falaremos do milenario
de Paulo
de Tarso”

’’

>>>

OOss  sseerrvviizzooss  ffeerrrroovviiaarriiooss  eenn  EEuu--
rrooppaa  ccoommeezzaarroonn  aa  mmeelllloorraarrssee
hhaaii  mmooii  mmooiittoo  tteemmppoo..  
Dende logo que si. Os países
punteiros xa están a vivir unha
segunda rexeneración. Dé-
ronse conta hai moitos anos
das avantaxes que representa
o tren; ademais das mencio-
nadas antes, resulta que é

moito máis rendibel economi-
camente. En Europa séguese a
investir no ferrocarril de cerca-
nías, en tanto que no Estado
español están todos obsesio-
nados coa alta velocidade.
AA  ppeessaarr  ddee  eennccoonnttrraarrnnooss  ccuunn
ppaannoorraammaa  ttaann  eessccuurroo,,  éé  ppoossii--
bbeell  mmeelllloorraarr  aass  ppeerrssppeeccttiivvaass??
Precisaríanse investimentos

que rondasen os 8.000 millóns
de euros. Non embargante,
non será posíbel conseguilo xa
que coa perda dos fondos de
cohesión non teremos cartos
para acometer as reformas ne-
cesarias. A todo iso temos que
engadir que até o 2020 non se
poderán renovar en condi-
cións as estruturas actuais.�

‘En Europa invistese moito en cercanías’

Paso a nivel de Santo Alberte, en Guitiriz. ANTONIO CENDÁN

Treito ferroviario Baamonde-Guitiriz. ANTONIO CENDÁN

A Consellaría de Política
Territorial carece de
interlocutores e de bos
especialistas no ferrocarril”

’’

No ferrocarril ,Lugo está peor
que Teruel. Foi onde 
se suprimiron un maior
número de pequenas
estacións”

’’
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O uso escolar do galego volve
ser polémico. A razón é simple:
o novo goberno tenta que se
aplique unha lei que xa existía,
pero que en tempos do PP non
era obrigado cumprir. En reali-
dade tampouco é que agora o
control sexa estrito, mais o sim-
ple cambio de presidente, e a
participación do nacionalismo
no goberno, aínda que sen res-
ponsabilidades nesa área, así llo
deu a supoñer a un sector da
poboación. As leis de promo-
ción do galego, como as urba-
nísticas, pola discrecionalidade
do seu cumprimento, parecen
destinadas a ser unha excep-
ción dentro do marco legal.
Pero, cal é a postura dos tres
partidos neste polémica,
máis alá de que uns se acusen
a outros de defender posturas
extremas, uns de querer que
desapareza o castelán e ou-
tros de pretender que desa-
pareza o galego. 
O PP demorou en sumarse a
unha onda sísmica que ten o
seu epicentro en Madrid. Con-
todo, este xigantesco bombar-
deo mediático non podía dei-
xar de influír. Até o propio Fra-
ga é acusado neses medios de
complicidades perigosas co
nacionalismo. O paso á oposi-
ción en Santiago e a exacerba-
ción da campaña madrileña
durante a última lexislatura le-
varon o PPdeG a modificar a
súa postura. Pero non hai uni-
dade interna neste sentido. Se
ben é certo que Núñez Feixóo
mostra un escaso apego polo
idioma e, en privado, confesa
non crer na utilidade do galego,
outros dirixentes, deputados e,
por suposto boa parte das ba-
ses,  dubidan de que esa actitu-
de lles vaia dar os votos necesa-
rios para conseguir a maioría
absoluta. Non esquecen que
Fraga gañou co lema “galego
coma ti” e expresándose habi-
tualmente na lingua de Rosalía.
Ademais de pragmatismo elec-
toral, hai que ter en conta ta-
mén que moitos dirixentes po-
pulares se criaron nun am-
biente galegofalante, de modo
que non se senten cómodos
como adaís dos ataques a un
idioma que consideran seu. 
O PSOE é o que se atopa a si
mesmo máis cómodo no deba-
te. A súa baza consiste en situar-

se lonxe dos extremos, unha
postura que, pensan, é a que
sempre gaña. En concreto, os
socialistas apoian medidas po-
sitivas a prol do idioma máis
desfavorecido, aceptando a ob-
viedade de que o máis desfavo-
recido é o galego. Asumido isto,
cando menos na teoría, o certo
é que están dispostos a confor-
marse co status quoactual, que
se resumiría na idea de que en
Galiza hai dúas linguas e aquí
paz e despois gloria. Unha ver-
dade indiscutíbel sen dúbida,
sempre e cando un se desinte-
rese polo contexto social desi-
gual de ambas e polo proceso
histórico ben visíbel que se vén
producindo. Pero está claro, o
PSOE galego non é o catalán e a
sensibilidade pola lingua ató-
pase pouco arraigada nel.
O BNG, pola súa parte, moi
afectado porque este é un te-
ma central para a súa causa,
segue aferrado, en boa medi-
da, a un discurso elaborado hai

tres décadas. Se o PSOE tende
a considerar a situación pre-
sente como lei, esquecendo
que os partidos están tamén
para liderar os cambios que
son de xustiza ou de necesida-
de, o BNG, peca do contrario: é
demasiado proclive a facer tá-
boa rasa da realidade inmedia-
ta. Por exemplo, o bilingüismo.
Ancorado en consignas da
Transición, mantén estigmati-
zado este concepto no seu
imaxinario interno, esquecen-
do que bilingüismo e plurilin-
güismo contan cunha positiva
imaxe social ou mesmo que
Pujol gobernou en Cataluña
asumindo este termo e deste-
rrando a palabra conflito, o
que non lle impediu promul-
gar unha moi positiva lei de in-
mersión do catalán no ensino. 
Certo que, froito da rifa política,
a expresión “bilingüismo” esta-
se a usar de dúas formas total-
mente diferentes: Gloria Lago,
e outros sectores extremosos,

úsana para defender a existen-
cia de dúas comunidades esco-
lares segregadas, mentres que,
para a maioría, bilingüismo
significa dominio simultáneo
de ambas linguas. A realidade
di que hoxe todos os galegofa-
lantes son bilingües, por vonta-
de propia (facer bandeira do
descoñecemento dun idioma é
de burros) e polo efecto da ex-
tensión do castelán. No entan-
to, moitos usuarios do castelán
son monolingües e algúns, nun
alarde de desprezo cara os ga-

legofalantes, non queren que
os seus fillos saian da escola
sendo competentes en lingua
galega. Se os galegos do futuro
non son capaces de dominar as
dúas linguas a convivencia non
será posíbel, a non ser que se
extermine unha delas, algo que
só lle podería ocorrer obvia-
mente ao galego. 
O BNG corre ás veces o risco de
considerar os que non com-
parten as súas ideas como ini-
migos (esa é a impresión que
dá, cando menos, o ton de cer-
tas arengas), esquecendo que,
dado o tamaño do país, a exa-
cerbación das divisións inter-
nas, en cuestións de interese
nacional, conduce directa-
mente ao gueto a aquel que es-
tá na postura minoritaria.
A lingua é de todos ou non é,
polo tanto a estratexia pasa
máis polo pedagoxía e a sedu-
ción que polo conflito e o repro-
che. Mais tamén hai que darlle
a razón aos nacionalistas cando
lembran que hoxe o castelán é
de obrigado coñecemento e o
galego non, o que sitúa os seus
respectivos usuarios nun rango
de desigualdade ante a lei, algo
que debería resultar inconcebí-
bel nun estado democrático. A
aspiración á igualdade legal,
neste ámbito, constitúe unha
reivindicación lexítima e urxen-
te. Non por nada, a práctica to-
talidade da sociolingüística,
contrastada noutras realidades
semellantes, mostra que a lin-
gua de obrigado coñecemento,
e polo tanto imprescindíbel, eli-
mina á opcional, e polo tanto
prescindíbel.
E, dito xa en último lugar, o que
non debería seguir sucedendo
é que unha boa parte dos cida-
dáns que teñen o galego como
lingua familiar segan sentíndo-
se obrigados de factoa mudar
ao castelán na maioría dos es-
pazos públicos e de intercam-
bio. Cando iso sucede masiva-
mente significa que unha so-
ciedade está enferma e as so-
ciedades enfermas, aínda que
só sexa enfermas dun comple-
xo de inferioridade, nunca son
felices, nin produtivas, e nunca
deixan unha boa herdanza. Ta-
mén aquí habería que facer un-
ha campaña para saír do arma-
rio, para superar preconceptos
e traumas.�

TRIBUNA �Manuel Veiga.

O BILINGÜISMO, UN BO LEMA, A FAVOR DE QUEN?

X. TABOADA SEOANE

’’Se o PSOE tende a considerar
a situación de feito como lei,
o BNG, peca do contrario:
é demasiado proclive a facer
táboa rasa da realidade
inmediata”

25 ANOS DA LEI DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
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tatuto de autonomía cualifica
“lingua propia de Galicia”. Neste
sentido, o pasado mes de abril o
editor Manuel Bragado sinalaba
en A Nosa Terra a necesidade de
que “consigamos un consenso
na obrigatoriedade de coñecer o
galego e que se redacte unha car-
ta de dereitos lingüísticos de to-
dos que complemente o mode-
lo, aí haberá que afinar para ga-
rantir os dereitos de todos”.

Malia os pronunciamentos
constitucionais impedindo a
igualdade legal dos dous idio-
mas, a introdución deste princi-
pio de maior igualdade no Esta-
tut de Catalunya abre as portas
a que tamén se inclúa nunha
eventual reforma do Estatuto
de Galiza. “Todas as persoas te-
ñen dereito a utilizar as dúas lin-
guas oficiais e os cidadáns de
Catalunya o dereito e o deber de
coñecelas”, sinala o novo Esta-
tut. A pesar de que ese aspecto
do Estatut catalán está recorri-
do diante do Constitucional, a
maioría das fontes dan por feito
que este Tribunal non botará
abaixo ese artigo.�

polos compromisos que o presi-
dente da Xunta, Xerardo Fer-
nández Albor, tiña con sectores
do galeguismo histórico. Na súa
elección como presidente, va-
rios deputados independentes
elixidos nas filas do PSOE pero
de filiación galeguista votaron ao
seu favor debido á antiga vincu-
lación que Albor tiña con eles a
través de Realidade Galega.

Mais o ideal de equilibrar a si-
tuación legal entre o galego e o
castelán non o abandonaron os
defensores do idioma que o Es-

mulgaba un Decreto que esta-
blecía que o galego sería o idio-
ma vehicular en Ciencias Sociais
do Ensino Xeral Básico e de dúas
materias máis no Ensino Medio.

Tamén aquela decisión se viu
ameazada polo Goberno cen-
tral, que impugnou o Decreto
diante do Constitucional –aínda
que finalmente non prosperou a
iniciativa do Executivo presidido
polo socialista Felipe González.
Tras proclamar os socialistas a
intención de recorrer o Decreto,
a Mesa pola Normalización Lin-
güística –constituída un ano an-
tes– convocaba unha manifesta-
ción en Santiago para o 13 de de-
cembro de 1987. A aquela mobi-
lización asistiron representantes
de todas as forzas políticas agás
Coalición Galega. O presidente
da Xunta, Xerardo Fernández Al-
bor (AP), foi un dos manifestan-
tes senlleiros.

UNANIMIDADE.A práctica unanimi-
dade das forzas políticas galegas
na elaboración da Lei de Norma-
lización Lingüística e a normati-
va que a desenvolveu explícase

AALDEAGLOBAL.7.

H. Vixande
O 15 de xuño de 1983 o Parla-
mento aprobaba de forma uná-
nime a Lei de Normalización
Lingüística e o 14 de xullo esta
norma publicábase no Diario
Oficial de Galicia. No artigo pri-
meiro sinalábase, en referencia
ao galego, que “todos os galegos
teñen o deber de coñecelo e o
dereito a usalo”. Esta disposi-
ción trataba de achegar o galego
a un plano de maior igualdade
co castelán, mais foi recorrido
polo Goberno central diante do
Tribunal Constitucional. Tres
anos após da súa aprobación,
en xuño de 1986 o Constitucio-
nal declaraba nulo este artigo e
unicamente recoñecía o dereito
a usar o galego, mais suprimía a
obriga de coñecelo.

Aquela Lei tamén lle confería
á Xunta a potestade de incluír o
galego no sistema educativo e a
determinar cantas materias po-
dían impartirse en cada lingua.
Ao abeiro desa norma, en se-
tembro de 1987 o goberno de
Alianza Popular presidido por
Xerardo Fernández Albor, pro-

25 anos despois, galego e castelán
seguen sen ser iguais ante a lei
O Constitucional podería abrirlle a porta á equiparación das dúas linguas

’’En 1983 o Parlamento
aprobou unanimemente
unha Lei de Normalización
que, respecto o galego,
sinalaba que “todos os
galegos teñen o deber
de coñecelo e o dereito
a usalo”

Xerardo Fernández Albor(AP), primeiro presidente da Xunta,  [na imaxe  con Bautista Álvarez e Xosé M. Beiras], na manifestación en decembro de 1987 en defensa do idioma.

Hai 20 anos
empregábanse
métodos
semellantes
contra o galego

A pesar do consenso a prol da

igualdade do galego ante o

castelán, naquela época en

determinados campos sociais

rexistrábanse actitudes que

obstaculizaban a aplicación

da lei. A Nosa Terrarecollía en

setembro de 1987 opinións

contrarias ao galego que non

variaron respecto á actualida-

de. “E que farán os nosos ne-

nos co galego se teñen que

saír fóra?”, argumentaba un

dos opoñentes á normaliza-

ción da lingua. No ensino, al-

gúns inspectores educativos

tampouco colaboraban na

aplicación da lei. Entre eles fi-

guraba o daquelas inspector

xefe de BUP, un profesor de

lingua española e literatura

chamado Xosé Mª Requejo.

Un dos argumentos empre-

gados contra a introdución do

galego no ensino era o custe

económico dos libros.

Desde o nacionalismo critica-

ban o Goberno galego por

non ser executivo na implan-

tación do galego no ensino e

noutros eidos. Con todo, a di-

rección de Alianza Popular

non realizaba pronunciamen-

tos contraditorios respecto

idioma e de forma oficial de-

fendía o galego. Entre as dis-

posicións da Lei de Normali-

zación, figuraba que a única

forma dos topónimos é a ga-

lega e en consecuencia consti-

tuíuse unha Comisión de to-

ponimia para fixar o criterio

en cada caso. A colaboración

das bases de AP non sempre

estivo en concordancia co que

marcaba a dirección da orga-

nización e déronse situacións

como a consulta popular con-

vocada en decembro de 1984

polo alcalde de Pobra do Ca-

ramiñal, Segundo Durán Ca-

sais (AP), para impedir a gale-

guización do nome oficial.�

’’E que farán os nosos
nenos co galego se teñen
que saír fora?”,
argumentaba
un dos opoñentes
á normalización da lingua
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nicas e xurídicas, ao tempo que
reclamou que se introduza ese
impedimento na Lei de Bases
de Réxime Local. “As diferenzas
son de forma, non de fondo”,
afirmou Fernández.

A Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases do réxi-
me local, á que fixo referencia
o presidente da Fegamp é un-

ha norma de carácter estatal
modificada en varias ocasións
desde 1985. No programa so-
cialista das últimas xerais figu-
ra a intención de “impulsar
unha nova Lexislación de Ba-
ses do Réxime Local”. O texto
non precisa se o obxectivo é
prohibir a figura do alcalde
promotor.�
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CARTAS

H.V.
A Lei de Vivenda resultou a
máis polémica da lexislatura e
a que máis enfrontou os dous
partidos que sosteñen o gober-
no. Na súa campaña electoral,
o PSOE fixera da vivenda unha
das principais bandeiras, mais
as medidas que pretendían
aplicar os nacionalistas non fo-
ron do agrado dos socialistas.
Os dous aspectos nos que so-
bresaíron as diferenzas foron
as Normas do Hábitat e a
prohibición da compatibilida-
de dos alcaldes coa figura de
promotor inmobiliario.

A noticia de que o articulado
da nova Lei de Vivenda incluía
a prohibición do alcalde pro-
motor motivou que os socialis-
tas bloqueasen a iniciativa da
conselleira Teresa Táboas. Tras

dous meses de pulso, o PSOE
impúxose e conseguiu que se
retirase o artigo 16, o que impe-
día a compatibilidade dos al-
caldes nas actividades de pro-
moción inmobiliaria nos con-
cellos que presiden.

Os nacionalistas admiten
que o veto dos socialistas sor-
prendeunos, tras unha campa-
ña electoral na que os cargos
do PSOE fixeron fincapé na ne-
cesidade dunha regulación
máis estrita da vivenda para
protexer os cidadáns da espe-
culación e impedir irregulari-
dades nos concellos.

As Normas do Hábitat ta-
mén implicaron un enfronta-
mento entre as dúas forzas e
estiveron a piques de facer que
as diferenzas desembocasen
nunha crise. Para algunhas vo-
ces dos nacionalistas, no relati-
vo a estas Normas, os socialis-
tas preferiron defender os inte-
resen dos seus alcaldes, no
canto de poñerse a carón dos
veciños.

Os socialistas non o ven así.
O presidente da Fegamp e alcal-
de de Ames, Carlos Fernández,
defendeu que as razóns para
excluír esta prohibición son téc-

O IDIOMA DA  IGREXA

O comunicado da Igrexa galega
respecto do uso do noso idio-
ma na liturxia, reflicte cal é o
compromiso para coa socieda-
de galega da xerarquía eclesiás-
tica e, baixando polo escalafón,
de moitos dos seus ministros e
pastores.

No que se refire estritamen-
te aos aspectos litúrxicos non
me aparece atinado, como se
interpreta na historiografía tra-
dicional galega e reitera en ma-
nuais, especialmente de lingua,
remontar o problema a tempos
dos Reis Católicos e das refor-
mas eclesiásticas emprendidas

por Cisneros. Teñamos en con-
ta que, na altura, a Igrexa falaba
latín e os motivos da reforma ti-
ñan que ver máis cos desexos
de combatir a relaxación e cer-
tas prácticas, que hoxe conde-
nariamos de corruptas, por
parte de abades e altas dignida-
des eclesiásticas. Estamos en
tempos de Reforma: Erasmo,
Lutero,....

Mais si merece un estudo
máis detallado o españolismo
que predomina na Igrexa gale-
ga nos tempos do Rexurdi-
mento, a preguerra civil espa-
ñola e o postconcilio Vaticano
II. Agás honrosas excepcións,
que as houbo, non foi quen de

asumir, como si fixo no País
Vasco e Cataluña, a realidade
identitaria, idioma incluído, de
Galiza. Incluso estebelece un
binomio, acrecentado no fran-
quismo, de identificar galeguis-
mo-laicismo. O pleito de Cu-
rros, quizais, tivera que ver. Ou
o feito de que moitos dos de-
fensores do idioma, penso en
Murguía, tivesen unha decidi-
da inclinación liberal. Ou que,
caso dos sectores máis tradi-
cionalistas, sempre pesaron
máis as cuestións que tiñan
que ver coa fe. Nin sequer o de-
cidido catolicismo de homes
como Losada Diéguez, Vicente
Risco, Otero Pedrayo, o propio

Alexandre Bóveda, máis recen-
temente os vencellados a SEPT,
serviu para que a Igrexa fixera
do galego un dos seus símbo-
los. E non só iso, que se impli-
cara cos problemas das xentes
de Galiza, entón empregaría o
seu idioma. Onde si o fixo, –En-
crobas, Castrelos, Vilar de San-
tos,..–, onde se identificou coa
realidade e as penalidades do
pobo, alí vive máis. Quizais de-
bería reflexionar sobre isto a xe-
rarquía eclesiástica galega. 

No fondo, a Igrexa é o pobo.
Os seus pastores proceden dun
medio, maioritariamente rural,
no que o seu idioma materno
está relacionado coa pobreza, o

atraso e o desprestixio social.
No que o castellano é o referen-
te diferenciador das élites locais,
entre elas a propia Igrexa. Un
medio social no que a Igrexa
sempre estivo a carón dun po-
der que é español. Agás excep-
cións persoais. Ou nos tempos
de progreso nos que se preten-
de instaurar o laicismo, nos que
a Igrexa síntese atacada. E, o
máis sorprendente, nin sequer
entón é quen de recorrer ao ga-
lego para atraer á súa causa aos
potenciais votantes de dereita.
Será, tal vez, que prefira seguir
defendendo unha idea de Espa-
ña e non aos seus fregueses? �

Luis Martínez-Risco Daviña

O PSOE defende
o colectivo
e consegue
a anulación dun
artigo da Lei de
Vivenda

’’Os nacionalistas admiten
que o veto dos socialistas
sorprendeunos pola
defensa que fixeran
durante a campaña
electoral da xestión
transparente da vivenda” 

A conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, e a ministra de Vivenda, Beatriz Corredor, o pasado 27 de maio en Madrid.

Os alcaldes poderán ser promotores 
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no PSdeG cun ollo posto tamén
no futuro. Todo na cocteleira. A
clave, nunha frase: “Non teño
ningunha intención de deixar a
política no caso de que sexa
substituído do meu actual posto
na Santa Sede”, ten afirmado
Vázquez. Polo tanto, precisa
manter un espazo propio ante
un posíbel regreso que nas filas
socialistas –nin a nivel local nin
galego– case ninguén chega se-
quera a formularse. Por iso, o ex
alcalde ten que manter viva a di-
minuída pero aínda importante
base electoral do 'vazquismo' na
Coruña. Ese é o seu argumento
para conservar o seu status ou
evitar outra 'patada cara arriba'
como a do Vaticano, xa que suxi-
re unha opción de regreso ao
máximo nivel que sabe que rea-
briría vellas loitas nun PSdeG en
plena paz interna ao que incluso,
na versión máis extrema do di-
vorcio, podería crearlle un grave
problema electoral na cidade
herculina, onde se sabe que Ro-
sa Díez soña con recrutalo para
UPyD, que tería así a súa primei-
ra posibilidade real de alcanzar
unha cota de poder relevante.
Semella unha opción complica-
da, pero difícil de descartar en
vista da intensidade con que
Francisco Vázquez afía o dedo
co que no seu día cedeu o bastón
de mando a Xavier Losada.�
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Rodri Suárez
Á lista de ideas compartidas en-
tre o ex presidente do Goberno
José María Aznar e o ex alcalde
da Coruña –e actual embaixa-
dor de España no Vaticano–
Francisco Vázquez se lle enga-
diu nas últimas semanas unha
nova coincidencia: ningún dos
dous soporta agora os suceso-
res que eles mesmos elixiron:
Mariano Raxoi no caso do PP;
Javier Losada no concello her-
culino. Non obstante, hai unha
diferenza de estilos. Onde Az-
nar mantén silencio e apenas
algunha frase común que logo
ten que ser interpretada, Váz-
quez opta pola guerra aberta e
pública. Considérase traizoado.
Non atura que os seus vellos
compañeiros estean a darlle
carpetazo á longa etapa deno-
minada 'vazquismo' e, sobre to-
do, considera case un insulto
que os seus “inimigos do BNG”
compartan cos socialistas coru-
ñeses os corredores do goberno
municipal de María Pita. Por
iso, non para de gabar a xestión
municipal en Lugo, onde López
Orozco non pactou cos nacio-
nalistas, só que une a esas lou-
vanzas as máis duras críticas
que está a recibir o que foi o seu
tenente de alcalde e actual rexe-
dor coruñés: Xavier Losada. 

A escenificación máis clara
do divorcio entre Vázquez e Lo-
sada tivo lugar no mes de abril,
durante un acto sobre a Torre de
Hércules celebrado na Funda-
ción Caixa Galicia. Cada un, nun
extremo da mesa de conferen-
ciantes. Antes, un frío e protoco-
lario apertón de mans. E men-
tres fala o actual alcalde, Paco
que mira para outro sitio, fai
acenos de aburrimento e con-
sulta o seu reloxo insistente-
mente. O día antes, o embaixa-

dor do Vaticano subira o ton das
súas críticas, nunha liña que
mantivo a semana pasada, can-
do volveu pola Coruña para dar
unha charla de temática católica
noutra Fundación, a Barrié da
Maza. Entre o numeroso públi-
co, ninguén do PSOE coruñés: á
mesma hora Losada contrapro-
gramouunha asemblea local. 

AGORA O LÍDER É LUGO. “A Coruña
perdeu a súa posición de referen-
cia dentro da comunidade autó-
noma, resulta evidente que o go-
berno municipal da cidade está
paralizado e agora é Lugo quen
colleu vantaxe, alí non hai un
concello hipotecado por una co-
alición, que no caso coruñés
máis ben é simplemente cohabi-
tación”, asegura Vázquez. Losa-
da evita responderlle sempre que
pode –os micrófonos non son o
seu terreo favorito– pero nas con-
tadas ocasións nas que o fixo, foi
máis alá do clásico “cousas de

Paco”. “Por esas palabras queda
claro que o señor Vázquez non
coñece ben o actual estado da ci-
dade”, afirma. Curiosamente, os
únicos que reciben con alborozo
cada declaración do antigo alcal-
de do PSOE son os dirixentes lo-
cais do PP. Dende o outro bando,
Mar Barcón  (PSdeG) lembra que
están a poñer “en marcha gran-
des infraestruturas que levaban
máis dun lustro de espera” e na
rúa comezan –con timidez pero
sen volta atrás– accións simbóli-
cas do final do 'vazquismo' como
a aplicación da Lei de Memoria
Histórica, o uso do idioma galego
no Concello ou a retirada das dis-
cutidas terrazas de cristal da Pra-
za de María Pita. No BNG amó-
sanse “satisfeitos do primeiro
ano na xestión do municipio” se
ben engaden “que hai algunhas
dificultades por culpa de orza-
mentos adxudicados por ante-
riores xestores”, como dixo Mar-
garida Vázquez o pasado luns. 

BUSCAR ESPAZO NO PSdeG. A postura
de Vázquez xerou dous debates,
un refírese ás razóns dos seus
ataques e outro trata sobre o que
pode ter de verdade esa acusa-
ción de “parálise municipal”.
Porén, non é difícil unilos. Na ac-
titude do embaixador vaticano
xúntanse diferenzas ideolóxicas,
rancores e certa loita de poder

ANOSATERRA
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’’Vázquez sabe que o seu
regreso á política galega
reabriría vellas loitas nun
PSdeG en plena paz
interna”
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O ex alcalde ataca o seu
sucesor, Xavier Losada,
ao que non lle perdoa
terse aliado co BNG. 

Antón Losada

N on haberá nova regula-
ción do urbanismo ate a

lexislatura vindeira. Din os ru-
morosos que xa non queda
tempo, que o asunto é com-
plexo e compre “darlle outra
volta”. Catro anos despois
dunhas eleccións e un cambio
gañado co urbanismo decente
como bandeira,  a famosa efi-
ciencia socialista no goberno
foi incapaz de entregar en
tempo e forma  nin un borra-
dor do modelo de desenvolve-
mento do territorio. 

Catro anos despois sabemos
dese modelo o que sabiamos
que serve o mesmo para facer
demagoxia brutal co plan urba-
nístico de Vigo como para santi-
ficar ese monumento ao rococó
urbano que é A Coruña de Paco
Vázquez. O único que houbo foi
a aparatosa prohibición de
construír a 500 metros do lito-
ral. Unha medida que beneficia
sobre todo a quen tiveron posi-
bles antes para facerse os seus
chalés dentro desa franxa, ga-
rantíndolles que ningún novo
rico lles vai quitar as fantásticas
vistas ao mar con algún pallozo
feito daquela maneira.

Incapaz de resolver a contra-
dición flagrante entre as consig-
nas contra a especulación e o la-
drillo que lanzan nos mitins e as
excelentes relacións entre os
promotores e os seus alcaldes
que se producen na vida real, os
socialistas aparcan o problema
na esperanza de que o xogo de
maiorías que saia das furnas o
ano que vén lles sexa propicio
para facer o que lles pete. Na-
mentres, o Presidente compa-
rece cheo de razón para explicar
como acudimos con inxentes
cantidades de obra pública en
socorro das mesmas construto-
ras coas que tantos momentos
entrañables temos pasado acu-
sándoas de ter o corazón de ce-
mento e ser asasinos en serie do
noso patrimonio.�

O SOLO PODE
AGARDAR
’’

’’A famosa eficiencia 
socialista 
foi incapaz 
de entregar 
un modelo 
territorial”

Francisco Vázquez [ex-alcalde de A Coruña] e Xavier Losada alcalde actual.

Vázquez, líder da oposición coruñesa
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Charina Giráldez
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

Logo de varios anos como
asesor do presidente de
Venezuela Hugo Chávez,

David Nieves Banchs (Caracas,
1940) chegou a Vigo co desexo
de iniciar unha etapa tranquila.
Destacou como guerrilleiro ur-
bano na década dos sesenta e
coñeceu a tortura e o cárcere.
Como lle gusta lembrar, grazas
ao voto do pobo puido abando-
nar a cadea en 1979 para ocupar
o seu escano no parlamento.
Considerado coma un dos im-
pulsores do liderado de Chávez,
viviu en primeira persoa a fun-
dación do Movemento V Repú-
blica, o partido do presidente.
Agora, a piques de cumprir os se-
tenta, quere rematar a súa tra-
xectoria política como Cónsul
Xeral de Venezuela en Galicia,
unha terra que lle resulta familiar
e na que se sente cómodo. O
único que lamenta é que os gale-
gos non poidan coñecer mellor a
realidade do seu país, vítimas do
que denuncia como “crise dos
medios de comunicación”.
TTaann  pprreexxuuddiicciiaaiiss  ccoonnssiiddeerraa  qquuee
ssoonn  ooss  mmeeddiiooss  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn
aaccttuuaaiiss??  
Existe unha relación moi di-
recta entre os medios de comu-
nicación de alta xerarquía, que
proxectan controlar o mundo.
Un titular que sae nun gran xor-
nal venezolano, estrañamente
é o mesmo que se publica en
España nas principais cabecei-
ras. Eu dígolle á xente que lea a
prensa dun xeito crítico, que a
analice, porque penso que aquí
chega unha información inte-
resada sobre Venezuela. Din
que Chávez é un ditador. Eu
pregunto: unha persoa que
convocou once eleccións en
menos dunha década e gañou
dez, é un ditador? Iso lexitima
un goberno democrático, por-
que é o pobo o que decide. O
problema é que temos unha
oposición fundamentalmente
mediática que non quere que
se coñeza a verdade.
PPoollaa  ccoonnttrraa,,  aa  ooppoossiicciióónn  oo  qquuee

ccrriittiiccaa  éé  qquuee  nnoonn  hhaaii  lliibbeerrddaaddee  ddee
pprreennssaa..  
Pero si alí todo o mundo fala o
que quere falar! Venezuela eu
penso que debe ser o único país
do mundo no que un político
nomea na televisión á nai do
presidente e non vai preso. No
goberno de Caldera houbo un
vidente que anunciou a súa
morte nun ano e, como errou,
metérono oito días no cárcere. 
EEssttáá  oo  aassuunnttoo  ddee  RRaaddiioo  CCaarraaccaass
TTVV,,  uunn  ddooss  ggrraannddeess  mmeeddiiooss  ooppoo--
ssiittoorreess..  
O Estado non lle renovou a con-
cesión, non porque tivese o nariz
feo, senón porque participou di-
rectamente no golpe de Estado.
De aí partiu a laracade que esta-
mos a pechar televisións.
OO  ggoobbeerrnnoo  ddee  CChháávveezz  ttaamméénn
aaccuussoouu  aa  JJoosséé  MMaarrííaa  AAzznnaarr  ddee
ppaarrttiicciippaarr  nnoo  ggoollppee  ddee  EEssttaaddoo  ddoo
22000022..  OO  eexx  pprreessiiddeennttee  aaccaabbaa  ddee
ddiicciirr  qquuee  ““ssee  eessttiivveessee  ddeettrrááss  ddoo
ggoollppee  iigguuaall  ggaaññaabbaa””..  
Non vou dicir nada de Aznar
pero si que o embaixador de Es-
paña en Venezuela participou
directamente. Presentouse no
Pazo de Miraflores a felicitar a
Carmona, un home que asu-
mira o poder en menos de 24 ho-
ras, disolvera o Congreso, a
Corte Suprema de Xustiza, o

Consello Nacional Electoral e a
Constitución. Alí estivo o embai-
xador español.

OO  ffaammoossoo  ““ppoorr  qquuéé  nnoonn  ccaallaass??””
ttaamméénn  ddeeuu  aa  vvoollttaa  aaoo  mmuunnddoo..
O venezuelano, que é moi falan-

gueiro, interpretouno coma un
chiste e non tivo outra connota-
ción. Aquí é onde se toma-
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’’Para min o  grande,
interrogante é,
despois de Chávez quen?”

David Nieves , ex asesor de Chávez e Cónsul Xeral de Venezuela en Galicia

‘Chávez fala como o teu veciño,
antes aos políticos había que traducilos’

O cónsul posa diante dun cadro de Simón Bolivar.

>>>

’’De Aznar non vou dicir nada,
pero no golpe do 2002
o embaixador español
foi felicitar
ao ditador Carmona”
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ron as cousas tan en serio. A
nós pareceunos ridículo. Foi
simplemente a intemperancia
dun señor, que con todos os res-
pectos é o rei de España, que se
molestou e non gardou a pos-
tura xerárquica como debía. Isto
influíu nas relacións entre am-
bos países, que se arrefriaron,
pero non por parte nosa.
PPaarraa  vvoosstteeddee  oo  xxeeiittoo  ddee  eexxpprree--
ssaarrssee  ddoo  pprreessiiddeennttee  vveenneezzoollaannoo
nnoonn  ttiivvoo  nnaaddaa  qquuee  vveerr??  EEnn  EEuu--
rrooppaa  ccuussttaa  aaffaacceerrssee  aaoo  sseeuu  eessttiilloo..  
É un problema cultural. Chávez
é coma min, coma o señor que
vive na casa, e cando fala, faino
coma o home do barrio, o ade-
gueiro, con sinxeleza. Ese é o seu
xeito de falar, a súa maneira de
ser e iso gústalle aos venezuela-
nos. Antes, durante a IV Repú-
blica, os políticos mentres máis
bonito falasen e máis florido o fi-
xesen mellor, e menos entendía
a xente. Ti para facerlle unha
pregunta a un político tiñas que
ter un tradutor ao lado. Pero
Chávez non. Esa é a política que
vén avanzando en América La-
tina. A última proba é a vitoria
do cura Lugo (Fernando) no Pa-
raguai. Despois de sesenta anos
de dominio do goberno colorao,
vén un home que é amante da fe
católica, como Chávez, dunha
filosofía relixiosa que chama-
mos Teoloxía da Liberación, e
asume o poder. E vén Evo Mora-
les, que é un indíxena, e asume o
poder. E vén o señor Lula, que é
un obreiro, e asume o poder.
Penso que é un problema de
tempo e comprensión, e na me-
dida en que o pobo europeo
consiga entenderse con maior
claridade con algúns dos seus lí-
deres, iran comprendendo. 
SSeegguunnddoo  vvaarriiaass  eennqquuiissaass  ppuubbllii--
ccaaddaass  nnaa  pprreennssaa  eessppaaññoollaa,,  oo  6600%%
ddooss  vveenneezzuueellaannooss  rreexxeeiittaa  aass  ppoollíí--
ttiiccaass  ddee  CChháávveezz..  EEssttáá  aa  bbaaiixxaarr  aa
ssúúaa  ppooppuullaarriiddaaddee??  
A última enquisa do goberno di
que a popularidade do presi-
dente está polo 65%. Agora, sería
eu moi sectario se dixese que alí
todo o mundo é chavista, non,
alí hai oposición pero exércena
os sectores podentes. Nos ba-
rrios e nas clases medias, hai
unha aceptación da política de
Chávez. Para min, a grande inte-
rrogante é, despois de Chávez
quen? Porque tras a derrota do
referendo non pode volver a ree-
lección. Iso vai xerar, como en
todas partes, un gran debate.
PPeerroo  ssee  eexxiissttee  uunn  pprrooxxeeccttoo  ee
uunnhhaa  eessttrruuttuurraa  bbeenn  cciimmeennttaaddooss,,
nnoonn  tteerrííaa  ppoorr  qquuéé  ssuuppooññeerr  uunn
pprroobblleemmaa..  
Hai varios candidatos pero,

hoxe en día, e teño unha opi-
nión tamén moi persoal, non
lograron interiorizar tanto
como fixo Chávez o sentir do
pobo. Chávez para o pobo é
coma un ídolo, iso ideoloxica-
mente non parece o mellor,
pero é así. O programa “Aló Pre-
sidente” é o máis visto. 
PPoorréénn,,  eessee  pprrooggrraammaa  aaqquuíí  cchhooccaa
mmooiittoo..  
Non, non… alá encántalle á
xente. Non che digo a todo o
mundo, pero a gran maioría non
sae da casa até que remata. Nin-
guén estaba afeito a que un pre-
sidente se comportase como un
venezuelano, que non garde o
protocolo.
DDeessppooiiss  ddee  nnoovvee  aannooss  nnoo  ppooddeerr,,
ccaalleess  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ssoonn  ooss  pprriinn--
cciippaaiiss  llooggrrooss  ddoo  cchhaavviissmmoo??  
O principal foi a alfabetización
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e pensouse que repartindo pa-
peis era suficiente. A xente o que
fixo foi absterse e a dereita, máis
habilmente, levou a votar aos
seus. Temos que recoñecer que
houbo xente do chavismo que
votou en contra, porque a re-
forma non estivo ben funda-
mentada. O único que cambiou
con esta derrota foi que Chávez
non se pode volver presentar.
CCoonnssiiddeerraa  ppoossiittiivvoo  qquuee  uunnhhaa
mmeessmmaa  ppeerrssooaa  ddiirriixxaa  uunn  ggoo--
bbeerrnnoo  ttaannttoo  tteemmppoo  sseegguuiiddoo??  
Se o está a facer ben, para min
que o faga. O problema non é
por canto tempo estea no poder,
senón se o pobo vota por el. É
unha elección. Hai reis e presi-
dentes que non os elixe ninguén
e tamén se eternizan no poder. A
diferenza é que neste caso é o
pobo o que decide.�

(segundo a ONU xa non hai
analfabetos no país), as melloras
de tipo asistencial (posta en mar-
cha de centros de atención mé-
dica nos barrios), a substitución
de chabolas por vivendas e, algo
moi importante, a taxa de de-
semprego baixa do 8%, cando
nos gobernos da IV República
chegou a tocar o 20%. 
DDuurraannttee  eessttee  tteemmppoo,,  iimmaaxxiinnoo
qquuee  ttaamméénn  ssee  ccoommeetteerrííaann  eerrrrooss??  
Claro, hai cousas que xeraron
desgustos. Descoido no cumpri-
mento dalgunha parte das mi-
sións… e o fracaso do referendo
(decembro de 2007), ese foi ou-
tro dos erros de Chávez. O presi-
dente propuxo a reforma de va-
rios artigos da Constitución pero
o Parlamento engadiu moitos
máis até chegar aos 69. Houbo
pouca posibilidade de explicalos
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licia
Ceferino Díaz

D iferentes organismos in-
ternacionais sitúan o noso

sistema sanitario entre os mello-
res do mundo. Cecais sexamos
os beneficiarios os máis críticos.
Con todo, non podemos esque-
cer que grazas a el todos os cida-
dáns temos a seguridade de que
ante calquera necesidade sani-
taria obteremos unha resposta
de calidade na  sanidade pública.

Pero aínda hai moito que
mellorar, especialmente en
cuestións como as listas de es-
pera e a masificación das con-
sultas. Concretamente, o pro-
blema das listas afecta á asisten-
cia programada, é dicir, ás inter-
vencións cirúrxicas e ás de diag-
nóstico. Nas primeiras, nas pa-
toloxías graves, en xeral non
existe espera, sáltase pola vía de
urxencia. Son as consultas de
diagnóstico as máis masifica-
das e nas que aparece o conflito. 

Pode ser certo que cando nos
sentimos un pouco mal imos ao
médico e que ás veces a nosa an-
siedade non se corresponde co
mal que padecemos. Tamén
que  os especialistas, na procura
de certezas absolutas, multipli-
can o numero de probas e que
probas de alta teconoloxia que
se fixeron imprescindíbeis para
moitos diagnósticos se atascan,
ocasionando atrasos que debe-
rían evitarse.

Pero tamén é certo que aínda
existe na maioría dos centros un
engorroso e lento proceso de
diagnóstico que leva a que os pa-
cientes se vexan obrigados a pe-
regrinar dun especialista a outro. 

Ordenar os procesos de
diagnóstico é, xa que logo, fun-
damental para poder reducir as
listas de espera, solución que a
conselleira anunciaba hai
pouco neste semanario.

A mellora do conxunto da
sanidade pública pasa, en prin-
cipio, por rendibilizar a tecnolo-
xía, as instalacións e os recursos
humanos dos que se dispón.�

MÁIS DE LISTAS
DE ESPERA
’’

’’A mellora da sanidade pasa 
por rendibilizar a tecnoloxía,
as instalacións e os recursos

humanos dos
que se
dispón”

RReessppeeccttoo  aaoo  ffrraaccaassoo  ddaa  mmiissiióónn
hhuummaanniittaarriiaa  ppaarraa  lliibbeerraarr  aa  IInn--
ggrriidd  BBeettaannccoouurrtt,,  aallggúúnnss  aannaa--
lliissttaass  ccoonncclluuíírroonn  qquuee  aa  aauusseenn--
cciiaa  ddee  CChháávveezz  ffooii  ddeecciissiivvaa..  EEssttaa
ooppeerraacciióónn  rreeffoorrzzoouu  aa  ppoossiicciióónn
ddoo  ggoobbeerrnnoo  vveenneezzuueellaannoo  ccoonn
rreessppeeccttoo  ááss  FFAARRCC??  
Vou contestar en dúas partes,
primeiro a posición oficial e
logo a miña opinión. O go-
berno venezuelano segue a
insistir en que para lograr a
paz en Colombia é impor-
tante o troco entre secuestra-
dos da guerrilla e presos polí-

ticos. Hoxe en día, o pobo co-
lombiano está canso de tanta
guerra e reclama un acordo
entre as partes e Venezuela
traballa por ese desexo de
paz. Pero iso non o entende
Uribe, que é testán. Agora
vouche dar unha resposta
persoal. Eu penso que a
Uribe non lle convén a liber-
dade de Ingrid Betancourt
porque hoxe por hoxe é a per-
soa con máis espazo político
e máis arraigo entre a xente,
incluso máis ca el. E se Ingrid
Betancourt chega a Colom-

bia e se lanza como candi-
data á presidencia (cargo que
xa ostentou no pasado) de-
rrotaría a Uribe de calle. Por
iso boicotea e fai todo o posí-
bel para evitar a súa libera-
ción, e por iso este señor se
mofa non só do goberno ve-
nezuelano, mófase de Sar-
kozy, de todo o mundo. Nós,
en cambio, aos nosos inimi-
gos respondémoslles con
exemplos coma o das Or-
questras Xuvenís de Vene-
zuela, que acaban de recibir o
Premio Príncipe de Asturias.�

‘A Uribe non lle convén
a liberdade de Ingrid Betancourt’

David Nieves asegura que o go-
berno de Chávez está moi “ga-
leguizado” porque conta no seu
equipo cun ministro vigués de
Cultura, Farruco Sesto, e unha
ex ministra monfortina de In-
dustrias Lixeiras e Comercio,
María Cristina Iglesias, que “se-
gue coa revolución”. Malia e
todo, segundo un informe ela-
borado polo IGADI, a comuni-
dade galega en Venezuela amó-
sase contraria ao proceso im-
pulsado por Chávez. Preocúpa-
lle a inseguridade cidadá, o de-
terioro económico, a “cubani-
zación” e, sobre todo, as ten-
sións en relación coa propie-
dade privada, algo que o cónsul

considera un “embuste”. “O go-
berno respecta a propiedade
privada”, asegura, “o que non
admite é o latifundismo impro-
dutivo de quilómetros e quiló-
metros de extensión. O que non
quere traballar a terra é expro-
piado e págaselle para que ou-
tros a fagan valer, máis nada”. 

Deixando a un lado as diferen-
zas políticas, David Nieves con-
sidera que os galegos están moi
compenetrados no seu país,
onde habitan barrios enteiros.
Dedicados fundamentalmente
ao comercio, á construción e
aos restaurantes. Amais, está a
Irmandade Galega, un dos cen-
tros máis grandes do país.
No seu afán por estreitar lazos
entre as dúas colectividades,
anima os gandeiros galegos a
producir leite en po para ven-
delo en Venezuela. “Rusia e
China acapararon o mercado e
nós chegamos tarde. Sería un bo
negocio porque o venezolano
común só toma este leite”.�

‘Animo os gandeiros galegos a producir
leite en po para vendelo en Venezuela’

>>>

’’O goberno respecta,
a propiedade privada”
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cando o barco secuestrado leva
bandeira española”. “É fantásti-
co: os que se comportan así de-
cláranse permanentemente ‘ci-
dadáns do mundo’ e hostís ‘a to-
dos os nacionalismos’. Seica as
pulsións tribais están enraizadas
na alma humana. O que me irri-
ta é que algúns non paren de fa-

lar da palla que ven no ollo dos
demais e non se decaten de que
levan a trabe no seu”.

TELEVISIÓN PÚBLICA

EEll  PPaaííss

((lluunnss  2266  ddee  mmaaiioo))

A conta de Eurovisión e Chikili-

cuatre, EEnnrriicc  GGoonnzzáálleezz  explica
na súa columna de El País algun-
has das razóns polas que os me-
dios de comunicación privados
critican a Televisión Española. O
xornalista considera que a televi-
sión pública cumpre unha fun-
ción social, pero que non lle con-
vén á televisión privada. “Esta
crise está a reducir a publicidade
nos medios. A situación é ben
fea. E, para os grupos privados, a
conveniencia de que existan un-
ha radio e unha televisión públi-
cas comeza a esgazarse no ám-
bito das ideas: son a competen-
cia, captan publicidade que nós
(inclúo, por suposto, o grupo Pri-
sa, que me paga por escribir isto)
necesitamos como a auga. A súa
existencia, cando menos no seu
actual formato de financiamen-
to mixto, pola vía do comercial e
a vía do orzamento do Estado,
prexudícanos. Parece que os
medios de comunicación priva-
dos, todos, imos ser moi críticos
coa RTVE. O lector xa sabe como
van estas cousas”.

VOLTA A CATALUNYA

LLaa  VVaanngguuaarrddiiaa

((lluunnss  2266  ddee  mmaaiioo))

“O campión da Volta [a Catalun-
ya] 2008 é o galego Gustavo Cé-
sar Veloso, un ciclista do equipo
que patrocina o ex futbolista Va-
lery Karpin, nado en Vilagarcía
de Arousa hai 28 anos e que sor-
prendeu os favoritos e chantou-
se na meta con 23 segundos de
vantaxe, suficientes para gañar a
Volta. “A calquera que mo dixese
antes de vir responderíalle que
pensar en gañar a Volta era unha
loucura”, comentou o ciclista do
Karpin-Galicia. Sacou partido
das dificultades do día, as oro-
gráficas e as climáticas, porque a
choiva, especialmente na subida
ao Ordal, permitiulle meterse na
fuga do día sen que os dous favo-
ritos se decatasen a tempo. A né-
boa e as chuvias tapando os dor-
sais foron os seus aliados. Logo a
súa calidade en terreos acciden-
tados e o seu coñecemento da
zona –a súa muller, Begoña, é ca-
talá e el visita a zona a miúdo– fi-
xeron o resto. Cando os equipos
de Pauriol e Jufré quixeron recti-
ficar era demasiado tarde. O gru-
po de escapados era sólido e xa
non os colleron”, sinala La Van-
guardia de Barcelona, que indica
que “no balance final da carreira
destaca o notábel incremento de
público nas estradas e a necesi-
dade de formularse un novo
cambio de datas para recuperar
a calidade da participación”.�

ESPAÑOLISMO
INCONSCIENTE

PPúúbblliiccoo

((vveennrreess  2233  ddee  mmaaiioo))

“Ouvín o martes o presentador
dun dos principais informativos
da radio pública: ‘Mañá, final da
Liga de Campións. Aos españois
non nos interesa’. Arre demo,
aos españois tampouco nos gus-
ta o fútbol? Hai que dar por su-
posto que non debe interesar-
nos un espectáculo deportivo se
non o protagoniza ningún espa-
ñol? É obrigatorio ser nacionalis-
ta até nos gustos?”, pregúntase
en Público o columnista JJaavviieerr
OOrrttiizz  nun artigo titulado “Nacio-
nalismo inconsciente”. “O peor
nacionalismo é o inconsciente.
O que se vive coma se fose a cou-
sa máis natural. O que fai que a
piratería no Índico só interese

ENPOLEIROALLEO

Rodolfo Chikilicuatreno momento da actuación en Belgrado. MARKO DJURICA / REUTERS

A LICENZA
MARITAL
’’

Susana López Abella

O Código civil, na súa re-
dacción orixinaria, situa-

ba a muller casada entre os me-
nores, os tolos ou dementes
que non sabían ler nin escribir,
obrigaba a muller a obedecer o
marido e a licenza marital era
coma a súa sombra para tódo-
los actos da vida. Sen licenza, a
muller non podía traballar
–mesmo constituía causa de
resolución do contrato laboral
a oposición do marido– nin
ocupar cargos nin abrir contas
correntes en bancos nin sacar o
seu pasaporte nin ter carné de
conducir. Se contraía matrimo-
nio cun estranxeiro perdía a na-
cionalidade máis a vecindade
civil, e era considerada como
estranxeira. Non podía aceptar
ou repudiar herdanzas –aínda
que fose a dos seus propios
pais– nin defenderse perante
os tribunais, salvo en xuízo cri-
minal, pois como dixo Concep-
ción Arenal, a muller era consi-
derada como menor a todos os
efectos. Non se lle recoñecían
dereitos, mais si podía delin-
quir, e nese caso respondería
como calquera home perante
un tribunal. É máis, nalgúns ca-
sos como no delito de adulterio
a muller castigábase, o  marido
tan só cando resultara escánda-
lo público. Non tiña patria po-
testade sobre os seus fillos até
que morrese o pai, e incluso,
até o 1970, podía o esposo dalos
en adopción sen consentimen-
to da nai. A situación da muller
casada como a eterna menor
chegou á súa fin no 1975, ano
declarado pola ONU como Ano
Internacional da Muller. O  2 de
maio dítase a Lei de reforma
dos Código civil e do comercio
sobre a situación xurídica da
muller. Esta lei estivo rexida por
un principio segundo o cal o
matrimonio non restrinxiría a
capacidade de obrar de ningún
dos cónxuxes e, desapareceu
por fin a autoridade marital.�

Confeso sentirme solidaria
con Raxoi como
compatriota
ridiculizado,
apenas pola
súa
condición
de galego”

’’
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Xan Carballa
A noite electoral moitos pensa-
ronn que Mariano Raxoi estivo
tentado a renunciar. Ninguén o
sabe da súa boca, pero é de su-
por que coñecendo como as
gastaban os seus aliados mediá-
ticos, estaría tentado a poñer te-
rra de por medio. Aínda o mi-
nisterio do Interior non fixera o
reconto definitivo e xa lle esta-
ban pedindo que marchase  pa-
ra deixar paso á renovación. 

Desde ese 9 de marzo Raxoi
soubo dilatar os prazos para
deixar os menores flancos ao
descuberto, coñecedor de que
o fogo ía ser cruzado. Ninguén
mellor que o director de El
Mundo, Pedro J. Ramírez, que
ameazou abertamente con
“lanzar a bomba atómica” pa-
ra acabar co presidente popu-
lar. Acaso unha referencia pou-
co sutil a repartir informes con
vidas privadas ou negocios
descoñecidos dos apoios de
Raxoi ou do propio líder.

Co anuncio da convocatoria
do Congreso  e o anuncio simul-
táneo de que quería seguir lide-
rando o partido e presentarse ás
eleccións, Raxoi conseguiu que a
dirección nacional en pleno se
pronunciase unanimemente, de
maneira que todos os que se van
desmarcando nestas semanas
van quedando retratados como
oportunistas.

Acaso sexa insuficiente esta
manobra interna, pero en todo
caso sérvelle de parapeto e obri-
ga os demais a moverse por fóra
e presentarse como desleais ao
presidente, sobre todo porque
non son capaces de presentar un
candidato alternativo.

O LUNS BOMBARDEO. É curiosa a rea-
parición na vida interna do PP de

persoas da etapa anterior que xa
parecían amortizadas e que, sa-
bedoras de que non poden aspi-
rar outra vez á primeira liña, mo-
ven os seus peóns e de cando en
vez asoman cunha declaración.

Por unha banda está o euro-
parlamentario Mayor Oreja, da
familia democristiana do parti-
do, que foi o grande muñidor
das estratexias da ruptura de
España e do uso como ariete
político da AVT. Teledirixiou a
operación de María San Gil,
primeiro detonante da crise.  O
asalto fracasou porque foi o
propio PP vasco quen non

apoiou a súa iniciativa  obri-
gándoa na práctica a deixar a
vida política.

O sucedido non impediu
que Aznar reaparecese cunhas
declaracións desde o estranxei-
ro para reclamar un liderado no
partido “sin complexos”, en
alusión descarnada  e directa a
Raxoi a quen Jiménez Losantos
ven alcumando desde o seu mi-
crófono como “maricompleji-
nes”. Aznar actúa desde a som-
bra cos seus peóns da FAES e
igual que Mayor Oreja, ten en-
fronte  a un xa moi decrépito
Manuel Fraga, que esgrime os
seus galóns de presidente fun-
dador e non se corta á hora de
defender a Raxoi e, sobre todo
ao seu querido Ruíz Gallardón.
Fraga chámalle “ido” a Rato, di
que Esperanza Aguirre só sabe
crear problemas, lémbralle a
Aznar que el o nomeou en Sevi-
lla 'sen tutelas nin  tutías'  e o
discurso teórico de Gabriel Elo-
rriaga despáchao como unha
'memez'.

O último en reaparecer foi
Francisco Álvarez Cascos, o ou-

trora todopoderoso secretario
xeral, agora adicado aos nego-
cios, que tamén acudiu á cha-
mada e di que ao PP non se lle
perde nada no centro.

Todas as aparicións da gran
munición suceden os luns. A
axenda popularqueda marcada
para toda a semana e o PSOE vi-
ve un momento doce, aínda que
a provisionalidade do PP impide
que os pactos que se querían
acadar antes do verán (renova-
cións do Constitucional ou do
Poder Xudicial) non finalicen.

PODER OU IDEOLOXÍA. Aínda que
sempre hai lugar a sutilezas, e
de feito xa lle presentaron máis
de 2.000 emendas ao relatorio
político, o certo é que Raxoi for-
mula os asuntos en termos
prácticos. Organiza o Congreso
con xente fiel, aparentemente
blindada doutros cantos de cis-
ne (léanse os baróns Camps,
Feixóo, Arenas ou Valcárcel) e
repite como un mantra que os
votos foron moitos, que subi-
ron, pero que non abonda con
10,4 millóns de apoios, que hai
quer ter capacidade de dialogar
con outras forzas. Sabe que, ou
empeza a abrir campos de diá-
logo ou nos próximos anos non
vai ter maneira o seu partido –o
máis poderoso en militantes–
de retornar ao poder. Así será
en Cataluña, no País Vasco ou
en Galiza, pero sobre todo se
quere pensar seriamente na
Moncloa.

A mudanza de posición é
lenta, sen tocar nin unha coma
na letra e en todo caso insi-
nuando aínda moi lenemente
unha nova melodía, toda vez
que o Estatuto catalán pode ser
aprobado polo Constitucional e
ETA xa empezou a golpear e
non hai horizonte ningún de
negociación.

A xeración criada aos peitos
de Aznar ve como pasou o seu
tempo e tenta agruparse arre-
dor dalgunha causa. Pero non
topan liderado. Esperanza
Aguirre queimouse soia, Juan
Costa non convence e Rato non
se mete no niño de avespas que
é nesta fase precongresual o
Partido Popular.�

’’A xeración criada aos
peitos de Aznar, ve como
pasou o seu tempo e tenta
agruparse arredor
dalgunha causa”

Ninguén se atreve contra Raxoi
Aznar na sombra
agrupa aos seus,
mentres Pedro J.
Ramírez e Losantos
dirixen as operacións
contra Raxoi. Polo de
agora falta  un
candidato altenativo

Xosé A. Gaciño

S ucédense este ano conme-
moracións en cadea da-

quel mítico 1968, no que se su-
cederon acontecementos histó-
ricos de importancia (da prima-
vera de Praga á invasión de Che-
coslovaquia, da matanza da me-
xicana Praza das Tres Culturas
aos Xogos Olímpicos de México
cos atletas negros do black po-
wer,e os asasinatos de Martín
Luther King e Robert Kennedy
nos Estados Unidos), pero que
se concentran especialmente
no recordo do Maio do 68. A re-
volta estudiantil en Francia,
máis alá da súa repercusión po-
lítica inmediata, quedou como
o símbolo dunha serie de cam-
bios sociais, culturais e estéticos,
que, en realidade, se fraguaron
en diversos países occidentais
ao longo dos anos sesenta aínda
que en París, naqueles días, se
recompilaron todas as novas
propostas coas que os sectores
máis progresistas da xuventude
occidental trataban de sacudir o
anquilosamento das sociedades
da opulencia.

Aquí, onde a opulencia ca-
miñaba con atraso e sen liber-
dades, as loitas e as propostas ti-
ñan outro signo máis básico. Xa
se conmemorou a primavera
de mobilizacións democráticas
que floreceu na universidade
compostelá hai 40 anos, e a se-
mana pasada reiviviuse na Uni-
versidade de Madrid o recital
masivo que ofrecera o cantante
valenciano Raimon en maio de
1968. Eran momentos de liber-
dade nun espazo detetermina-
do, no medio daquel contexto
ditatorial que afogaba vontades
e esperanzas.

40 anos despois, con todo o
que se avanzou, é bo recordar
as orixes, as loitas que fixeron
posíbeis os avances, pero sen
esquecer que hai que seguir loi-
tando polo que aínda non se
obtivo e por non perder o que se
conseguiu.�

RECORDOS’’

’’É bo recordar as orixes 
que fixeron posíbeis os
avances, pero hai que
seguir loitando
polo que
aínda non
se obtivo”

Mariano Raxoi . PEPE FERRíN / A.G.N.

Salvamento Marítimo será investigado pola Audiencia.O xuíz Fernando

Andreu investigará a querela presentada contra Salvamento Marítimo por un

delito de homicidio imprudente a petición da Audiencia Nacional. A suposta

responsabilidade de dous remolcadores no falecemento de 88 inmigrantes

que viaxaban nun caiuco afundido nas proximidades do litoral español en xu-

llo do pasado ano levará ao banco dos acusados a Salvamento Marítimo.�
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Charina Giráldez
María San Gil semella que me-
diu mal as forzas. Pensou que a
súa imaxe intocábel, forxada
durante anos e alentada polos
medios de comunicación afíns,
ía ser suficiente para botarlle un
pulso a Raxoi, pero non foi así.
Os seus compañeiros no País
Vasco non lle perdoaron que
actuase en Madrid de modo in-
dividualista, sen contar con
eles, e contribuíron de xeito de-
cisivo ao fracaso dos seus plans. 

O enfado dos popularesvas-
cos quedou patente o 19 de
maio, cando a maioría da Xunta
Directiva do PP en Euskadi se
abstivo na votación para adian-
tar o congreso autonómico.
Dende entón, o que comezou
sendo un desafío de San Gil pa-
ra garantir a súa posición de po-

der, rematou inaugurando un-
ha das etapas máis duras da cri-
se interna do partido. A presi-
denta renunciou a reelección a
poucos meses dos comicios
nesta comunidade, anunciou o

abandono do seu escano no
Parlamento e dividiu aos popu-
laresen torno a súa figura.

Filla política de Mayor Oreja,
María San Gil sempre seguiu a
traxectoria do seu mestre, basea-
da no antinacionalismo duro e
na loita contra ETA. Máis aló de-
se discurso, os seus detractores
aseguran que carece de bagaxe e
valor político. Durante todos es-
tes anos, as súas posicións valé-

ronlle para alimentar a imaxe de
icona que ten fora do País Vasco,
pero tamén para xerar discre-
pancias cos seus compañeiros
dentro da propia comunidade,
diferenzas de criterio que até
agora nunca saíran á luz. No
contexto de división actual, e en
resposta ao que cualifican de
afán personalista da presidenta,
neste mes de maio os dirixentes
vascos tomaron posicións. 

INTENTO FRUSTRADO. Cando María
San Gil renunciou ao relatorio do
Congreso Nacional de xuño e de-
clarou que perdera a confianza
no líder do PP, o primeiro en saír
na súa defensa foi o presidente
popularen Biscaia, Antonio Ba-
sagoiti. O seu “todos con María”
deulle confianza á dirixente vas-
ca que, naquel momento, pensa-
ba que tiña o apoio incondicio-
nal dos colegas no País Vasco. Pe-
ro a realidade era distinta. Come-
zaron a aflorar as críticas no con-
torno do partido en Álava, sobre
todo, unha vez se soubo (a través
dunhas supostas filtracións de
Xénova) que San Gil tiña a inten-
ción de deixalo todo. 

Só a partir de entón, a política
vasca deuse por aludida e com-
probou con datos reais que na
súa terra non gozaba da inmuni-
dade que lle outorgaban en Ma-
drid. Así que, lonxe de afianzarse
no partido, todo parece indicar
que o erro de non contar cos po-
pularesvascos obrigouna a re-
nunciar. Parece claro que María
San Gil temía que Mariano Ra-
xoi, na súa deriva moderada,
non quixese contar con ela nesta
nova etapa. Despois dos últimos
acontecementos, sabe que non
vai participar nos próximos co-
micios autonómicos. Algúns
analistas consideran que se dei-
xou levar en exceso polos seus
inspiradores Mayor Oreja e Az-
nar, e que non foi quen de cali-
brar as súas forzas, cegada pola
entronización de determinados
líderes políticos e dalgúns me-
dios de comunicación.�

ANOSATERRA
29 DE MAIO - 4 DE XUÑO DE 2008

’’Os  seus detractores, dentro
do PP vasco, aseguran
que carece de bagaxe
político, máis alá
do discurso anti ETA”

’’O que máis temen
os nacionalistas é que
a inestabilidade popular
fomente o voto útil
para o PSE-PSOE”

Xuízo a Jiménez Losantos. Dentro da pugna interna do PP o comezo do

xuízo pola denuncia de Gallardón ao locutor da COPE, ten lecturas en clave

interna. Losantos leva como testemuñas ao seu cargo a varios dirixentes da

liña disidente con Raxoi, e as afirmacións que o alcalde de Madrid considera

inxuriosas son especialmente fortes:  “Dáche igual que haxa 200 mortos,

1.500 feridos e un golpe brutal para botar ao teu partido do Goberno. Dáche

igual con tal de chegar ti ao poder” foi unha das frases polas queestá a ser

xulgado. Losantos ven de renover por un ano coa COPE apesar de estar

apoiado só por Rouco e Martínez Camino na cúpula episcopla.�

A imaxe da presidenta dos populares vascos
en Euskadi dista moito da que proxectan
os seus incondicionais en Madrid

Unha María San Gil máis terreal
María San Gil no parlamento vasco o 23 de maio. VINCENT WEST / REUTERS

Ademais de afondar na crise
interna do PP, a renuncia de
San Gil está a influír dun xeito
determinante na vida política
de Euskadi. Os partidos, que se
preparan para afrontar unha
longa e dura campaña electo-
ral, tentan adiviñar cales van
ser as consecuencias de todo
isto nas súas respectivas forzas.
O que máis temen os naciona-
listas é que a inestabilidade po-
pularfomente o voto útil para o

Partido Socialista de Euskadi e
poña en perigo o seu goberno. 

Malia e todo, non queda dú-
bida de que o peor parado en
todo isto é o propio Partido Po-
pular vasco que, a estas alturas,
aínda non ten proposta de le-
hendakari. Polo de agora, Al-
fonso Alonso, o presidente do
PP de Álava, perfílase como
candidato de consenso. Du-
rante os peores días da crise
manifestou a súa confianza en

Mariano Raxoi pero tamén tivo
tempo para apoiar a María San
Gil como presidenta e candida-
ta actual. O problema é que
poucos confían en que o ex al-
calde de Vitoria, que conta cun
posto de confianza no Congre-
so, estea disposto a volver ao
País Vasco. Do que ninguén fa-
la é do futuro de María San Gil
que, despois de perder o pulso
con Raxoi, converteuse nunha
das principais incógnitas. �

Medo no PNV
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damericanos e hemisféricos
contidos no UNASUR. Países
como Brasil, Chile, Colombia,
Perú ou Uruguai poderían con-
formar un bloque interno, con
políticas en diversos aspectos
diametralmente opostas ao eixe
do ALBA, principalmente con-
formado por Venezuela, Bolivia
e Ecuador, e que podería incluír
a Paraguai como socio, tras o
triunfo de Fernando Lugo.

Estes factores poderían
anunciar potenciais conflitos a
medio prazo. A renuncia do ex
presidente ecuatoriano Rodrigo
Borja como novo secretario de
UNASUR, un día antes da súa
creación, revela diversas discre-
pancias sobre o alcance e a ope-
ratividade deste organismo.
Borja criticaba a veleidade bra-
sileira e doutros países en forta-
lecer un UNASUR independen-
te doutros organismos, como
MERCOSUR e a CAN.�

Roberto Mansilla Blanco
analista do IGADI (www.igadi.org)

O asinamento en Brasilia o 23
de maio do Tratado Constituti-
vo da Unión de Nacións Suda-
mericanas (UNASUR) supón
un elemento de inflexión no
proceso de integración rexional
que, se ben sinalaría un novo

marco de actuación na área, es-
taría enmarcado dentro dun
contexto sumamente comple-
xo e polarizado.

Como modelo de referencia,
o UNASUR manifesta a vonta-
de política dos gobernos suda-
mericanos de afincaren un ho-
moxéneo proceso de integra-
ción que lle permita a esta re-
xión posuír un peso considerá-
bel no escenario internacional.
Un elemento primordial que
probabelmente definirá o perfil
de UNASUR estará concentra-
do no papel que xogará o Brasil,
cun impacto como potencia

emerxente global que deberá
medir diversos procesos alter-
nativos de integración dentro
da rexión sudamericana. 

INTEGRACIÓN POLÍTICA. Así, o UNA-
SUR espera concretar diversos
aspectos de integración políti-
ca, económica e de defensa
que, necesariamente, deberán
coordinar os seus esforzos cos
dous principais organismos de
integración sudamericano: o
MERCOSUR e a Comunidade
Andina de Nacións (CAN), a fin
de constituír un perfil elabora-
do e único.

Paralelamente, dentro do
UNASUR existen países con di-
versos mecanismos e referen-
cias de integración continental,
principalmente divididos entre
os que negocian directamente
con Washington os seus respec-
tivos tratados bilaterais de libre
comercio (contidos nun ALCA
remodelado) e os que simpati-
zan coa Alternativa Bolivariana
para as Américas (ALBA), im-
pulsada polo presidente vene-
zolano Hugo Chávez.

Todos estes elementos evi-
dencian as múltiplas facetas
dos modelos de integración su-

Ademais da renuncia de Rodri-
go Borja, outro factor relaciona-
do coa necesidade de amortecer
conflitos foi a negativa do presi-
dente colombiano Álvaro Uribe
Vélez de aceptar a presidencia
rotativa do UNASUR, a fin de
non irritar aos seus veciños Ve-
nezuela e Ecuador. A presiden-
cia rotativa pasou así a mans de
Chile, o cal podería igualmente
revelar sincronías e un hipotéti-
co eixe xeopolítico entre Brasilia
e Santiago de Chile.

Igualmente, a proposta de

Lula de concretar un organismo
de defensa sudamericano afin-
ca os seus cálculos en revitalizar
o peso xeopolítico brasileiro,

destinado a concentrar unha
evidente potencialidade militar.
Nunha rexión que nos derradei-
ros catro anos experimentou un
elevado gasto militar, precisa-
mente no Brasil, Perú, Arxenti-
na, Chile, Venezuela e Colom-
bia, está por verse a viabilidade
deste organismo de defensa su-
damericano, anteriormente
concibido por Hugo Chávez no
marco da Organización do Tra-
tado do Atlántico Sur (OTAS), e
as súas repercusións en temas
específicos: conflitos fronteiri-

zos, Plan Colombia, narcotráfi-
co e seguridade amazónica.  

Do mesmo xeito, deberá ob-
servarse até que punto avanza-
rá a integración enerxética su-
damericana dentro do UNA-
SUR, especialmente ante os
proxectos rexionais impulsa-
dos por Chávez, tales como o
Gasoduto do Sur, e a recente
certificación do Brasil como po-
tencia enerxética.

Finalmente, o UNASUR na-
ce dentro dun contexto xeopo-
lítico complexo e polarizado,

con crises específicas entre Ve-
nezuela, Colombia e Ecuador;
diferenzas diplomáticas entre
Arxentina e o Uruguai; dificul-
tades operativas no MERCO-
SUR; e posíbel expansión rexio-
nal da inestabilidade boliviana.

Neste mar de ilusións e in-
certezas, o UNASUR anúncia-
se como unha nova referencia
de integración sudamericana,
cuns retos consistentes en ver-
tebrar un corpo homoxéneo
que respecte a súas diversas
multiplicidades e obxectivos. �

’’O UNASUR nace dentro
dun contexto xeopolítico
complexo e polarizado,
con crises específicas entre
Venezuela, Colombia
e Ecuadore a Arxentina
e o Uruguai”

As diferenzas de
estratexia política dos
socios do novo tratado
dificulta saber se o novo
organismo será efectivo.

Desde a esquerda, os presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Ronald Venetiaan (Surinam), Fernando Lugo (Paraguai) , Nicanor Duarte (Presidente saínte do Paraguai), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández
(Arxentina), Evo Morales (Bolivia), Inácio Lula (Brasil), Michelle Bachelet (Chile), Álvaro Uribe (Colombia), Bharrat Jagdeo (Guyana) e Alan García (Perú). Á dereita, o vicepresidente uruguaio, Rodolfo Nin.
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Uribe rexeitou a presidencia por respecto a Venezuela e Ecuador

UNASUR: É posíbel a unidade
política en Sudamérica?
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MUNDO.17.

Denuncian a ONU e varias ONGs de abusos a menores.A organiza-

ción non gobernamental Save the Children denunciou hoxe que hai ni-

veis de abuso significativo en situacións de emerxencia por parte de co-

operantes e de membros das forzas de paz. Tamén advertiu que os es-

forzos para protexer as vítimas non son os axeitados. Malia os esforzos

da ONU e dalgunhas ONG's para poñerlle solución aos abusos, debe es-

tabelecerse “un gardián global” neste ano para contemplar “os tentos de

eliminación de abusos e así avogar por respostas efectivas”.�

ANOSATERRA
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de Zapatero que considerou
“demasiado rosa” e, de paso,
lle valeu para dicir que no seu
país é difícil topar mulleres
preparadas para formar parte
do goberno.

EXEMPLO FRANCÉS. Nicolás Sarkozy
(París, 1955) é outro dos diri-
xentes conservadores que se
moven nesta liña. Amais do
populismo, a explotación do
orgullo nacional e un certo
apego autoritario pola lei e á
orde, comparte con Il Cavalie-
re a excentricidade e o exhibi-
cionismo. 

A súa vida privada está máis
preto da telerrealidade que da
discreción que caracterizaba,
até o momento, aos políticos
serios do vello continente. Pri-
meiro foi o divorcio, e logo un
breve noivado (con viaxes ro-
mánticas incluídas) e unha vo-
da expreso coa modelo e can-
tante Carla Bruni. Todos estes
acontecementos, estritamente
persoais, eclipsaron durante
meses a súa actividade política.

É certo que o
exceso, neste
caso, lle afec-
tou aos índi-
ces de popu-
laridade, os
máis baixos
acadados por
un presiden-
te na historia
da V Repúbli-
ca Francesa.
Malia e todo,
os seus in-
condicionais
están con-
vencidos de
que axiña vai ser capaz de re-
cuperar a sona cun novo golpe
de efecto de consecuencias in-
calculábeis.

NOVA FICHAXE. Pero o que ten to-
das as trazas de poder superar
con creces aos dous anteriores
é Boris Johnson (Nova York,
1964), o novo alcalde de Lon-
dres, un auténtico especialista
en metidas de zoca. De aspecto
desordenado e bocalán, dista

moito da imaxe sobria e dis-
tante do modelo clásico inglés.
O líder conservador británico,
David Cameron, recuperouno
como candidato despois de
que o seu antecesor o botase
do goberno na sombra por
mentir sobre un romance
adúltero. Durante a campaña,
os seus asesores esforzáronse
por mantelo lonxe dos medios
de comunicación pero agora
que asumiu o bastón de man-
do, semella difícil poder conter
a súa enerxía.

Xornalista convertido a po-
lítico, The Times despediuno
nos seus inicios por inventarse
unha cita. Incluído por vota-
ción popular na lista de perso-
naxes máis enxeñosas do seu
país, é frívolo, irreverente e
pródigo en chistes racistas. Di-
cir que os negros teñen “sorriso
de sandía” ou que “o canibalis-
mo é unha práctica común en
Papúa-Nova Guinea” son al-
gunhas das súas perlas máis
coñecidas. Tamén tivo bastan-
te repercusión o seu estilo pou-
co ortodoxo á hora de pedir o
voto, asegurando que “os to-
riesfarán que a túa muller teña
as tetas máis grandes e incre-
mentarán as túas posibilidades
de comprarte un BMW M3”.
Dentro dos seu propio partido
hainos que pensan que non é
un político, senón unha farsa
pero, ao final, o que conta son
os votos e aí está, dirixindo un-
ha das cidades máis ricas, di-
versas e complexas do mundo.

Algúns pensan que o triunfo
deste tipo de líderes é circuns-
tancial, e coincide cun período
de crise sen solución de conti-
nuidade. Outros, pola contra,
están convencidos de que a
xente está cansa da linguaxe
baleira das personaxes públi-
cas que se escudan na correc-
ción para non dicir nada. Por
iso, auguran o nacemento de
novos dirixentes deste tipo e
non descartan que o seu estilo
politicamente incorrecto aca-
be impoñéndose.�

te, o polémico incidente non
valeu para rectificar a súa acti-
tude e, nesta nova etapa como
Primeiro Ministro xa tivo
oportunidade de facer gala do
seu machismo. O exemplo
máis próximo témolo nas súas
declaracións sobre o equipo

Charina Giráldez
Son excesivos, falabaratos e
pouco prudentes. Gústalles ex-
hibir a vida privada e non repa-
ran en acudir a un programa de
televisión para incrementar a
súa popularidade. Adoitan dicir
o primeiro que se lles pasa pola
cabeza, por iso é moi habitual
que acaparen titulares e porta-
das con declaracións inoportu-
nas. Tamén o seu pasado dubi-
doso percorre o mundo a través
de internet e o seu afán de prota-
gonismo lévaos, ás veces, a to-
mar decisións cando menos
precipitadas. Este é, a grandes
trazos, o perfil dun novo tipo de
líder conservador que está a
irromper con éxito no panora-
ma político comunitario. Lonxe
do modelo tradicional que até
agora imperaba en Europa, este
estilo de dirixente, máis achega-
do ao prototipo populista da ou-
tra beirado Atlántico, consegue
impoñerse no seo dos seus par-
tidos e gañar eleccións.

O PIONEIRO. O primeiro desta nova
caste é Silvio Berlusconi, o vete-
rano político italiano que a pe-
sar do seu currículo volveu ser o
candidato máis votado nos últi-
mos comicios. Aos seus 71 anos
abríronlle máis de noventa pro-
cesos xudiciais (por fraude, co-
hecho, corrupción ou financia-
mento ilegal de partidos), pero
ningún xuíz até agora foi quen
de asinarlle unha condena fir-
me. Posúe a terceira fortuna do
país e representa unha perigo-
sa fusión de intereses empresa-
riais e públicos. 

Afeccionado a aparecer nos
medios audiovisuais da súa
propiedade en prime time,
tenta ocultar a súa idade con
cirurxías, implantes capilares e
maquillaxe. Os seus compor-
tamentos sexistas proporcio-
náronlle máis dun desgusto no
pasado. En xaneiro de 2007, ti-
vo que pedirlle desculpas pu-
blicamente a súa dona por fil-
trear con outras mulleres nun-
ha gala televisiva. Non obstan-

Líderes politicamente incorrectos
O estilo populista comeza a triunfar entre os grandes partidos conservadores europeos

’’Berlusconi tivo que pedir
desculpas publicamente
á súa dona por filtrear
con outras mulleres
nunha gala televisiva”

’’Pródigo en chistes
racistas, o novo alcalde
de Londres non dubida
en dicir que os negros
teñen sorriso de sandía”

O alcalde de Londres, Boris Johnson, presentando unha campaña prohibindo beber alcool nos transportes públicos.
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Sarkozy e

Silvio Berlusconi.
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tario no 2007 non muda a liña
senón que se converte en difu-
sor desta noutras latitudes.

O mesmo aconteceu co Gru-
po Prisa, cando compra Radio
Caracolpara conformar Unión
Radio, que agrupa 1.235 emiso-
ras de fala hispana, ou diversos
xornais latinoamericanos. 

A distancia que separa o
Grupo Prisa dos procesos de
cambio de América é directa-
mente proporcional ao seu pro-
gresivo nivel de implicación cos

poderosos grupos mediáticos
ligados aos gobernos previos ás
transicións: Radio Caracol en
Colombia, Radio Continental
en Arxentina, Iberoamericana
Radio en Chile, xornal La Razón
de Bolivia, El Nuevo Día de San-
ta Cruz de la Sierra... son algúns
dos exemplos que explican a di-
ficultade para atopar a impar-
cialidade que proporciona po-
der analizar feitos políticos sen
estar directamente implicados
na pugna política.�

de Defensa Juan Manuel Santos
Calderón. Cando o Grupo Pla-
neta adquire o paquete maiori-

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX) 

Esta vez si era certo! Pedro An-
tonio Marín, de alcume Ma-
nuel Marulanda, coñecido por
Tirofijomorreu. 

Non se trataba dunha nova
invención do goberno colom-
biano, como cando o xornal El
Tiempo publicaba unha falsa
foto do ministro de Seguridade
Interna e Externa de Ecuador,
Gustavo Larream, reunido con
Raúl Reyes.

Desta vez o ministro Juan
Manuel Santos Calderón dicía
a verdade. El Tiempo, vencella-
do historicamente tanto ao
xornalismo como ao goberno a
través do apelido Santos, servi-
ra de plataforma para a noticia
que dera a volta ao mundo nos
días previos ao Cumio de
Chanceleres da OEA, onde Co-
lombia ía ser recriminada por
violar as fronteiras de Ecuador.

Enrique Santos Calderón e
Rafael Santos Calderón, que
exercen de codirectores do xor-
nal, son curmáns do vicepresi-
dente do goberno, Francisco
Santos Calderón, e do ministro

ANOSATERRA
29 DE MAIO - 4 DE XUÑO DE 2008

MUNDO.18.

Marulanda morreu, por fin unha
noticia certa na prensa colombiana

X.L. Franco Grande

Pode que algúns se pregun-
ten por que lles damos

tanta importancia aos aconte-
cementos nos que Nicolas Sar-
kozy ten participación. A cousa
é moi sinxela e clara: porque é
case sempre a súa un mal
exemplo de política que debe-
mos refugar, por non democrá-
tica, e porque ese mal exemplo
témolo aí á nosa beira. 

E tamén porque esas  posi-
cións tan pouco democráticas
están moi perto dun autoritaris-
mo sospeitoso. Algo impensa-
ble en Francia antes del. Pero xa
se ve que de agora en diante po-
den ter realidade as situacións
máis insospeitadas.

Por exemplo, que a policía
confisque os materiais propios
dos manifestantes contra unha
visita presidencial, como go-
rras, insignias, camisas ou ban-
deiras. Procurábase unha en-
trada triunfal, sen protestas. Na-
turalmente, non hai ningunha
lei que o permita; pero á policía,
polo que se ve, non lle importa
moito actuar á marxe das leis.

Como sinalaron todas as or-
ganización sindicais, non é po-
sible facer tal cousa –confiscar
material dos manifestantes– se
non hai instrucións precisas pa-
ra que así se faga. Instrucións
que teñen que vir de moi arriba.
Porque a competencia sobre
medidas de seguridade, no caso
das viaxes presidenciais, é do
prefecto do departamento, non
da policía.

Non é, xa que logo, un tópico
afirmar que Sarkozy pensa e ac-
túa como un xebre neocon.Dis-
cípulo avantaxado de George
Bush e de Tony Blair, compa-
ñeiro compracente de Silvio
Berlusconi, non hai a menor
dúbida de que está levando a
Francia a un abismo que nada
ten que ver co que lles tiña pro-
metido aos franceses. E pode
que tamén a Europa, se lle dei-
xamos.�

LATEXOS

SÍNTOMAS
SOSPEITOSOS

’’

Sarkozy pensa
e actúa como
un xebre
neocon”

’’

Manuel Marulanda, nunha imaxe de arquivo.Alfonso Cano, o novo líder das FAR.
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A morte de Marulanda, agora
certa, non colleu por sorpresa
a ninguén, tampouco ás
FARC-EP. Alonso Cano, da li-
ña máis política era quen
exercía de facto un liderado
gañado á liña máis militarista,
encarnada por Jorge Briceño
Mono Jojoy.

Uribe non sería hoxe presi-
dente dun país tan desigual e
clasista se non existisen as
FARC. Hai tempo que os ven-
tos dos procesos de cambio
que comezaron a soprar co

novo século o terían sepulta-
do con votos. O medo e rexei-

tamento á violencia é superior
ao rexeitamento das desigual-
dades sociais. Uribe precisa
das FARC para manter o seu
alto grao de popularidade.

As FARC non van entrar en
proceso negociador ningún
sen garantías de poder con-
correr na política sen ser ani-
quilados, tal como aconteceu
no 1985, cando entraron na
vida política a través da Unión
Patriótica. A misión interna-
cional de execucións extraxu-
diciarias que acudiu ás elec-

cións de outubro do 2007
constatou que neste século
XIX hai documentadas máis
de 1.000 execucións extraxu-
diciarias feitas polas forzas da
orde e 235 casos de desapari-
cións forzadas.

Acabar coa impunidade é
un paso previo para calquera
proceso negociador, ao que
moitos países de América,
comprometidos cos procesos
de cambio tenderían todas as
pontes necesaria, sen escati-
mar esforzo ningún.�

’’El Tiempopublicou unha 
falsa foto do ministro de
Seguridade do Ecuador co
guerrilleiro Raúl Reyes”

Uribe non sería presidente sen as FARC

’’As FARC non van entrar
en proceso negociador
ningún sen garantías de
poder concorrer na
política sen ser
aniquilados, tal como
aconteceu no 1985”

Planeta e Prisa
controlan El Tiempoe
Radio Caracol,
respectivamente, os
dous grandes medios
colombianos
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Xurxo González
Os esforzos cooperativos no
marco da eurorrexión Galiza-
Norte de Portugal dan como
resultado empresas punteiras e
competitivas no ámbito inter-
nacional. Un exemplo que co-
meza a ter éxito nun mercado
tan difícil como o dos progra-
mas informáticos é o de IP-
Brick. Esta empresa nova, de
orixe portuguesa, ten oito anos
de historia no país veciño, e
preto de dous anos no mer-
cado español e constitúe un
exemplo do novo modelo de
economía tan apetecido dende
ámbitos políticos para eludir os
efectos dunha crise que afecta
aos sectores menos produtivos
do sistema (os servizos e a
construción).

“Nós vendemos coñece-
mento”, asegura Manuel Fon-
tán, director do departamento
técnico-comercial de IPBrick
Spain. Non podía ser doutro
xeito nunha empresa que nace
na Facultade de Enxeñeiros da
Universidade de Porto e se es-
tende a Galiza mediante a cola-
boración coa Escola Técnica
Superior de Enxeñeiros de Tele-
comunicacións da Universi-
dade de Vigo. O promotor desta
iniciativa foi o catedrático por-
tugués Raúl Oliveira, que bus-
cou en Galiza a entrada ao mer-
cado español, xa que o portu-
gués presenta limitacións polo
seu reducido tamaño.

PRODUCIÓN GALEGA. Aínda que o
peso da investigación se leva
dende Portugal, onde xa traba-
llan corenta e cinco persoas, os

cinco compoñentes do cadro
de persoal da delegación ga-
lega empezan a desenvolver
proxectos. “Nin a idea do di-
rector xeral do grupo, Raúl Oli-
veira, nin a nosa, é acabar
sendo só unha delegación co-
mercial ao estilo das que temos
en Madrid ou noutros países
europeos, latinoamericanos
ou asiáticos. É certo que polo
momento dedicámonos máis
a labores comerciais, pero ta-
mén mantemos o interese na
programación para cumprir os
obxectivos cos que se creou
esta empresa”.

As labores comerciais son
moi importantes para dar a co-
ñecer o produto estrela, un sis-
tema que controla de xeito uni-
tario todas as comunicacións
(correo electrónico, mensaxe-
rías instantáneas...). Está diri-
xido fundamentalmente a pe-
quenas e medianas empresas
(pemes), que son as que empe-
zan a utilizar, en moitos casos,
este tipo de sistemas, xa estendi-
dos nas grandes corporacións.

COMPETENCIA CON MULTINACIONAIS.Pese
ao reducido do cadro de persoal
en comparación cos xigantes do
sector, Manuel Fontán móstrase
convencido das posibilidades
dos seus produtos para competir
co case omnipotente monstro
americano do software, Micro-
soft. “Nós ofrecemos un produto
que ofrece os mesmos servizos,
ou mellores ca eles, e cun prezo
moi competitivo. Ademais é to-
talmente compatíbel co seu sis-
tema, polo que os clientes non
teñen que optar polos seus pro-
gramas ou polos nosos, senón
que poden ir cambiando gra-
dualmente. Iso danos unha gran
vantaxe sobre outras empresas
que traballan só para Linux”. 

Polo momento xa acadaron
algúns éxitos que permiten al-
biscar un bo futuro para a pe-
quena empresa. “Xa temos un
acordo con Telefónica I+D, que
nos permitirá chegar a públicos
máis amplos. A parte técnica
está contrastada, falta ver como

Fontán incide en que “na
eurorrexión temos o coñece-
mento preciso para facer as
cousas ben e de xeito profe-
sional neste campo. Non é
preciso pagar unha licencia a
unha empresa de Sylicon Va-
lley”.�

funciona a parte comercial. Nós
temos un software que nos per-
mite xogar na Champions, pero
é complicado que as empresas
cambien os seus sistemas xa im-
plantados, debido ás dúbidas
que sempre aparecen ao iniciar
ese proceso”. 

Vigo acolle a central
en España da empresa
galego-portuguesa
IPBrick, que desenvolve
softwarepara
comunicacións
e aspira a competir
con Microsoft.

Unha empresa galego-portuguesa
crea programas informáticos punteiros 

A CIG alerta sobre a falta de liquidez de Caixa Galicia. Critica que a di-

rección teña afrontado a crise con medidas dispersas para incrementar os

recursos (como a emisión de cédulas hipotecarias a un tipo de xuro alto e a

venda dos locais das oficinas fóra de Galiza). Xosé L. Méndez[na imaxe] o

presidente da entidade, negou que a Caixa precise fondos urxentemente e

indicou que este ano xa prestou un 2% máis respecto ao exercicio anterior.�

Manuel Fontán, director do departamento técnico-comercial de IPBrick Spain PACO VILABARROS

’’Na eurorrexión temos
o coñecemento preciso
para facer as cousas ben
no ámbito tecnolóxico”
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Xurxo González
Xa pasaron case seis anos dende
aquel novembro de 2002 no que
o afundimento do superpetro-
leiro afectou a unha zona dunha
amplitude e riqueza pesqueira
non comparábel a outro acci-
dente de características seme-
llantes. María do Carme García
Negro (Lugo, 1950) dirixiu unha
investigación (Os efectos do
afundimento do Prestige, A
Nosa Terra, 2008), desenvolvida
por expertos da Universidade de
Santiago, para coñecer as reper-
cusións económicas.
CCaall  éé  oo  ggrraaoo  ddee  aannáálliissee  ddaass  ccoonn--
sseeccuueenncciiaass  eeccoonnóómmiiccaass  ddoo
PPrreessttiiggee  nnaa  eeccoonnoommííaa  ggaalleeggaa??
Non existen máis estudos que
aborden os efectos deste afun-
dimento elaborados cunha
metodoloxía como a nosa. Nós
non abarcamos toda a econo-
mía pesqueira galega, porque
sería inabordábel debido a que
as fontes de información son
demasiados amplas para que
un só equipo poida traballar
con elas. Centrámonos en dúas
zonas moi representativas, a
Ría de Vigo e a Costa da Morte. 
CCaalleess  ssoonn  aass  pprriinncciippaaiiss  ccoonncclluu--
ssiióónnss  ddoo  eessttuuddoo??
A marea negra provocada polo
Prestigetivo consecuencias gra-
ves para a pesca galega, se ben os
seus efectos non se perciben no
curto prazo senón máis ben no
medio e longo prazo. Hai que ter
en conta que estamos traba-
llando con análises e resultados
económicos de procesos de
vida, e estes non se resolven por-
que apliquemos moito diñeiro
ou incluso un programa de recu-
peración, que, por outra parte,
nunca se levou a cabo.
VVoosstteeddeess  iinncciiddeenn  eenn  qquuee  aattéé  oo
ddee  aaggoorraa  pprroocceessooss  ddeerriivvaaddooss  ddaa
gglloobbaalliizzaacciióónn  eevviittaarroonn  qquuee  ssee
ppeerrcciibbaann  ooss  eeffeeccttooss  nneeggaattiivvooss..
Inflúen dous aspectos: por unha
banda, as porcentaxes de captu-
ras nestas áreas que estaban en
condición de ser comercializa-
das (moitas delas foron retiradas
pola contaminación), e por ou-
tra a oferta global que procede

dos portos galegos. Esta última
non decaeu nunca porque unha
parte do sector pesqueiro foi
quen de substituír por importa-
cións aquelas partidas que antes
procedían da propia costa. Os
analistas que son inxenuos ou
inexpertos e miran só as estatísti-
cas de vendas dos portos poden
concluír que non sucedeu nada,
pero é preciso ter en conta que
vivimos nun mercado globali-
zado. Outro feito que fixo posíbel
a ilusión de normalidade du-
rante un tempo foi o aumento

do esforzo pesqueiro, que con-
tribúe a esgotar os recursos.
CCoonnttiinnuuaarráánn  eessttaa  iinnvveessttiiggaa--
cciióónn??
Nós mantemos un observato-
rio para seguir o comporta-
mento dos datos económicos.
Dentro de dous ou tres anos
tentaremos facer outra revi-
sión, xa que acumularemos ou-
tro período de cinco anos
desde o último que figura no li-
bro. Entón poderemos falar
con total coñecemento da evo-
lución da situación logo da vida
media de todas as especies dos
nosos ecosistemas.
EEllaabboorroouussee  uunn  eessttuuddoo  sseemmee--
llllaannttee  eenn  rreellaacciióónn  aa  oouuttrrooss  aaffuunn--
ddiimmeennttooss  nnaass  ccoossttaass  ggaalleeggaass??
No caso do Mar Exeo xa temos
unha aproximación extraordi-
naria, pero daquela a zona xeo-
gráfica afectada estaba máis
concentrada. Os efectos foron
distintos, a área era distinta,
pero os períodos superaron
con moito o lustro.�
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Manuel Cao

N o marco dun continuismo explicábel despois do
longo período de goberno de Manuel Fraga emerxen

novas estratexias e medidas que tratarán de resolver os
problemas da sociedade galega. Unha das máis reseñábeis
correspóndelle á política de benestar social dependente en
boa parte da Vicepresidencia da Xunta de Galicia. 

Sabemos que algunhas autonomías son pioneiras á
hora de poñer en marcha políticas e medidas que no con-
xunto do Estado sería máis difícil que se abrisen camiño
debido seguramente ás inercias dunha burocracia antiga e
poderosa que se algo conserva é a capacidade de sacar par-
tido dos orzamentos. Neste sentido, o vencellamento entre
Igualdade e Benestar supón xa unha estratexia novidosa
no modelo de políticas sociais imperante en España sendo
curioso que o novo Goberno Zapatero independizara
Igualdade creando un novo Ministerio.

Galicia require un tratamento específico en base a de-
mografía, estrutura social e territorial polo que as políticas
públicas haberán de optar por un enfoque multidisciplinar
que permita ter en conta as perspectivas e aspectos que in-
flúen na mellora do benestar. Este enfoque virá activado e
instrumentado pola Xunta como institución cunha visión
de país que pode superar con maior facilidade o localismo
e a presión dos grupos de interese mediante a elaboración
de propostas orientadas ao conxunto da colectividade so-
cial. En lugar de repartir fondos cunha lóxica clientelar sen
unha planificación de obxectivos e actuacións é necesario
definir con precisión os programas de acción corresponsa-
bilizando na xestión dos mesmos ás institucións locais e ás
organizacións sociais nun marco de estabilidade e colabo-
ración interinstitucional superando as inercias dunha bu-
rocracia autonómica creada a imaxe e semellanza da Ad-
ministración do Estado. 

O instrumento institucional estrela da política de be-
nestar é a Rede de Oficinas de Igualdade e Benestar (I+B)
que ademais do atractivo alcume mediático incorpora va-
rias innovacións: a) abarca un ámbito xeográfico superior
aos concellos o que permite adaptar as políticas ao grao de
dispersión e concentración poboacional, b) opta por un
enfoque multidisciplinar contemplando á sociedade
como un conxunto que ha de manter a cohesión interna
mediante o afortalamento do capital social comunitario, c)
afecta a diversos colectivos (mulleres maltratadas, familias,
terceira idade, xuventude, crianzas, pobres e excluidos so-
ciais, etc) tanto por idade e problemática específica fu-
xindo dun tratamento particularizado e exclusivista cen-
trado nos grupos sociais mellor organizados, d) supera, ao
menos en parte, o marco de intereses e interdependencia
da burocracia autonómica e local. 

A Rede I+B é un modelo de política de benestar con re-
ceos nos competidores políticos pola súa rendibilidade
electoral que ha de acabar sendo ben aceptado por unha
sociedade orfa de estratexias integrais orientadas ao be-
nestar actual pero con viabilidade de manterse no futuro.�

A Rede de
Igualdade+Benestar 
é un modelo de política con
receos nos competidores
políticos pola súa rendibilidade
electoral que ha de acabar sendo
ben aceptado”

’’

’’
NOVAS POLÍTICAS:
I+B

María do Carme García Negro, economista

‘O aumento das importacións e o
esforzo pesqueiro evitaron que o público
notase os graves efectos do Prestige’

’’Os analistas inexpertos
que miran só
as estatísticas de vendas
dos portos poden concluír
que non sucedeu nada”
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soia, millo e trigo cotizan en bol-
sas de valores, entre as  que a
máis importante é a de Chicago.
Un dato fundamental para en-
tender a formación dos prezos é
que os grandes operadores non
esperan a que chegue o mo-
mento de vender ou de comprar
a materia que produciron ou que
precisan, senón que o realizan
cun prazo anticipado no cha-
mado “mercado de futuros”. So-
amente unha parte (arredor do
20%) do total das operacións en
bolsa son finalmente executa-
das. O resto son accións especu-

lativas que venden ou compran
accións en función das previ-
sións de oferta e demanda.

Este sistema complemén-
tase coa concentración dalgúns
produtos nas mans de moi pou-
cos distribuidores e industrias,
como Carrefour, Wall-Mart,
Cargill, Monsanto, ADM ou Zen
Noh, moitos deles presentes ta-
mén en Galiza. Estes enormes
conglomerados teñen a influen-
cia necesaria para determinar
que e como se produce, marcan
prezos e especialmente selec-
cionan quen produce os ali-
mentos, excluíndo calquera ca-
pacidade de negociación ás ex-
plotacións campesiñas.

Ademais a situación de oligo-
polio fai posíbel que marquen os
prezos finais ao consumidor. As
diferencias de prezo dos princi-
pais alimentos frescos entre
orixe e destino superan de me-
dia o 418%, un problema que se
repite dende hai anos, pero que
agora se agravou con cargoa un
encarecemento de materias pri-
mas como o cereal, segundo
conclúe o estudo da UAB.�

tura vén determinada polo in-
vestimento financeiro especula-
tivo. Aínda que é difícil estimar a
porcentaxe que representa este
tipo de movementos de capital,
estímase que supón polo me-
nos o 55 por cento de todo o in-
vestimento financeiro no ám-
bito agrícola. Esta situación con-
tribúe de xeito moi significativo
á volatilidade dos prezos.

A INDUSTRIA TRANSFORMADORA E AS DIS-
TRIBUIDORAS ESTÁN MOI CONCENTRA-
DAS.Produtos fundamentais para
a alimentación humana como a

Xurxo González
Anuncios de restricións á venda
de arroz, crises gandeiras, mani-
festacións nas capitais de países
de terceiro mundo, nas últimas
semanas o aumento do prezo de
determinados alimentos aca-
para a atención nos medios. Á
hora de explicar este tendencia,
cada vez máis acelerada, tén-
dese a recorrer ao aumento da
demanda de produtos por parte
das grandes potencias asiáticas,
nomeadamente China e India.
Aínda que se trata dun feito
constatado, non basta para ex-
plicar por si mesmo as subas do
trigo nun 130 por cento no úl-
timo ano, o millo nun 38 por
cento ou o arroz nun 36 por
cento en dous meses.

Un estudo de Ferran García,
Marta G. Rivera e Miquel Or-
tega, investigadores do depar-
tamento de Ciencia Animal e
dos Alimentos da Universidade
Autónoma de Barcelona con-
clúe que non existen na actuali-
dade menos cantidade de ali-
mentos por persoa no mundo
que nas últimas campañas, xa
que a produción mundial máis
as reservas seguen estando moi
por enriba da demanda. As re-
servas  reducíronse nos dous
últimos anos, aínda que se
prevé que a produción da pró-
xima colleita supere en moitos
casos a demanda actual, co cal
tenderían a recuperarse.

Así, aínda que as diferencias
puntuais entre produción e
consumo resultan até certo
punto imposíbeis de evitar por-
que a produción agropecuaria
está condicionada polas condi-
cións metereolóxicas, noutras
ocasións estas diferencias foron

bastante máis grandes sen que
se rexistrasen os actuais aumen-
tos de prezos. A actual conxun-
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A crise non afecta a Sanxenxo.O alugueiro de vivendas na turística vila do

Salnés xa está practicamente completo pese a que as tarifas non se rebaixaron

con respecto ao ano anterior, e chegan de media aos 2.500 euros por quin-

cena. Os hoteis tamén están rexistrando un ritmo de reserva elevado, e case

non queda oferta na primeira liña de praia. �

A especulación dispara artificialmente
os prezos das materias primas alimentarias
Un estudo da
Universidade
Autónoma de Barcelona
indica que a
concentración dos
distribuidores e
transformadores
prexudica a produtores
e consumidores

’’Non existen na actualidade
menos cantidade de
alimentos por persoa no
mundo que nas últimas
campañas”

’’Estímase que, polo menos,
o 55 por cento de todo
o investimento financeiro
no ámbito agrícola
é especulativo”
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leva anos buscando un “mece-
nas” que pague os excesos do
pasado. Clubs como o Valencia
terán que render contas diante
dos bancos unha vez que o en-
gado de vender os terreos de
Mestalla xa rematou e os resul-
tados deportivos son tristeiros.

O último equipo en chegar á
primeira división, o Numancia,
é exemplo da extrema humil-
dade da elite. A propia directiva
soriana xa adiantou que tenta-
rá beneficiarse das cesións dos
equipos grandes para “resistir”.

BANCOS DE PROBAS DOS GRANDES.A re-
ceita é obvia e bastante seguida
entre outros equipos pequenos:
aproveitar a necesidade dos
equipos grandes de “foguear” as
súas promesas en clubs con alto
nivel competitivo para coñecer
as súas reais posibilidades de se-
ren profesionais. Caso paradig-
mático é o Getafe. O Madrid ten
o veciño pobre como “filial” pre-
ferente grazas á amizade persoal
entre os presidentes Ramón Cal-
derón e Ángel Torres.

O Getafe chegou aos cuartos
de final da Uefa guiado por Ru-
bén de la Red e Esteban Grane-
ro. Os dous son propiedade do
Madrid. De la Red incluso che-
gou a internacional estando ce-
dido, algo ben complicado.

Outro camiño é revitalizar a
canteira. Non en van os equipos
con modernas escolas de fútbol
son os que mellor viven (Athlétic
e Sevilla, por exemplo). Unha
fórmula tan lóxica leva moitos
anos na teoría e ben poucos na
práctica cotiá dos clubs de pri-
meira. O Osasuna e o Espanyol
son honrosas excepcións.�

A selección de balonmán feminino, terceira na Copa das Nacións.
Galiza logrou a medalla de bronce na Copa das Nacións de balonmán fe-

minino disputada en Catalunya logo de vencer a selección local na loita

polo tercer e cuarto posto por un contundente 15-22. Erika foi a mellor das

galegas. A campioa do torneo foi o Brasil.�

César Lorenzo Gil
Lonxe quedan aqueles tempos
nos que a española era conside-
rada a mellor liga do mundo.
Pode que Andrés Montes o siga
ouveando en La Sextacada sá-
bado a partir de setembro pero
o campionato que rematou hai
uns días perdeu o brillo de ou-
trora e agora confórmase con
sobrevivir nun decadente pa-
norama onde tamén limpan fe-
rruxe os equipos de Italia.

España sofre o final da opu-
lencia dos dereitos televisivos.
Un final demorado no tempo,
de ciclo tan lento que foi enma-
grecendo as contas dos grandes
clubs cun paso firme pero ine-
xorábel. Agás o Madrid e o Bar-
celona, a liga é pobre. Moi po-
bre nalgúns casos. Equipos co-
mo o Rácing de Santander te-
ñen hoxe orzamentos máis bai-
xos que hai 15 anos. O
Deportivo da Coruña

A primeira división española está en crise. Fóra o
Madrid e o Barça, os demais clubs non cadran caixa e
volven mirar para a canteira.

A liga máis pobre do mundo

’’O Getafe chegou aos cuartos
de final da Uefa guiado por
Rubén de la Red e Esteban
Granero. Os dous son
propiedade do Madrid”

Mentres a liga española rilla
no óso e reparte o pouco ta-
lento que pode pagar con
tensión, en Inglaterra viven
unha época de ouro. Xa o di-
xo o xornalista John Carlin: se
a Premier quere, pode ter os
futbolistas que desexe, cus-
ten o que custen.

Con certeza, o fútbol britá-
nico ten un poder económico
practicamente infinito. O in-
vestimento de magnates es-
tranxeiros que teñen Inglate-
rra como morada converteu
antigos clubs “sen graza” en
enormes potencias: o Chel-
sea é o máis famoso pero non
o único. O Portsmouth e o
Tottenham son temidos nos
mercados internacionais de
futbolistas porque sempre
soben calquera poxa.

Vítima do Portsmouth,
por exemplo, fora o Celta. O
ano do ascenso o daquela di-
rector deportivo dos vigue-
ses, Félix Carnero, encapri-
chouse dun habelencioso
media punta croata, Nico
Kranjcar. Cando todo parecía
disposto para que xogase en
Galiza, o equipo inglés fixo
unha contraoferta final que

disque lle deixou un sorriso
para sempre na faciana do
representante do futbolista.
Esta pasada campaña, Kranj-
car foi clave e está considera-
do como un dos mozos con
maior futuro na Premier.

DOMINIO PARA SEMPRE?. É difícil
saber se o predominio inglés
durará moito. Polo momen-
to ten ao seu favor o apoio in-
condicional do público (so-
be a asistencia aos estadios
mentres diminúe en España
e escandalosamente en Ita-
lia) e as grandes corpora-
cións sigan tirándolle benefi-
cio ao merchandising de
marcas que se venden en to-
do o planeta.

Hai quen fala de novos pa-
raísos para o talento. Se ben o
Xapón tivo que frear xa hai
anos o seu despegue por falta
de afección e de medios, Ru-
sia si ten posibilidades de
avantar moitas posicións no
fútbol europeo. Nos últimos
cinco anos, dous clubs dese
país gañaron a Copa da Uefa
(CSKA de Moscova e Zenit de
San Petersburgo) e o leste de
Europa é agora porta prefe-
rente de entrada dos xogado-
res máis talentosos do Brasil
(Daniel Carvalho, Dudu Cea-
rense, Corrêa...).

Tamén Alemaña medra,
aínda que con maior lentitude
e tendo en conta que o éxito
dos clubs non prexudique a
selección, un efecto secunda-
rio que pagan todos os cam-
pionatos dos novos ricos. Que
llo digan á frustrada selección
inglesa, que nin sequera se
clasificou para a Eurocopa.�

’’O Portsmouth
e o Tottenham
son temidos nos
mercados internacionais
de futbolistas porque
sempre soben calquera
poxa.”

A máquina de facer
cartos inglesa

Arjen Robben, do Real Madrid, esquiva unha entrada de Poli, do Recreativo
de Huelva, o pasado mes de marzo. O Madrid é o equipo máis rico da liga. Co
que custou Robben –36 millóns de euros–, o Recreativo (un dos clubs máis
pobres) paga as contas de todo un ano.                        MARCELO DEL POZO / REUTERS
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César Lorenzo Gil
Na historia do ciclismo galego só
tres corredores teñen no peito o
triunfo na Volta a Catalunya. O
primeiro, Emilio Rodríguez
(1947); o segundo, Álvaro Pino
(1986). Curiosamente, o pontea-
reán deixoulle a coroa a un dos
seus pupilos, Gustavo Veloso, de
28 anos e vilagarcián.

A vitoria de Veloso en Cata-

DEPORTES.23.ANOSATERRA
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lunya confirma, en primeiro lu-
gar, o excelente momento de for-
ma do Karpin Galicia. O equipo
profesional galego leva un ano
magnífico con triunfo de etapa
na Volta a Euskadi, vitoria na clá-
sica de Alcobendas e sobre todo o
maillotamarelo na Volta a Tur-
quía, da man de David García.

En segundo lugar, o Karpin
Galicia pode presumir de ser un
conxunto equilibrado e tan ben
planificado que non depende só
dun único corredor. García en
Asia, Veloso agora en Catalunya,
David Herrero no País Vasco e
Ezequiel Mosquera en Alcoben-

das. Hai moitos equipos do ni-
vel do Karpin que poidan presu-
mir de teren tantas opcións de
liderado?

Unha das claves do éxito do
club galego é a estratexia do seu
director, Álvaro Pino, no deseño
do cadro de ciclistas e no reparto
de tarefas e responsabilidades.
Cadaquén sabe cal é o seu ob-
xectivo e todos comparten unha
ilusión que fai revivir o amor polo
ciclismo nun tempo no que está
tan castigado

Agora só resta que o público
galego se entusiasme canda os
rapaces do Karpin.�

Dous galegos medallas ao mérito deportivo. O ciclista Óscar Pereiro

recibiu a Medalla de Ouro ao Mérito Deportivo deste ano, que entrega o

Ministerio de Cultura polo seu triunfo no Tour de Francia 2006. Pereiro

compartiu o premio con outros gañadores do Tour, Alberto Contador e

Luis Ocaña, á parte doutras personalidades. O triatleta Xavier Gómez Noia

recibiu a medalla de prata.�

Veloso, o heroe subido á bicicleta
O corredor do Karpin
Galicia foi recibido por
unha multitude tras
gañar a Volta a Catalunya.

Gustavo Veloso
na Volta a Catalunya.
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que buscaba tanto a captación
de novos públicos como a
amortización social das gran-
des sumas investidas polas ins-
titucións. Nunha sociedade tan
seducida polo espectáculo vi-
sual coma a nosa, resultaba evi-
dente que era moito máis doa-
do recorrer ao lado teatral da

CULTURA.24. ANOSATERRA
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Manuel Xestoso
Miguel A. Fernández [FOTOGRAFÍA]

‘O século XIX foi
dos compo-
sitores, o sé-
culo XX, dos

cantantes e o século XXIserá dos
directores de escena”. Este ca-
da vez máis popular adagiopa-
rece ser o que guiará o futuro
do Festival Mozart da Coruña.
O seu novo director, Paolo Pi-
namonti –que chega á Galiza
coa misión de relanzar interna-
cionalmente un festival que
durante as últimas edicións su-
friu unha progresiva diminu-
ción de público que chegou a
poñer en cuestión a súa propia
supervivencia– cre que a gran
vitalidade de que goza hoxe o
xénero se debe ao traballo dos
grandes directores de escena e
pretende que o festival se trans-
forme nunha plataforma para a
reflexión sobre este tema. Co-
mo abreboca, este ano se ofre-
ce unha homenaxe a dous des-
tes grandes directores: Giorgio
Strehler e Herbert Wernicke. 

Calquera persoa mediana-
mente atenta aos medios de co-
municación decataríase de que,
nos últimos anos, a ópera foi
noticia en moitas ocasións por
mor de montaxes que foron ob-
xecto de debate, de polémica
ou, sinxelamente, de escándalo.
As provocacións contidas nal-
gúns destes espectáculos con-
tribuíron a proxectar unha ima-
xe do director de escena próxi-
ma á dun tirano ególatra que
exhibe no escenario as súas
propias obsesións, ignorando
deliberadamente o sentido que
a ópera en cuestión puidese ter
para os seus autores, músico e
libretista. Curiosamente, os cre-
adores desta esaxerada visión
esquecen as “tiranías” que en
épocas non tan pretéritas exer-
ceron as estrelas do canto ou da
dirección musical. Unhas “dita-
duras” que tamén foron paro-
diadas de múltiplas maneiras
no seu momento e que tiveron
o seu máximo expoñente nas
caricaturas da diva excéntrica e
caprichosa e do maestroabso-
lutista e vaidoso. Por iso, se que-
remos afondar nas razóns que
explican este novo protagonis-
mo do director de escena tere-

mos que facer unha reflexión al-
go máis rigorosa. 

Probabelmente, a clave da
evolución da ópera das últimas
décadas haxa que buscala na
crise que sufriu un sistema de
produción manifestamente
non rendíbel, no que os cada
vez máis elevados custos dunha
man de obra enormemente
cualificada non podían ser com-
pensados por unha suba ilimita-
da dos prezos das entradas. Hai
xa moito tempo que a venda de
billetes non pode sufragar os
gastos de produción dunha
montaxe, nin sequera para un-
ha soa representación. A ópera
tivo que renunciar, daquela, a
súa perenne reputación de eli-
tista –unha reputación que en
moitas casos funcionaba como
engado para recrutar adeptos
entre as novas clases dirixentes–
para recoñecer a indefectíbel
necesidade de subvencións,
ben de entidades privadas, ben
de institucións públicas. En xe-
ral, a pelota botouse sobre o te-
llado do Estado, de tal xeito que
calquera sinal de crise pasou a
relacionarse coa incapacidade

deste para definir unha política
cultural adecuada. 

En todo caso, este recoñece-
mento da dependencia precisa-
ba ser completado cunha rup-
tura desa imaxe de espectáculo
restrinxido a un cativo número
de iniciados. Iniciábase así un
proceso de democratización

ópera que investir tempo e re-
cursos educativos en formar un
público cos coñecementos mu-
sicais necesarios para apreciar
na súa xusta medida os refina-
mentos técnicos de Mozart ou
de Wagner. 

Por outra banda, non deixa
de ser certo que a ópera é un es-
pectáculo teatral. Por moito
“prima la musica e poi le paro-
le” que esgriman os puristas
irredutíbeis, non hai ópera sen
libreto, así como non a pode
haber sen música. Toda ópera é
unha obra dramática e a explo-
ración dos camiños expresivos
derivados deste feito non pode
senón enriquecer a calidade ar-
tística do espectáculo. A músi-
ca, naturalmente, segue a ter un
protagonismo determinante,
mais a elaboración dun planea-
mento escénico que teña en
conta o equilibrio de todos os
elementos que participan na
obra forma parte da cerna mes-
ma do xénero. É certo que, en
tempos recentes, se cometeron
moitos excesos, pero tamén o é
que o público comeza a distin-
guir entre solucións imaxinati-
vas e exabruptos arbitrarios. E
resulta innegábel o inmenso
salto cualitativo que en materia
escénica se deu ao longo das úl-
timas décadas. O traballo deses
dous grandes mestres que fo-
ron Strehler e Wernicke –do que
agora podemos gozar na Coru-
ña– é un claro exemplo de que
unha boa posta en escena pode
deitar nova luz sobre as grandes
obras do pasado.�

Festival Mozart: o futuro da ópera
’’O novo director,

Paolo Pinamonti
cre que a gran vitalidade
de que goza hoxe a ópera
se debe ao traballo
dos grandes directores
de escena”

’’É certo que, en tempos
recentes, se cometeron
moitos excesos, pero
tamén o é que o público
comeza a distinguir entre
solucións imaxinativas e
exabruptos arbitrarios”
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Unha edición
de transición
M.X.
O pouco tempo transcorrido dende

que Paolo Pinamonti tomou pose-

sión do cargo leva a considerar esta

edición como unha etapa de tránsito

na que só se poden albiscar algun-

has das directrices que o novo direc-

tor porá en marcha. Alén da voca-

ción teórica de se centrar nos aspec-

tos teatrais da ópera, o máis salientá-

bel é a vontade de converter o festi-

val nun destino obrigatorio para os

afeccionados de terras afastadas.

Neste sentido, a decisión de concen-

trar nunha fin de semana as repre-

sentacións dos dous primeiros es-

pectáculos –coa misión de propiciar

desprazamentos que combinen o

atractivo turístico da cidade coa asis-

tencia ás óperas– debería ser apun-

talada coa presenza de grandes figu-

ras que funcionen como incentivo

para os seareiros. A presenza de artis-

tas do país tampouco debería ser de-

satendida, aínda que, neste sentido,

Pinamonti xa pediu algo de tempo

para coñecer a escena galega. 

Canto aos espectáculos ofreci-

dos até o de agora, Così fan tutte

–unha produción do Teatro de San

Carlo de Nápoles con dirección es-

cénica de Mario Martone e baixo a

dirección musical de Donato Renz-

zetti– foi unha apertura un pouco

decepcionante, tanto no escénico

coma no musical. A lectura un tanto

plana de Renzetti e unha montaxe

escasa de medios non estiveron a al-

tura do do que se esperaba, aínda

que a desenvoltura e o oficio do

elenco contribuíron a atenuar esa

sensación. Impuxéronse o entrete-

mento e a comicidade elegante. 

O rapto no serrallo, pola contra,

ofreceu unha estupenda velada. A

versión dirixida por Günter Neuhold

careceu de alardes pero foi vivaz e re-

solutiva. O elenco estivo equilibrado,

e mesmo brindou algunha que ou-

tra sorpresa –caso do tenor Yie Jie Shi

ou da segurísima Laura Aikin. E a xa

clásica posta en escena de Strehler

demostrou que dende a sinxeleza se

poden acadar grandes logros. Streh-

ler incorpora á música de Mozart a

tradición da Commedia dell’arte, os

silencios teatrais, as audacias do cla-

roscuro… para agasallarnos cun es-

pectáculo poético e fermoso que lle

fai xustiza á obra en todos e cada un

dos seus matices. Unha montaxe

verdadeiramente exemplar. 

En ambas as citas, a Orquestra

Sinfónica de Galicia foi a gran prota-

gonista, demostrando un nivel téc-

nico e artístico admirábel. Un dos

grandes valores deste festival.�Imaxe de O rapto no serrallo [sobre estas liñas e na páxina anterior] e Così fan tutte [arriba]
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os retratos feitos a man, esta ar-
tista ourensá presenta en Trofe-
os o mesmo pero á vella usanza.
“A exposición reivindica a ma-
nufactura. Na actualidade pode-
mos ver en todas partes vídeos e
fotografías, pero o gusto polo ar-
tesán estase a perder”,  informa
Tamara que revela que a súa co-
lección de doce autorretratos
rescata o papel do artista como
centro, pero sen narcisismos.
“Usei a miña imaxe porque era a
máis doada de conseguir e a que
mellor coñezo”, comenta esta
pintora que en doce debuxos en
témpera aparece con distintos
xestos característicos de seu, to-
cada con cornamentas e peles
de animais de caza. 

As mensaxes desta colección
de autorretratos feitos en papeis
vellos rescatados de antigas libra-
rías, son a instantaneidade, o
momento fugaz, e a mascarada.
“Trofeosé como coleccionarse a
un mesmo, momentos que cap-
turaran un instante no tempo,
nos que, dependendo da situa-
ción na que nos atopemos, po-
démonos comportar dun xeito
ou outro, adoptar xestos ou vesti-
mentas distintas”, especifica Ta-
mara que se confesa afín ao en-
mascaramento e a réplica. “Non
é malo. A sociedade obrígate a fa-
celo e xa o temos asumido”, di.�

CULTURA.26. ANOSATERRA
22-28 DE MAIO DE 2008

Eva Estévez
Tamara Feixóo Cid (Ourense,
1982), autodefínese como artis-
ta. Dende pequena debuxou
xunto coa súa irmá. As paredes
do faiado da súa casa foron tes-
temuña das súas primeiras cre-
acións pictóricas: “Recordo as
paredes do faiado debuxadas de
arriba a abaixo e que a todo o
papel que caía nas miñas mans
lle facía algún debuxo”. Esta li-
cenciada en Belas Artes expón
na sala Alterarte do Campus de
Ourense ̀ Trofeos´, unha serie
de autorretratos nos que a auto-
ra aparece “tocada” con corna-
mentas de animais. A mostra
pode visitarse até o 15 de xuño.

No currículo, ademais desta
primeira exposición individual,
figuran varias colectivas como o
certame Novos Valores2007 e
2008 da Deputación de Ponteve-
dra, o V Certame de Artes Plásti-
cas Deputación de Ourense
(2006) ou Oito_artistas.gal, unha
mostra intinerante comisariada
por Xosé Manuel Buxán, que co-
mezou en León recentemente e
que rematará en Pontevedra a fi-
nais de 2009, despois de pasar
por Madrid, Girona e Oporto. 

Tamara Feixóo transmite a
súa linguaxe creativa a través do
debuxo. “Son bidimensional.
Busco o hiperrealismo e traballo
de xeito moi mecánico”, explica
esta artista perfeccionista que
ten no pintor holandés Jan Ver-
meer unha referencia á hora de
traballar a luz e a cor dos seus
óleos e debuxos. “Case todo o
que fago ten un punto en co-
mún que é o simulacro, a copia,
a réplica e a reinterpretación...”

TROFEOS. Na era dixital, na que a
fotografía instantánea substitúe

Eduardo Estévez
gaña o XIV
‘González Garcés’
de poesía con
Construcións

M.B.
O poeta Eduardo Estévez resul-
tou gañador do XIV premio de
poesía Miguel González Garcés
pola obra Construcións. O xu-
rado, integrado por Caridad
González Cerviño, Manuel Ál-
varez Torneiro, Manuel Fer-
nández Álvarez, Gonzalo Nava-
za, Luz Pozo e Remedio Fer-
nández Romero, valorou a
“contemporaneidade da súa
escrita e a aposta do autor pola
renovación da nosa tradición
estética”. Tamén destacou “a li-
ña de construción expresiva”
da obra “na que se pode adver-
tir unha proximidade do cotiá”.

O comisario do premio, Xa-
bier Seoane, destacou a eleva-
da participación coa que con-
tou esta nova edición, que su-
perou o medio cento de obras
presentadas.  

Ademais da contía econó-
mica, que ascende a 6.500 eu-
ros, o premio contempla a edi-
ción do libro dentro da colec-
ción de poesía que ten en mar-
cha a Deputación da Coruña. A
institución editará 1500 exem-
plares das obras gañadora e fi-
nalistas, que se presentarán no
último trimestre do ano.

Esta non é a primeira vez
que Eduardo Estévez figura en-
tre os finalistas do González
Garcés. O escritor e tradutor xa
obtivo un accésit na VII edición
do premio de poesía, corres-
pondente ao 1997 pola obra Só
paxaros saíron desta boca.

É autor ademais das tradu-
cións ao castelán dos poetas
brasileiros Cecília Meireles, Af-
fonso Romano de Sant'Anna e
Chico Buarque, do portugués
Nuno Júdice e dos galegos Xo-
sé María Álvarez Cáccamo, Xa-
vier Rodríguez Baixeras, Xela
Arias e Manuel Forcadela.�

Os trofeos de Tamara Feixóo
Os autorretratos están feitos en papeis vellos rescatados de antigas librarías.
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’’A mostra Trofeos está 
composta por autorretratos
nos que a autora aparece
tocada con cornamentas de
animais”
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Desastres Naturais
Neste mes sucedéronse varios desastres naturais polo

mundo adiante. Os ciclóns de Birmania ou o terre-

moto de China deixaron milleiros de vtimas e persoas

sen fogar. 

Pola dimensión destas dúas desgracias pasou máis

desapercibida a erupción do volcán Chaitén, en

Chile, perto da Patagonia. Desde o día 2 de maio, este

vello volcán comezou a botar unha columna de ga-

ses varios quilómetros cara arriba, coma os terribles

“fungos” das bombas nucleares, pero aínda de moita

máis envergadura.

A erupción é do tipo da do Vesubio que destruíu a ci-

dade de Pompeia hai séculos. Aquí o perigo está en

que esa columna “colapse”, é decir, rache e baixe a te-

rribles velocidades cos seus gases e temperaturas

mortíferas.

Pero neste caso, as autoridades tiveron tempo de

evacuar a varios milleiros de persoas das localidades

veciñas, que marcharon en barcos cara a zonas máis

tranquilas. 

O Chaitén ainda non parou de botar fume e cinzas. Es-

tas cubren xa un radio de moitos quilómetros de terreo,

arruinando cultivos, bosques de grande valor ecolóxico

e especies animais que neles vivían. Esas zonas tardaran

ducias, se cadra centos de anos en voltar a ter a vida ve-

xetal e animal de antes. Neste caso, o desastre natural... é

obra da propia Natureza.

Un Robot en Marte
Este robot non ten cara nin ollos, pero sí cámara de fo-

tos, e coma se fora un turista xaponés, xa empezou a ti-

rar imaxes do Polo Norte marciano.

O robot ou sonda Phoenixtardou dez meses en chegar

ao planeta, e só quince minutos tardaron as fotos en

chegar á terra, polas ondas espaciales esas.

No ano 1976 as sondas Viking conseguiran aterrar en

Marte. No 1999, o aparello Mars Polar Lander per-

deuse antes de tocar chan. Desta vez houbo sorte na

perigosa manobra teledirixida desde a terra.

Ademais da súa reportaxe fotográfica, o robot empe-

zará a cavar até medio metro na superficie marciana, a

ver si atopa xeo, que é o que cren os científicos da NASA

que debe haber polo Polo de Marte. E se hai xeo, hai

auga, e se hai auga, pode haber vida (aínda que sexa

unha vida de microorganismos).  Pero aínda que a haxa,

esta nave non se vai enterar, pois ela só foi programada

para sacar fotos, e sachar un pouco na horta marciana. A

ver se se dan as patacas, que a terra ten boa cor!

Éxitos deportivos galegos
Esta fin de semana dous deportistas galegos acadaron

senllos trunfos moi importantes en dous deportes dis-

tintos. Vaia, non tan distintos, porque nos dous se usa

unha bicicleta...

O ciclista de Vilagarcía Gustavo Veloso (na foto) gañou

a Volta a Catalunya, unha das probas de categoría do

calendario español e internacional. O membro do

equipo Karpin Galicia ía a poucos segundos do líder na

última etapa. Aproveitando que chovía arreo por Barce-

lona, meteuse nun grupo que escapou aproveitando a

auga que caía, e coa que non todos saben correr ben .

Como el dixo, sendo galego, e sendo a muller Bacrce-

lona, algunha ventaxe tiña que ter correndo.

Gañou a primeira proba verdadeiramente grande para

el e para o seu equipo, que cada vez o fai mellor alí onde

vai competir.

O outro trunfador foi Xavier Gómez Noia, o noso

grande campeón de Triatlón, e boa esperanza para as

Olimpíadas. Despois de non poder gañar o Campeo-

nato de Europa en Lisboa hai uns días, máis ben por

culpa das manobras doutros rivais, este domingo ga-

ñou a proba da Copa do Mundode Madrid. Noia seme-

lla que gaña sempre con facilidade, pero ten moito mé-

rito porque o seu é un deporte moi complicado, e cada

vitoria é realmente moi difícil.

E d i c i ó n s
A NOSA TERRA

Qué pasa neste mes?

O nome:
O nome de Xuño viría do latín Iunus, Xuno, a dona do deus Xú-
piter.

Curiosidades:
Durante este mes ten lugar o solsticio de verán, o día 21, no he-
misferio norte, onde estamos. No sur teñen o solsticio de inverno.
Pasamos da primavera ao verán. 

Na Natureza
Ao aumentar as temperaturas, os insectos teñen a súa época
“tola” de eclosión, como as bolboretas, que se fan máis visibles.

Moitas aves xa están coidando das súas crías, que van medrando
nos niños ou saindo xa deles.

No tempo, adoita haber algunhas tormentas, subindo as temperaturas e
durando máis os días até chegar ao día máis longo, entre o 22 e 23.

Algunhas plantas, como as roseiras silvestres, aproveitan o sol e a
calor para florecer a todo meter. Nas hortas, van medrando os
cultivos, preparándose para dar os froitos no mes seguinte. Os
campos cúbrense de fresas silvestres, e os osos, alí onde aínda os
hai, percorren os montes en busca de amores. Algún pode chegar
até a nosa serra dos Ancares, na percura de moza, ou de osa.
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A Noite de 
San Xoán

Esta noite máxica
desde os tempos
máis remotos, e que coincide coa celebración do
solsticio de verán (a noite máis curta do ano), ten
na nosa terra unhas características especiais. 
É a noite do lume, das lumieiras, fogueiras, cache-
las ou cacharelas; da auga, coas propiedades das
fontes santas ou milagreiras, das nove ondas do
mar (que purifican e fecundan); e tamén do mundo
das plantas máxicas ou, cando menos, boas.

Esa noite as plantas acadan o mellor das súas propie-
dades curativas e máxicas. Por eso, as mozas recó-
llenas para poñelas nun caldeiro con auga. Alí teñen
que quedar ao orballo da noite e pola mañán todos
os membros da casa hanse lavar con esta auga.

Algunhas herbas varían segundo a zona, pero des-
tacan o trebo, o fiuncho, as rosas, as herbas de San
Xoan, os estalotes...

A maioría dos refráns
fan referencia á Noite
de San Xoán, e
tamén ao San Antón,
patrono das mozas
que querían casar...

Auga de San Xoán,
nin palla nin gran.

En San Xoán, a
sardiña molla o pan.

Polo San Xoán, as
once con día dan.

Auga de San Xoán,
tolle o viño e non da
pan.

Se San Xoán chora, a
silveira non da mora.

Polo San Xoán, a
fouce na man.

O que aúna en San
Xoán, ou é parvo ou
non ten pan.

No San Xoán as
bruxas fuxirán.

Polo San Antón, xa a
galiña pon.

Cantigas:
Hai varias referidas a
San Antonio como
“proveedor de
maridos”:

Meu San Antonio
bendito,
como me cases
hogano*,
heiche levar unha
vela
coma un fungueiro
dun carro.

*hogano= hoxe

Refraneiro
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Por onde terá que ir o mono para dar coa banana? Xeroglífico

Onde vai a túa amiga?

Neste

baru-

llo de

letras

tes que

atopar

sete

nomes

de

capi-

tais

euro-

peas .

S
o
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ci
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s:

Xeroglífico:

“Vai na escola” (Vaina, es, cola)

Libro das Alquimias.

Autor:  Xesús Constela

Editorial:Galaxia. Col. Costa Oeste

Dende os primeiros manuscritos até
as novas tecnoloxías dos nosos días,
pódese dicir que boa parte da histo-
ria do libro transcorre paralela á da
humanidade. Disto é coñecedor o
protagonista desta novela xuvenil
ben estruturada onde o narrador pro-
tagonista é testemuña de moitos fei-
tos, que dende a distancia, a piques
de ter noventa anos, e coa perspec-
tiva que dá o paso do tempo, relata
anacos da súa vida. Todo principia

cando era un rapaz introvertido, cuxo
maior divertimento era xogar co seu
mecano. Vivía cos seus pais nun piso
alugado nun inmoble ao que se tras-
lada un misterioso inquilino, que es-
pertará a curiosidade da veciñanza
polo extavagante aspecto físico e
pola súa actitude antisocial. O prota-
gonista non é alleo a esa atracción e,
por primeira vez na súa vida, vai dei-
xar de lado o seu xoguete preferido
para mergullarse no mundo máxico e
misterioso do estraño vello. Esta rela-
ción vai significar o comezo da súa
viaxe iniciática cara ao descubri-
mento do mundo interior e exterior.

A partir de
agora é
quen de
substituír
os parafu-
sos polas
palabras
a g o c h a -
das nos li-

bros, e que nos permiten crear todo
tipo de mundos reais ou non, pero
cheos de vida. Documentado alegato
da importancia dos libros como ali-
cerce de calquera sociedade que de-
sexe medrar libremente.�

Alba Piñeiro

A maxia dos libros

Antonio García Teixeiro

PPoesía para seducir e ser
seducido. Poesía para

conmover, para sorrir, para
chorar, para vivir. Poesía para
ter os pés na terra e andar po-
los camiños da emoción. Po-
esía  para voar polos tellados
que cobren as penas. Porque,
como dixo Fran Alonso can-
do nos invitaba a poetizar-
nos, os poemas son como
caixas de ferramentas que va-
len para todo: para sentilos,
cheiralos, gardalos nun ar-
mario ou penduralos na pa-
rede, entre moitas máis cou-
sas. Os poemas, sempre o
pensei, curan doenzas que
non avisan, dores producidas
polo amor e gripes infinitas.
Emociónome ao ler que Guy
Clark, un importante músico
de country-folk,di as seguin-
tes palabras: “Meus pais
amaban a palabra falada e es-
crita e, como aínda non había
televisión, despois da cea
sentabámonos na cociña a
ler poesía”.  Imaxe conmove-
dora.  Ler poesía en voz baixa,
pero tamén en voz alta.  Poe-
sía na casa (canto lles recita-
mos aos meus fillos a Alberti,
Celso Emilio e tantos outros!),
poesía nos xornais, poesía na
radio, na televisión, na escola.
Leo en Cuadernos de Peda-
gogía, que unha profesora
da Universidade de Málaga
inicia as súas sesións coa lec-
tura dun poema. E recoñece
que os alumnos, nun princi-
pio, o reciben con sorpresa;
logo, acéptano con gusto e
bótano de menos se falta.
Hai ben anos que comezo as
miñas clases lendo/escoi-
tando/compartindo poe-
mas en voz alta cos rapaces.
Resúltame pracenteiro. Alé-
grome que alguén o faga , ta-
mén, na universidade. Por aí
deben ir as cousas. É que co-
mo escribiu Celaya e cantou
Paco Ibáñez, “poesía para el
pobre, poesía necesaria/ co-
mo el pan de cada día…”�

POESÍA 
NECESARIA

Hai ben anos que
comezo as clases
lendoen voz alta
poemas”

’’
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Pola súa parte, o Museo do
Pobo Galego recibirá o premio
de Cultura Tradicional e de Base
por ser un centro que recolle no
seu patrimonio a esencia da cul-
tura galega. O xurado valorou os
seus comezos como iniciativa cí-
vico-cultural e a súa labor a prol
da divulgación.�

labor de facer presente a cultura
galega no panorama internacio-
nal da imaxe. Ledo é escritora,
cineasta e actualmente catedrá-
tica da Comunicación Audiovi-
sual na Universidade de San-
tiago. Dirixiu as longametraxes
documentais Santa Liberdadee
Liste, pronunciado Lister. 
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xecta a través de novas lingua-
xes e soportes.

No eido do Cinema e o Au-
diovisual, a profesora Margarita
Ledo foi a elixida pola súa contri-
bución á cultura como cineasta,
investigadora, promotora e di-
vulgadora. Así mesmo, o xurado
quixo recoñecer a súa achega no

M.B.
O pasado sábado materializouse
unha vella reivindicación ao
darse a coñecer o fallo do xurado
en catro das dez categorías que
contemplan os Premios Nacio-
nais. Manuel Gallego Jorreto,
Francisco Leiro, Margarita Ledo
e o Museo do Pobo Galego fixé-
ronse, entre as máis de 200 can-
didaturas enviadas por diferen-
tes asociacións e institucións do
país, cos Premios Nacionais nas
categorías de Arquitectura, Artes
Visuais, Audiovisual e Cultura
Tradicional respectivamente.

Convocados pola Consellaría
de Cultura, os galardóns veñen
de poñerse en marcha coa finali-
dade de facer unha mencións
pública a aquelas persoas e co-
lectivos que teñan destacado no
enriquecemento da cultura ga-
lega, tanto coas súas obras como
coa súa participación en distin-
tas iniciativas no eido da crea-
ción ou do fortalecemento do

patrimonio cultural propio. Os
premios teñen unha dotación
económica de 15.000 euros e son
de carácter anual.

Nesta primeira edición o xu-
rado, formado por 15 profesio-
nais de prestixio nos sectores
culturais obxecto de premio,
acordou outorgarlle o galardón
de Arquitectura e Espazos Públi-
cos a Gallego Jorreto pola súa
longa traxectoria e por ser refe-
rente da arquitectura, desta-
cando a súa linguaxe sintética e
innovadora e a coherencia na
súa obra. Discípulo de Alejandro
de la Sota, nos seus traballos
conxuga a modernidade cun
amplo coñecemento da arqui-
tectura popular e a paisaxe.

Na categoría de Artes Vi-
suais, o premiado foi o escultor
Francisco Leiro polo seu pres-
tixio internacional e a súa forza
creativa, que parte dunha tra-
dición e dunha iconografía
vencellada a Galiza e que pro-

Premios Nacionais a Gallego Jorreto, Francisco
Leiro, Margarita Ledo e o Museo do Pobo Galego
O xurado valorou máis de 200 candidaturas
enviadas por diferentes entidades

M.B.
Volveron cumprirse as previ-
sións a pesar de non acompañar
a climatoloxía . A quinta edición
do festival de Cans, que se clau-
surou o pasado 24 de maio coa
actuación de Tony Lomba e Elo-
dio dos Santos, conseguiu reunir
no pequeno torreiro da parro-
quia de Cans a milleiros de per-
soas desexosas de gozar do me-
llor cine de curta duración así
como da música máis festeira do
país, da ironía e orixinalidade
que destila o festival.

A cita volveu a carga con máis
salas, máis alfombras vermellas,
máis traballos e máis protago-
nismo para o cine galego, sen es-
quecer o incremento na flota de
chimpibuses, o medio de trans-
porte por excelencia do festival.

O sábado 24, día grande de
Cans, arrancou con forza da
man do director Juanma Bajo
Ulloa, protagonista do Coloquio

na Leira, a pesar da resaca dos
centos de seguidores que se de-
ron cita na noite anterior no con-
certo de Miguel Costas, que re-
pasou clásicos de Siniestro Total.

Na charla, Ulloa falou sen ro-
deos da súa visión da industria
cinematográfica española, que
considera “un fraude, onde os
criterios de produción dun filme
non teñen nada que ver coa cali-
dade e a vontade artística”. E
como consecuencia, salientou o
estado fantasmal de moitas es-
treas, que pasan totalmente de-
sapercibidas”. Segundo Ulloa, os
produtores axustan o orza-
mento para gañar cartos mesmo
antes de rodar, polo que despois
aforran saíndo cun número de
copias mínimas e unha promo-
ción escasa e insuficiente”.

Moi preto, tamén pola mañá,
no canastro de Bugarín, Vítor
Coyote repetiu a súa perfor-
mancemusical Ruído baixiño.
Este espectáculo estaba pen-
sado como un concerto acústico
para un aforo moi limitado, de
12 persoas, nun espazo emble-
mático da Galiza rural.

Tamén pola mañá desenvol-
veuse no torreiro o programa
“Extrarradio” da Radio Galega,
conducido por Belén Regueira,
no que se presentou a nova edi-
ción do concurso A polo ghit,
que procura a canción do verán. 

Xa pola tarde, a flota de chim-
píns, adobiados con xestas e
plásticos, comezaron a trasladar
aos espectadores polas dez ade-
gas, galpóns e baixos reconverti-
dos en salas. A música correu a
cargo de Os Cuchufellos, Os Ve-
raneantes, a Banda Municipal

do Porriño e de Tony Lomba e
Elodio dos Santos. Polo entorno
andaban ciscados actores, direc-
tores e rostros coñecidos da tele-
visións. Entre os asiduos estive-
ron no torreiro Manquiña, Luís
Tosar, Miguel de Lira, Lara Ba-
celo, Silvia Superstar, Os Tone-
chos e Mario Iglesias, pero ta-
mén se achegaron por vez pri-
meira Xavier Veiga, María Castro
e Pedro Alonso, entre outros.

PALMARÉS. Entre as novidades,
esta quinta edición outorgou

premios con dotación econó-
mica. O xurado, integrado por
Nacho Vigalondo, Tatiana Ro-
dríguez, Pedro Alonso, Rober
Bodegas, María Castro, Roberto
Vilar e Lidia Mosquera, escolleu
como mellor curta de ficción Sál-
vame, de Xavier Veiga, “pola súa
solidez narrativa, corrección for-
mal e a súa interpretación audaz
de patrón da comedia clásica”. 

Na categoría de animación
seleccionou 1977, de Peque Va-
rela. O xurado considerou que
“ten un discurso que explota
cunha pincelada persoal as posi-
bilidades da animación, combi-
nando diferentes técnicas” e en-
gadiu que “é un traballo valente
e de alta calidade artística”.

Así mesmo, o xurado decidiu
facer unha mención especial
para a curta de ficción Perversa
Lola, de Sonia Méndez, “pola
súa valentía á hora de reformular
os códigos do melodrama”.

Os premios do xurado para á
mellor actriz e o mellor actor fo-
ron para, respectivamente, Nu-
ria Sanz, por Perversa Lola, e Luís
Zahera, por Rosita y Jacinto.�

O Festival de Cans bate marcas de asistencia

Xurado dos Premios Nacionais.

Xavier Veiga e Peque
Varela reciben os
premios principais

Membros do xurado, invitados e premiados posan na sesión de clausura.
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mén, sobre todo, coa triloxía
con que Cunqueiro pon cimo á
súa obra narrativa. Inclusive al-
go de Fole ou Dieste se
lle pode atopar. O que
une a estes autores é a
admiración por seres
reais, anónimos para a
historia de non ser po-
la sensibilidade de ta-
les textos, dotados
dunha finura, orixina-
lidade e fondura de
pensamento que plas-
man e ben poden figu-
rar como representan-
tes da idiosincrasia ga-
lega, polo menos da
idiosincrasia dos gale-
gos do interior. 

Raiolas no faiado é
un deses libros que un debe
acoller entre as súas mans con
ánimo desenfadado, mais que
á súa vez non estorbe o xuízo
crítico. Recóllense nel contos
(premiados en certames como

crítica

CULTURA.32.

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.

Trasdomonte é un lugar máxi-
co. Podería ser calquera, só que
a Trasdomonte non conducen
as estradas. A Trasdomonte
chégase pola estrada da imaxi-
nación. Quen primeiro chegou
ou deu noticia de Trasdomonte
foi Chano Piñeiro, naquela in-
mortal Mamasunción. Alí habi-
tan seres tan reais como extra-
ordinarios, tal aquela María Ro-
sa da Regueira agardando eter-
namente correo do seu fillo.
Mesmo existe
un Trasdo-
monte orixina-
rio, está no con-
cello de Forca-
rei, e era coñe-
cido por Chano
Piñeiro igual
que María Rosa non era unha
personaxe inventada, nunca as
personaxes de Chano son só
froito da imaxinación, nin no
celuloide nin na letra escrita (ver
as narracións de Chano: Con-
versas co vento, Aba-Colexio
Oficial de Farmacéuticos de
Pontevedra, 1994).

Raiolas no faiado é Trasdo-
monte, un Trasdomonte que
Francisco Rozados recrea con
personalidade propia e recoñe-
cendo as fontes, entre idealiza-
ción, homenaxe e fidelidade a
unha terra e a unhas xentes que
paga a pena lembrar pola súa
singularidade. Cómpre indicar
que esta non é a primeira vez
que o fai. Lembrése aquel Me-
moria de Trasdomonte (Fer-
venza, 2003). Estas Raiolas no
faiado veñen continuar o uni-
verso de tan particular imaxi-
nario, malia que se topen cla-
ros contactos por exemplo cos
Homes de Tras da Corda, ou
Intramundi, (ambos de Carlos
G. Reigosa, 1982, 2002), ou ta-

za, na lembranza de tipos es-
cépticos, grandes pensadores
de taberna e da rúa, represen-
tantes dese saber vivo e curioso
que relativiza todo, que dubida
e sabe extraer da experiencia
vital pensamentos únicos e
brillantes que te abalan e obri-
gan a repensar as cousas. Son
moitos os microcontos desta
tipoloxía, que ou ben exempli-
fican unha cualidade, unha
virtude, algunha carcterística
individualizadora. Frecuente-
mente asentan na anécdota,
cousa que, co pasar das follas,
se volve un tanto reiterativo.
Anécdota sentenciosa e/ou ta-
mén curiosa, que á súa vez pon
moi en relación os textos co su-
cedido, ese conto oral que en-
gaiolara aos Cunqueiro, Fole,
Dieste, Reigosa, antes menta-
dos, ademais do propio Chano
Piñeiro.

Algúns dos microcontos de
Francisco Rozados brillan con
luz propia ( “O aparecido”, “A
eternidade,  “A coherencia”),
precisamente aqueles nos que
acada un discurso máis perso-
al, máis elaborado, aínda que
sen afastarse das fontes. Nou-
tras ocasións, é o propio xogo
coa lingua o que provoca o tex-
to, o microconto. Ou tamén o
chiste. Este espírito lúdico non
se esvae, non desaparece de to-
do cando a distancia se volve a
do conto tradicional. E non só
pola dependencia estrutural do
microconto enfiado. Aínda tra-
tando temas (velaí por exem-
plo, a guerra civil no que dá tí-
tulo ao volume, ou a necrofilia
en “O empeine” ou misterioso
caso da tumba profanada) que
tiran máis do lado tráxico. Do
que se trata é do pouso que dei-
xa o vitalismo das xentes que
poboan Trasdomonte. De fei-
to, o resto pouco importa. E, a
literatura, se ten que aspirar a
algo, nada mellor que aspirar a
que sexamos un chisco mellor
persoas do que somos, ou a
que nos convenzamos de que
podemos selo se sabemos abrir
o corazón e activar a capacida-
de comprensiva que como co-
mo seres humanos se nos pre-
supón.�

Xosé M. Eyré

Marica Campo

C ontáronme que ao esper-
pento do Chikilicuatre

precedeuno, como presenta-
ción do país ao que representa-
ba, unha exhibición de imaxes
de toureiros e flamencas. Non
me vou referir á canción, que ao
fin e ao cabo, non me preocupa
demasiado o que pase nese fes-
tival; mais non quero deixar de
anotar que a considero unha
burla para os que traballan a
música, a voz e as letras. Non
me serve que digan que foi elixi-
da por votación popular por-
que, alén das posíbeis manipu-
lacións do voto, están as outras,
as do marketing, que non son
menores. Estamos, sen dúbida,
no ciclo dos subprodutos e a be-
leza está sentenciada a morte,
como se amolase ao capital.
Cómpre a vulgaridade para as
masas de consumidores de “to-
nos”, “politonos” e demais fa-
milia. Mágoa que non se apro-
veiten estas ocasións para lle
dar á xente do común algo de
calidade estética. Porque, non o
esquezamos, os que se lucran
con estas cousas si teñen acceso
aos obxectos fermosos. 

Mais, como xa dixen, non é
da canción do que me propo-
ño falar, senón do españolis-
mo, que quere facer dos touros
e os volantes o emblema dun
Estado que é plural mal que lle
pese. Eurovisión está xestiona-
da por Televisión Española,
unha canle pública que paga-
mos todos queiramos ou non.
Tampouco me serve que digan
que se autofinancia. Se somos
españois velis nolis, temos de-
reito a esixir que non nos po-
ñan máscaras e oculten o noso
verdadeiro rostro. Pero, xa se
sabe, o que cómpre erradicar é
todo o que soe a galego, vasco
ou catalán. O demais é a orto-
doxia do espírito nacional, o da
Nación con maiúsculas, a Es-
paña deles.�

ESA ESPAÑA DELES
’’

NARRATIVA.

Recreando o
conto popular

Raiolas no faiado
AAuuttoorr::  Francisco Rozados.

EEddiittaa::Sotelo Blanco.

’’Non o esquezamos, 
os que se lucran con estas

cousas si teñen
acceso

aos obxectos
fermosos”

o Manuel Oreste, 2006; o Ca-
milo José Cela, 2001; Ánxel Fo-
le, 2006; Martín Códax, 2006)  e

moitos microcontos. E
aínda os contos poden
ás veces seren consi-
derados como micro-
contos seriados que
compoñen un macro-
texto con intención
única. Por exemplo,
“Raiolas no faiado”, ou
inclusive, nacendo
dun palíndromo –re-
curso do que tamén
bota man a Literatura
Mínima– “Soños, só
somos soños”. Salien-
temos esta fórmula
mínima, que ás veces
os autores non saben

recoñecer. Unha fórmula que
permite, de primeiras, unha
grande variedade temática, e
que finalmente se traduce
aquí, en numerosas ocasións,
na explicación dunha senten-

’’Algúns dos
microcontos
de Francisco
Rozados
brillan con luz
propia,
precisamente
aqueles nos
que acada un
discurso máis
persoal”

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

Francisco Rozados. 
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tos pra salferir(1981), máis dun
cuarto de século despois, segue
asombrando pola súa inmer-
sión nun universo de onirismo
extremo, de surrealismo su-
brepticio que gabea polas pla-
nas inzándoo todo dunha plás-
tica poemática presidi-
da por continuas
transgresións gráficas
que dinamitan a pun-
tuación, os guionados,
os diacríticos e símbo-
los duns textos forte-
mente icónicos.

Pexegueiro repre-
sentou coma poucos a
fusión interxenérica e
a mestizaxe dos dis-
cursos daquel tempo,
establecendo co lector
unha complicidade
cominatoria asentada
na interlocución directa, ape-
lativa, case desafiante e sempre
desacralizadora, deixando de-
liberadamente non xa lugares
de indeterminación, senón
furnas insondables de estrutu-
ras textuais profundas que ha-
bía que re-empastar compren-
sivamente.

O resultado de todo isto foi
un conxunto de catorce histo-
rias e un limiar que consagraron
definitivamente un artefacto li-
terario interartístico con múlti-
ples referencias ao mundo da
música e o cinema, mais, sobre
todo, de reemisións metalitera-
rias onde Rimbaud e Proust
convivían con Wolfe e Artaud, e
Musil e Kafka daban a réplica a
Faulkner e Petronio.

De por parte, as narracións
mergullaban en espazos insóli-
tos, que tanto ancoraban no de-
sencanto da loita antisistema xa
aburguesada coma nos amores
rabuñados nacidos da necesida-
de dun sexo parasitario, igual se
internaban na dura vida da emi-
gración mineira de días cortados
a cantil coma no retrato da bele-
za fría e melancólica da muller
vulgar, frecuentadora de cafés e
infinitas e noctámbulas copas.

O que comparecía era o alus-
tro do microrrelato didascálico,
o desamor que estarrica o cor, os
océanos fluíndo a separar as pa-
rellas, as caravanas alucinadas,
apocalípticas. Un relatar paraes-
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Contra primeiros dos oitenta a
literatura galega estaba a asis-
tir a un despegue tanto cuanti-
tativo coma cualitativo que
abriría unha etapa de progreso
na que, afortunadamente, aín-
da continuamos. Foron varios
os títulos e autores que a críti-
ca daquel tempo salientou e
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CONTADELIBROS.
Un mártir galego en América

Na memoria do pobo. Fernan-
do Hoyos, coordinado por
Pilar Hoyos de Asig, Antonio

Blanco
Carballo e
Enrique
Corral
Alonso, é
un com-
pendio de
traballos
(en galego e

castelán) ao redor da figura
deste xesuíta galego que viviu
gran parte da súa vida en Gua-
temala, onde morreu aos 39
anos durante a guerra civil.
Edita a Fundación 10 de
Marzo.

A boa administración

A Escola Galega de Administra-
ción Pública edita Ética
pública: Desafíos e propostas,

unha
monografía
escrita
entre varios
expertos en
Adminis-
tración so-
bre o bo
xeito de

xestionar o diñeiro público e
algunhas leccións que se
aprenden de comportamentos
corruptos como o ‘tamayazo’
da Comunidade de Madrid.

O galego nos medios

Analizar o estado da relación
entre o galego e os medios foi o

cerne das
xornadas
sobre ‘Lin-
gua e
Comunica-
ción’ que
organizou a
Universida-
de da Coru-

ña. Inclúense traballos de Afon-
so Eiré, Caetano Díaz, Carme
Hermida, Raúl Veiga. Rosa
Aneiros, Suso de Toro, Ângelo
Gonçalves e Camilo Nogueira,
ente outros. �

que hoxe, coa distancia que o
tempo proporciona, vemos
como fitos senlleiros da nosa
historia literaria máis recente.

Entre os autores que goza-
ron entón de aplauso unánime
cóntase Alfonso Pexegueiro,
quen deu á poesía dos albores
democráticos un texto funda-
mental, sen o cal dificilmente
pode compren-
derse o punto
de inflexión que
nese tempo se
produciu na
nosa lírica. Es-
tou a me referir, claro está, a Se-
raogna(1976).

Ora ben, poucas veces se
lembra que o de Angoares deu
tamén ao prelo por aqueles
anos un volume narrativo de
valor certo que complementa-
ba as vías de exploración ruptu-
rista e neovangardista que en-
saiaba nos eidos poéticos. Rela-

quizoide, de mourísimos pesa-
delos, con visións esperpénticas
e deformadoras dunha realida-
de que, tantas veces, se sentía
allea e inaprensible.

Relatos pra salferir, como
deixou explicado o propio Pe-

xegueiro nunha “No-
ta” conclusiva, foi un
libro que xogaba a
“descubrir o mundo
ou a acabar con el”,
ese mundo que el vía
como “unha forma
salvaxe de convencio-
nalismos encadrados
nun contexto mate-
rial, torpe e sempre
primitivo que non da-
mos en visualizar, do-
minar e gozar”. Augu-
rio visionario que ex-
plica a actualidade

dun poemario ao que cómpre
regresar.�

Armando Requeixo

Até 1967 o Surrealismo  nos Esta-
dos Unidos é, simplemente, ou a
historia dunha influencia, de
Ernst, Masson e Paalen, sobreto-

do, no expresio-
nismo abstracto
americano, ou o
relato de exposi-
cións sobre Su-
rrealismo ou de
exposicións su-
rrealistas  neste

país, coa engádega das activida-
des surrealistas, de surrealistas
franceses exiliados, durante a Se-
gunda guerra mundial. No

a (Ferrol).

ENSAIO.

Surrealismo
norteamericano
contemporáneo

¿Que hay de nuevo, viejo?
Texto y declaraciones del
Movimiento surrealista de los
Estados Unidos (1967-1999)
AAuuttoorr:: Grupo Surrealista de Chicago.

EEddiittaa:: Pepitas de Calabaza.

Homenaxe en Sada aos irmáns Suárez Picallo.Este xoves e venres, diversas

actividades recuperarán a memoria de Xosé Antón e Ramón, fusilado e exilia-

do, respectivamente, co golpe fascista do 36. O xoves será presentado Sobre la

feria del mundo, que Ramón Suárez Picallo publicou no exilio chileno, e Espe-

ranza Mariño dará unha conferencia. Xa o venres, terá lugar unha mesa redon-

da e proxectarase un documental. Os actos seguirán o 14 de outubro, para

cando está previsto o regreso dos restos mortais de Ramón dende Bos Aires.�

’’Pexegueiro
representou
coma poucos
a fusión
interxenérica
e a mestizaxe
dos discursos
daquel
tempo”

Alfonso Pexegueiro nos anos oitenta. 

>>>

Relatos para salferir
AAuuttoorr:: Alfonso Pexegueiro.

EEddiittaa:: Xerais.

Colección Vento Branco, 1981.

LIBROSDEFONDO.

Narrativa
vangardista
de Pexegueiro

Ramón Suárez Picallo.
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Inaugúrase o Centro de Estudos
Galegos de São Paulo.A Universi-

dade brasileira é así, xunto coas de Za-

dar e México, a última incorporación

á rede de proxección exterior da lin-

gua e da cultura galegas impulsada a

través da rede de Centros de Estudos

Galegos pola Secretaría Xeral de Polí-

tica Lingüística. A cátedra será dirixida

pola profesora Valéria Gil Condé, e

contará co labor docente do profesor

lector Leopoldo Cañizo Durán.�

De Nancy Joyce Peters dan-
se tres textos que xiran arredor
do amor, do surrealismo, do
feminismo, da psicanálise, da
revolución. Textos curtos que
son como entrantes a un ban-
quete que, por mor das esixen-
cias editoriais, non se pode ce-
lebrar esta vez. Con todo, os
textos de Joyce Peters, xunto
cos das francesas Annie Le
Brun (Lâchez tout, Vagit-prop,
etc)  M.-D. Massoni (entre ou-
tras) conforman en certa ma-
neira unha teoría surrealista do
feminismo. P. Garon, un dos
fundadores do grupo cos Rose-
mont, entrega un “Indice su-
rrealista de profesións”, de Ted
Joans reprodúcese un frag-
mento de “Proposta para un
manifesto do Poder Negro”, e
Erin Saralee Snow dá un dos
textos máis importantes e máis
interesantes para a compren-
sión da sociedade USA (e, xa
que logo, europea) actual. “A
síndrome do centro comer-
cial”, texto que merecería unha
análise polo miúdo e cuxas
propostas para converter eses
lugares en centros de subver-
sión poética e política continú-
an a estar á orde do día.

“A función da poesía, en ter-
mos revolucionarios, é destruír
as asociacións limitativas e con-
vencionais de todos os mitos
decrépitos e esmagadores do
capitalismo”. Esta cita revela o
lado politicamente militante do
Surrealismo americano, que

desde a súa fundación
renovou as técnicas ar-
tísticas e os xogos su-
rrealistas, ao tempo
que deu numerosos
textos sobre a dialécti-
ca da cultura popular,
sobre as relacións cam-
biantes entre o Surrea-
lismo e a música, sobre
a crítica contemporá-
nea do miserabilismo,
sobre a superación da
política polo humor e
sobre os vínculos entre
a práctica da poesía e
unha conciencia eco-
lóxica radical. Eis o que

encontrará o lector en ¿Que hay
de nuevo, viejo?�

X.G.G.

cando a opresión e o horror
chegar a ser totais, nada senón o
humor total pode ser a respos-
ta”. É dicir, perante a falta de or-
ganizacións revolucionarias,
talvez o camiño sexa “humori-
zar” a política. Non esquezamos
que mediante o humor –que é
indiferenza elevada á enésima
potencia, distración sublime,
improdutividade, segundo a di-
námica que explicou filosofica-
mente Hegel e un proceso que
analizou psiquicamente Freud–
dunha condición de sufrimento
pásase a unha condición de
pracer. Da contradición á sínte-

mencionado ano, Franklin
e Penelope Rosemont despois
do seu encontro cos surrealistas
parisinos en 1965, acompañados
por Paul Garon, Robert Green e
algúns outros, fundan o Grupo
surrealista de Chicago, entre cu-
xos membros se encontra Rikki
Ducornet, de quen se publicou
en español a súa excelente nove-
la La inquisición y el fabricante
de abanicos(El Bronce, 2002),
que pasou completamente de-
sapercibida. Se ben o surrealis-
mo é un movemento internacio-
nal, cada país ten a súa especifici-
dade, e no surrealismo nos USA é
visíbel o interese polo jazze a po-
esía de revolta das letras de blues,
e tamén unha profunda con-
ciencia ecolóxica. 

Mais todo isto pode compro-
balo o lector de ¿Que hai de nue-
vo, viejo? Textos y declaraciones
del Movimiento surrealista de
los Estados Unidos (1967-1999),
en edición e tradución do Gru-
po surrealista de Madrid –que
engade unha serie de informati-
vas e aclaratorias notas– e cun-
ha introdución en que se fai un-
ha pequena historia deste gru-
po, de Guy Ducornet (autor, por
outra banda, dun excelente Su-
rréalisme et Atheisme, Gingko
éditeur, 2007).

O volume consta de 29 tex-
tos, 18 de autoría colectiva: pro-
clamas,  panfletos e outro tipo
de textos sobre diferentes te-
mas: poder negro, a cuestión da
vivenda (de 1971), Malcom X, os
Panteiras negras, contra a Orga-
nización Mundial do Comercio,
defensa de artistas populares, o
blues, etc., para acabar coa súa
máis coñecida proclama: “Tres
días que estremecieron al nue-
vo orden mundial. La rebelión
de Los Ángeles de 1992”, e ta-
mén xogos colectivos.

Os once textos restantes ve-
ñen asinados por diferentes
membros do Grupo: Franklin
Rosemont, de quen salienta-
mos dous: “El humor aquí y ma-
ñana por todas partes. breve in-
troducción para la próxima re-
volución”, publicado en 1989
onde, entre outras cousas, se
pode ler: “O humor desata a
destrución contra todas as for-
mas de opresión e de horror, e

se. Talvez é o camiño para che-
gar a unha verdadeira síntese
revolucionaria. Para
Rosemont, o símbolo
do humor, que se
opón ao traballo escra-
vizado é Bugs Bunny
(o coello da sorte) dos
deseños animados –o
outro texto de Rose-
mont que salientamos
titúlase, precisamente
Bugs Bunny. Penélope
Rosemont, que entre-
ga unha excelente aná-
lise surrealista do con-
to popular “O Ganso
de ouro”, conto que ve
como unha fábula re-
volucionaria, unha ale-
goría da rebelión husita. Texto
que recomendamos encareci-
damente. 

crítica

O CORDEL.
Cadernos Grial
2008.

Dirixe: Vítor Frreixanes.

Edita: Galaxia. 

Este caderno adícase
integramente ao Día das Letras,
na figura de Xosé María Álvarez

Blázquez. Pó-
dese ler un
inédito do
propio
homenaxea-
do. Inclúense
traballos de
Francisco
Fernández

del Riego, Carlos L. Bernárdez,
Gonzalo Navaza, María Dolores
Cabrera, Darío Xohán Cabana,
Manuel Forcadela e Xosé Luís
Franco Grande.

O Garabano
Nº 0. Primavera do 2008.

Dirixe: Benigno López.

Nace unha nova publicación da
man da Asociación Cultural ‘O
Garabano’, de Crecente. O seu
esforzo, difundir a cultura e

tradicións
desta vila do
Paradanta.
Neste primei-
ro número
hai lugar para
a historia, o
estudo da na-

tureza, personaxes ilustres e
incluso roteiros de sendeirismo
con tinte literario, como a do Se-
ñor Afranio pola beira miñota.

Raigame
Nº 28. Maio do 2008. 

Dirixe: Mariló Fernández Senra e

Xulio Fernánde z Senra.

Edita: Deputación de Ourense.

Manuel Curros Enríquez é pro-
tagonista absoluto deste

número. Xosé
Neira Vilas,
Celso Emilio
Ferreiro, Fran-
cisco da Cunha
Leão, Pepe Ve-
lo, Paula

Conde, Antonio Piñeiro, Anto-
nio Ramírez, Enrique Bande,
Manuel Casado e Xosé Anxo
García lembran o escritor de
Celanova.�

’’No
surrealismo
USA é visíbel
o interese polo
jazze a poesía
de revolta
das letras de
blues, e
tamén unha
profunda
conciencia
ecolóxica”

>>>

Penelope e Franklin Rosemont con Paul Buhle.

Penelope Rosemont.

En 1976, Mário Cesariny foi convida-

do a participar na Exposición Inter-

nacional Surrealista de Chicago. Na

fotopodemos ollar a Cesariny e

Graça Lobo na compañia de Eugenio

Granel, Philip Lamantia, Nancy Joyce

Peters, Jack Dauben e Thom Burns,

entre outros.
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obras máis logradas atopamos
Le voyage de monsieur Perri-
chon, Un chapeu de palla ita-
liana (Universidade da Coru-
ña, 2004) e esta que nos ocupa
hoxe.

O caso da rúa de
Lourcine parte dunha
trama un tanto dispa-
ratada. O señor Len-
glumé, ao día seguinte
de facer unha escapa-
da ás agachadas da súa
muller para asistir a
unha cea cos seus anti-
gos compañeiros de
colexio, esperta cunha
resaca de sete estralos.
Non é quen de lem-
brar o que fixo a noite
anterior e descobre
con sorpresa que no
seu leito hai outro ho-
me, Mistingue. En tan-
to que entre os dous tentan re-
construír o ocorrido a véspera
–ao tempo que disimulan
diante da muller de Lenglumé
e dos seus criados– a lectura
dun xornal apunta a que os

dous crápulas son os autores
do asasinato dunha rapaza nas
inmediacións da Ópera. Un
carrusel de desatinos provoca
que as probas acusatorias

vaian acumulándose,
de tal xeito que o pro-
tagonista acaba por
identificarse co papel
de asasino e inicia un-
ha angustiosa fuxida
cara a adiante que
contribúe a elevar o
nivel de absurdo da
comedia. 
Cun ritmo trepidante
e unha ironía laceran-
te, Labiche amósanos
como a un honrado
burgués apenas lle
custa asumir a identi-
dade dun asasino e
comezar a actuar co-
mo tal, matinando en

como destruír probas e elimi-
nar testemuñas incómodas. A
loita pola subsistencia –e o
mantemento da posición so-
cial– nunha sociedade caracte-
rizada pola absoluta falta de es-

crúpulos morais semella ser o
único horizonte que guía o
comportamento das persona-
xes desta obra. E o autor de-
mostra aquí o firme pulso con
que sabe manexar unha farsa
tan próxima á novela popular
de misterio que abundaba nos
folletíns da época coma ao tea-
tro do absurdo que Ionesco ía
desenvolver moitas décadas
máis tarde.

Como é preceptivo no xéne-
ro, o lector/espectador coñece a
verdade sobre o caso da rúa de
Lourcine mentres que os perso-
naxes ignoran a exactitude do
que aconteceu. A abafante ca-
rreira cara ao coñecemento de-
sa verdade está contada por me-
dio dunha xustaposición entre
as precipitadas accións de Len-
glumé e a relentización do relato
a través dos sucesivos obstácu-
los que vai atopando o protago-
nista na súa carreira: a muller e
os criados que entran no cuarto
impedíndolle ocultar unha pro-
ba ou falar con Mistingue, o cu-
ñado que achega novos datos
inculpatorios… A extraordina-
ria resolución deste xogo entre
forzas narrativas antagónicas é a
que indica a eficiencia dos re-
cursos expresivos de Labiche. A
mecánica típica do vaudeville
ponse daquela ao servizo dunha
comedia feroz que ridiculiza a
burguesía, expoñendo a sordi-
dez que subxace á civilizada vi-
da cotiá da clase media. 

No fondo, O caso da

Eugène Labiche (1815-1888)
foi un autor cun exactísimo co-
ñecemento da linguaxe teatral
e cun dominio da lingua fran-
cesa admirábel. Ambas virtu-
des proporcionáronlle un
enorme éxito de público á súa

inxente produción –que supe-
rou as 170 obras de teatro– e
unha cadeira na Academia da
Lingua francesa. Labiche rei-
nou na escena de París durante
case corenta anos e el utilizou
este lugar de privilexio para
elaborar unha pintura aceda e
divertida da burguesía do seu
tempo. Labiche empregou as
armas da comedia para retra-
tar e parodiar os parisienses
adiñeirados e –aínda que sem-
pre aspirou a unha creación de
máis “altura” no campo da co-
media de cos-
tumes– obtivo
os seus mei-
randes logros
nos xéneros
“menores” do
vaudeville, da
farsa e da revis-
ta. A súa mirada é sempre a
dun observador atento que
consegue reproducir con gran
precisión os tipos psicolóxicos
da clase podente do Segundo
Imperio e dos inicios da Tercei-
ra República. Entre as súas

ANOSATERRA
29 DE MAIO - 4 DE XUÑO DE 2008

TEATRO.

Entre o
vaudevillee a
crítica social
Laiovento recupera
a Eugène Labiche
publicando
unha das súas
comedias máis acedas

IX Mostra de Teatro Universitario de Galiza en Compostela.Ao longo desta

semana e a próxima, unha ducia de compañías teatrais dos campus galegos po-

rán os seus espectáculos sobre as táboas do Salón Teatro, da Sala Roberto Vidal

Bolaño, e do Teatro Principal en Compostela. A mostra comezou o luns 26 de

maio e durará até o 4 de xuño, cunha función diaria, agás este sábado 31, en que

haberá dúas. As entradas, de balde, poden adquirirse no despacho de billetes de

cada teatro unha hora antes da función.�

O caso da rúa de Lourcine
AAuuttoorr::  Eugène Labiche.

TTrraadduucciióónn::  Henrique Harguindey.

EEddiittaa::Laiovento.

’’Labiche
amósanos
como
a un honrado
burgués
apenas lle
custa asumir
a identidade
dun asasino e
comezar
a actuar
como tal”

Eugène Labichepor Desboutin.

>>>
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crítica

Algo está a fallar. Dun tempo
acá só me interesan e aprezo
as películas “distintas”, bara-
tas, de xentes descoñecidas,
que anda polas beiras dos cir-
cuitos instituídos a golpe de
diñeiro; esas películas de his-
torias mínimas, de magnífi-
cos actores que ninguén co-
ñece (moitas veces porque
son de países que ninguén
coñece) e que chegan a duras
penas ás pantallas de cines, a
veces metidas no paquete
das “grandiosas” (que son
como as hamburguesas dos
anuncios, todo anuncio e na-
da hamburguesa). Pensei que
o meu interés e debilidade
polas películas guerrilleiras,
feitas con máis ganas que or-
zamento, onde a relación de
entidades financieiras que
poñen os escasos cartos xa é
máis grande que o equipo
técnico e artístico, obedecía a
un padecemento do síndro-
me de David-Goliath, xa sa-
ben, a inclinación natural po-
lo pequeno fronte ao xigante. 

Pero resulta que a totalida-
de (vamos ser radicais) das
películas que me gustan, esas
películas “diferentes”, que
contan historias diferentes de
xentes que non viven en Ma-
drid nin Nova York, eses fil-
mes “de cámara” (para dife-
rencialos dos filmes “sinfóni-
cos”) son os que realmente
gañan premios nos festivais
internacionais, son acla-

go Carlos Becerro ao baixo e o
Quique Almendros á gaita de
fole; esperimental o primeiro
e lírico o segundo.

Prestixiados inter-
nacionalmente como
poucos grupos ibéri-
cos do seu estilo –agás
Oskorri e Milladoiro–,
La Musgaña é recepti-
vo, asemade, a in-
fluencias recibidas
doutros territorios,
como proba a inclu-
sión do “Pasodoble
Portugués” en versión
moderna na que a
zanfona, máis unha
vez, amosa a súa fa-
ciana menos arcai-
zante grazas ao bó fa-
cer de Rafa Martín.
Nesa liña de apertura,
o disco inclúe algunhas mos-
tras de mestizaxe, patentes
nalgunhas colaboracións
puntuais, como por exemplo a
de Kepa Junquera, que coa súa

Seguindo a habitual dinámica
de músicos urbanos interesa-
dos pola cultura tradicional,
os compoñentes de La Mus-
gaña recrean desde o seu Ma-
drid vivencial un amplo reper-
torio procedente de distintas
localizacións
da ancha Cas-
tela. E levan
vinte anos en-
tregados a tal
tarefa, como
proba o título deste seu novo
disco, antolóxico de seu, pois
nel reproducen composicións
editadas nos seus sete ante-
riores rexistros. As versións es-
colmadas nesta entrega sa-
lientan pola ausencia de ado-
bíos que adornen no seu con-
xunto unha instrumentación
concisa, perceptible xa no pri-
meiro tema, “Seguidillas del
Diablo Cojuelo”.  A síntese da
que en todo momento fai gala
a formación detéctase mes-
mamente nun tema tan so-
lemne e –por qué non decilo?
– reverente como “Aire reli-
gioso”, compartido polo gale-

rúa de Lourcine reflicte
unha época que sempre volve:
unha estrutura social baseada
na posesión da riqueza, un sis-
tema de relacións humanas hi-
pócrita, uns individuos cuxa
paisaxe emocional afoga inva-
riabelmente na servidume ás
boas maneiras. Temos nesta
obra, daquela, un exemplo de-
sas comedias que son diverti-
das pero algo máis que diverti-
das. Tampouco se lle pode esi-
xir a un vaudeville que sexa
máis que literatura fresca e li-
xeira. Mais a causticidade do
seu sentido do humor e a xuste-
za no debuxo da psicoloxía dos
personaxes fai desta comedia
un traballo portador duns valo-
res sorprendentes. Se a isto lle
engadimos o estupendo coñe-
cemento da mecánica teatral
de Labiche –que axuda a perfi-
lar a esencia do ridículo dos
comportamentos retratados– e
a súa decidida elección do hu-
mor negro como vieiro para a
sátira, teremos moito máis do
que calquera amante do xénero
podería esixir. Non é pouco.�

Manuel Xestoso

trikitixa lle dá un toque vasco
aos temas “Jotas” e “Danzas
de Burgos”.

Os cinco componentes do
grupo –catro na actua-
lidade– son indivi-
dualmente virtuosos
dos seus instrumen-
tos, ao tempo que soa
compacto como gru-
po, pois a continuida-
de no seu devir parece
garantida logo da difi-
cultade aparentemen-
te superada pola mar-
cha temporal forzosa
hai catro anos de Qui-
que Almendros,
membro que perma-
nece afastado da for-
mación por mor dun-
ha doenza non supe-
rada, e a quén en boa

lóxica lle adican este disco. Pe-
ro La Musgaña tamén conver-
ten a súa calidade en eiva, e ese
sincretismo tan logrado na in-
terpretación impídelle, pola
contra, manter acesa esa liña
exploratoria que tan bós resul-
tados lle veu dando, mostran-
do en consecuencia unha rei-
teración de recursos especial-
mente manifesta no aspecto
rítmico. Son os inconvenientes
de manter acesa unha estética
propia, ben definida, máis pró-
xima ao folk progresivo que á
fidelidade étnica, pero que al-
gún día haberán reconsiderar
cara ao seu futuro, cando reto-
men a súa condición de crea-
dores, pois a de intérpretes a
teñen ben garantida. �

Xoán M. Estévez

CINEMA.

Israelitas
e árabes,
non tan
diferentes

A banda visítanos
DDiirreeccttoorr  ee  GGuuiioonniissttaa:: Eran Kolirin.

FFoottooggrraaffííaa:: Shai Goldman.

EElleennccoo:: Sasson Gabai, Ronit Elca-

betz, Saleh Barkie e Khalifa Natour.

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

Preséntase o Ponte... nas Ondas!
2008. Este ano, a xornada escolar

transfronteiriza céntrase nas cues-

tións de identidade e territorio. A XIV

edición desta xornada de comunica-

ción terá lugar o 6 de xuño, e este ano

ten un carácter especial: a asociación

pula de novo pola inclusión das Tra-

dicións Orais Galego-Portuguesas na

futura lista indicativa da Unesco do

Patrimonio Inmaterial.�

’’Manteñen
unha estética
propia,
máis
próxima
ao folk
progresivo
que á
fidelidade
étnica”

La Musgaña

MÚSICA.

Vangarda 
folk castelá

20
AAuuttoorr:: La Musgaña.

EEddiittoorriiaall:: Lubicán Records / Karonte.

WWeebb::  www.lamusgana.net

Imaxe da edición galega de O caso

da rúa de Lourcine.

>>>

>>>
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lentine”, o director,
home clásico, ten to-
dos os seus discos; e o
único ponto de ache-
gamento de exipcios e
israelíes é cando resul-
ta que todos coñecen
(e cantan) “Summerti-
me”. 
No fondo, vén dicir o
director, non somos
tan distintos, e basta
con interromper un
día a rotina da vida,
non facer caso do que
din os medios, con-

vertidos en absurdo altopar-
lante dos diferentes poderes,
os que establecen un pensa-
mento oficial, político, social
e relixioso, para que o mundo
comece a xirar ao contrario
das agullas do reló. Todo iso,
cun mínimo de recursos, cun
conto breve. 
PROPOSTA: Insisto en que te-
mos un problema. O mellor
cine é invisíbel e non hai ma-
neira de arreglalo. Que cada-
quén pense medio minuto so-
bre isto.�

J.A. Xesteira

mados polos críticos, po-
los grandes cineastas, fanse
un lugar ao sol do mundo do
cine e son, realmente o Sétimo
Arte. Logo, se coinciden os
meus gostos cos dos festivais
do mundo enteiro, coa crítica
e a cultura real do mundo, e
logo, se eses cines son, preci-
samente, os que ninguén vé,
os irmáns pobres desta indus-
tria, é que aquí está a pasar al-
go preocupante. 

Aquí temos “A banda nos
visita”, a obra prima dun mo-
zo israelí (e xa van con esta
non sei cantas estupendas
obras primeiras) que ven de
gañar premios de festivais por
aí adiante: Cannes (Certain
Regard), Toronto, Montreal,
gran premio en Tokio, e un
longo etcétera. 

Chéganos con atraso desde
a súa estrea, seguramente por-
que non hai copias bastantes
para facela viaxar polos cines.
E, paradoxalmente, é tamén
un dos filmes máis interesan-
tes da carteleira. Narrativa mí-
nima, como un conto de Cor-
tazar, simple, de máis profun-
didade da que aparenta, o xo-
ven director recrea unha anéc-
dota como é a de esta banda
exipcia perdida no cú do mun-
do de Israel, e, aproveita para
romper uns cantos tópicos. A
saber: que as diferenzas non
son tantas entre os aparente-
mente inimigos (a moza israelí
bota de menos as películas ára-
bes que miraba coa súa nai na
televisión, antes de que a tele-
visión se convertese nun infra-
producto global, a mesma es-

terqueira universal
que se atopa agora
mesmo en calquera
lugar do mundo). Ta-
mén racha co prexui-
zo de que o mundo
árabe é un sitio dife-
rente, no que a cultura
é distinta; e si, é certo,
pero, lonxe de ser un
mundo pechado, ta-
mén participan dunha
cultura universal: o
mozo da banda é un
fan de Chet Baker e
canta “My bloody Va-

Marcos Valcárcel

Leo nos xornais que Vicente
Álvarez Areces estivo en

Compostela para recoller unha
orla honorífica de cando estu-
dou na nosa Universidade nos
60, algo que non puido facer no
seu día porque entón estaba no
cárcere. O suceso lémbrame un-
ha faísca da miña biografía. Che-
guei a Compostela no 75 e per-
tencín á Xeración ERGA, segun-
do axeitad definición de Pepe
Miranda: da mesma quinta que
o escritor Bieito Iglesias e o histo-
riador Bieito Alonso “Roi”, bos
amigos. E lembrei que, asolaga-
dos no compromiso político, a
miña promoción non fixo a fa-
mosa orla. Ou cando menos non
estamos na mesma os progres
do curso, que aínda eramos uns
cantos. Aprendín moitas cousas
naqueles anos, algunhas nas cla-
ses dos bos profesores, que ta-
men había: poñamos nomes co-
mo Ramón Villares, Xosé R. Ba-
rreiro ou Pegerto Saavedra. Da
maioría dos riscos daquela an-
daina non me arrepinto: aínda
máis, algúns dos acenos de co-
herencia mesmo privada da mi-
ña biografía proceden das ideas
sementadas naquela hora, co-
mo o non someter ó imperio da
Igrexa un contrato de conviven-
cia coa persoa que queres. Pero,
por unha vez, quero facer auto-
crítica, que dicíamos en linguaxe
de célula clandestina. Refírome á
orla: hoxe estou convencido de
que o negarse a facela, que xusti-
ficamos entón como unha gran
batalla contra os convenciona-
lismos clasistas e pequenobur-
gueses, foi un erro. Non me des-
gustaría contrastar a miña cara
de pasmón coa dos compañei-
ros daquela aventura. Hoxe face-
mos nos Institutos unhas ceri-
monias, cada vez máis solemnes
e dignas, de despedida dos
alumnos e alumnas do Bachare-
lato. E fan a súa orla. Por certo, te-
ño que preparar o discurso dos
profesores. Menos mal que os
nosos alumnos, para estas cou-
sas, son un pouco menos pro-
gres que os da vella garda.�

AUTOCRÍTICA’’

Non me arrepinto de nada,
pero

debimos
facer
orla”

’’

’’Narrativa
mínima,
como un
conto de
Cortazar,
simple, de
máis
profundidad
e da que
aparenta”

Onde o mundo se chama Terranova. Esta mostra, inaugurada o 23 de

maio e que durará até o 21 de setembro, recolle, no Museo do Mar de Vigo,

a experiencia de cinco biólogos que acompañaron, nos oitenta, as últimas

viaxes dos bacallaeiros galegos a este caladoiro na costa leste de Nortea-

mérica. Case 370 imaxes, unha pantalla con proxección de vídeo, e diversos

obxectos e espazos que recrean a vida no barco, como a recreación dun ca-

marote ou do comedor, integran a mostra.�

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

>>>

Fotograma de A banda visítanos.
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Mario Iglesias conduce o espec-
tador por un mundo que non
dista moito do que podería ter
sido na realidade. 

O director respectou non só a
lingua dos actores, xa que ao seu
ver “manter o rexistro lingüísti-
co dos personaxes é fundamen-
tal para que a película sexa crí-
bel”, senón tamén as súas pro-
pias historias tomando algun-
has claves do cine documental.
Así, o relato da protagonista,
Eloisa D'Orsi, ten moito de bio-
gráfico e as fotos que se van in-
tercalando durante a metraxe
foron realizadas pola propia fo-
tógrafa nas viaxes que leva feito
polo mundo dende os 17 anos.
“Se hai un personaxe que pode
contar unha historia prefíroo
antes que a un actor”, sinala Ma-
rio Iglesias, “porque moves for-
zas que xa están en marcha”.�

M. Barros
Arroupado por parte do equipo
artístico, o director pontevedrés
Mario Iglesias presentou o pasa-
do 22 de maio dentro da progra-
mación do Festival de Cans a súa
última longametraxe, Cartas ita-
lianas, coproducida por La má-
quina de Coser, Matruska Pro-
ducciones e Artefacto Produc-
ciones. A fita narra o encontro
entre mundos opostos a través
de historias persoais que pouco
ou nada teñen que ver entre si e
que son levadas á pantalla por
un elenco de actores naturais, é
dicir, de persoas sen experiencia
no mundo do cine que se inter-
pretan a si mesmas, e tamén por
algúns actores profesionais.

Mario Iglesias dá con ela
un paso decidido dentro do
cine de autor, apostando por
unha formulación que racha
co estereotipo na estrutura e
que reivindica un cine de bai-
xo orzamento, un “cine de pe-
to”, como gusta de denomi-
nar, “porque multiplica as po-
sibilidades creativas”. 

“Existe moita confusión so-
bre este tipo de cine”, sinala.
“Moita xente pensa que é a al-
ternativa pobre ás superprodu-
cións, unha opción de urxencia
cando non se dispón de orza-
mento suficiente. Pero detrás
desta escolla está tamén un xei-
to diferente de afrontar o feito
cinematográfico”engade. 

O filme narra a historia de
Eloisa, unha fotógrafa que, den-
de nova, viaxa polo mundo re-
tratando conflitos e xentes e que
por diversos avatares vitais re-

cala na Palma, e de Atilano, un
camelo galego que chega a illa
coa intención de abrir mercado
para a cocaína coa que trafica. A
través destes dous personaxes,

o,
pón con
italistas

’’Se hai un personaxe 
que pode contar
unha historia prefíroo
antes  que a un actor” 

[Mario Iglesias]
Director.

Mario Iglesias preestrea no Festival de Cans
a súa última longametraxe, Cartas italianas

Persoal e barato

Xosé Lois García

G abriel Mariano (Ribeira Brava, illa de São Nicolau,
1928-Lisboa, 2002), comentou para Michel Laban:

“Bon, eu por mim entendo que todo aquele que maneja
um instrumento deve utilizá-lo bem e utilmente. Se o es-
critor maneja a linguagem, ou a pena –digamos assim-, a
mim parece-me que o primeiro dever do escritor é servir-
se eficazmente e ultimamente dessa pena”. Linguaxe e
mágoa son dúas referencias na obra de Mariano que abar-
ca todo ese sentimento que os insulares de Cabo Verde
manifestaron coa palabra e coa tristeza. Vivencias e resis-
tencias están reflectidas en toda a súa obra, poemas e na-
rrativa. A súa creatividade literaria leva as marcas dun tem-
po e dun espazo, necesariamente caboverdiano. A preo-
cupación existencial de Mariano parte dunha actitude que
responde a un contexto cultural, social e político, contri-
buíndo á formación dun espazo en liberdade. 

Como xuíz, en varias das colonias portuguesas en África,
forneceu contundencia ao elevar o cotián das persoas a un

nivel literario de referencia.
Digamos que el bebeu desa
riqueza cultural da illa de São
Nicolau tan exhibidora e su-
xerente no arquipélago de
Cabo Verde como país colo-
nizado. Nos seus 12 poemas
de circunstância(1965) está
presente o drama e, ao mes-
mo tempo, a definición de
todo un portento humano
configurando loita e destino,
fluídos da ánima popular en
sobresalto, como el ben di-
xo: “Alma en sobressaltos,
povo meu/ certeza em so-
bressaltos, povo meu:/ seja
de manhã de noite ou dia
claro/ sejam os teus olhos
campo aberto/ e neles a pal-
meira desta fome”.
Rematamos de falar dunha

obra poética importante, necesariamente temos que falar
de dous libros de contos da súa autoría: O rapaz doente
(1963) e Vida e morte de João Cabafume (1978). Os dous
son alegacións aos que resisten sobrevivir e configurar a
nación caboverdiana convertendo esas negras pedras vol-
cánicas en pan e peixe. O primeiro conto relata o episodio
de Júlio, un rapaz de São Tomé e Príncipe que é un contra-
tado (escravo) que traballa en Praia, a capital de Cabo Ver-
de, e dada a súa doenza trata de obter cura na illa de São
Vicente. É aquí onde Mariano aborda as condicións dos
escravos desde o lado dos que carecen de seguranza; unha
retrospectiva sociolóxica e, aínda, antropolóxica, dadas as
condicións polas que pasaba un sãotomense entre o pre-
cario e a marxinación. 

Vida e Morte de João Cabafumesalienta unha reflexión
importante de memorando, intencionalmente reiterado,
onde se expresan as contundencias doutro persoeiro fra-
casado no espacio emigratorio de subsistencia. Por tanto a
narrativa de Mariano exerce unha expresión e non deixa a
lector impasíbel, colócao mesmo no centro do drama e da
intervención.�

CABOVERDIANIDADE 
EN GABRIEL MARIANO

’’ ECOS LUSÓFONOS

O xermolo da película cóm-
pre buscalo na pasada edi-
ción do Festivalito, o Festival
Internacional de Cine Chico
que se celebra anualmente
en Canarias e que está cen-
trado no cine dixital indepen-
dente. Dentro da programa-
ción, a sección 'Palma rueda'
invita a produtores do Estado
a realizar durante os días do
festival unha curtametraxe.
Fascinado pola iniciativa, o
director galego propúxolle a
organización facer unha lon-
gametraxe cun equipo míni-
mo rodando durante os días
que durara o festival. O resul-
tado é unha película poética
e intimista, rodada en galego,
italiano e castelán.

Despois da preestrea en

Cans, o director asegura que
é difícil facer un prognóstico
da vida que terá a película pe-
ro sinala que a ruta natural
dos filmes deste tipo comeza
nos festivais.�

Equipo mínimo
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Mar Barros
Ramón Costafreda (Mos, 1955)
vén de debutar no cine conAbrí-
gate, unha coprodución hispano
arxentina que reflexiona sobre o
amor, a amizade e a morte. Co-
ñecido e premiado na súa ver-
tente de realizador publicitario,
Costafreda mergúllase no cine-
ma cunha película dacabalo en-
tre o cine comercial e a indepen-
dencia creativa. Abrígate foi ro-
dada en Betanzos con actores
galegos, españois e arxentinos
respectando as súas linguas ori-
xinais. No elenco figuran Celso
Bugallo, María Bouzas, Manuel
Pal e Félix Gómez. A película
chega case un ano despois de es-
tar rematada. 
NNuunn  ccoonntteexxttoo  mmaarrccaaddoo  ppoollooss
ppeecchheess  ddee  ssaallaass,,  aa  ppeerrddaa  ddee  eess--
ppeeccttaaddoorreess  ee  aass  ddiiffiiccuullttaaddeess  nnaa
pprroodduucciióónn,,  aa  pprreegguunnttaa  éé  oobbrrii--
ggaaddaa  ppaarraa  uunn  ddiirreeccttoorr  ddee  óóppeerraa
pprriimmaa,,  tteenn  vvoosstteeddee  ppaaddrriiññoo??
A idea que teño do padriño arté-
llase ao redor dun bo financia-
mento. Para producir tiven pa-
driños, pero non para a distribu-
ción, un apartado difícil e moito
máis caciquil. Os directores te-
mos máis liberdade á hora de
producir películas que para a
distribución, e canto máis orixi-
nais e creativas sexan peor. Abrí-
gate está a ser distribuída por
Buenavista, que conta cun crite-
rio comercial moi acertado. Coi-
do que a elección que fixo das sa-
las nas que se está a proxectar foi
acertada. Para min é moi impor-
tante porque existe un certo gue-
to para o cine español no que a
salas se refire. Fanse películas
moi boas pero estréanse en salas
que non chegan ao público xeral
e iso crea unha barreira. 
QQuuee  ddiiffiiccuullttaaddeess  tteenn  ppaarraa  ffaacceerr  ee
eessttrreeaarr  aa  ssúúaa  óóppeerraa  pprriimmaa??
Na actualidade, un director no-
vel ten menos dificultades que
un creador que queira estrear a
súa cuarta película. Estamos
nun momento de explosión e
de busca de talentos. Á hora de
facer investimentos públicos
tense moi en conta a idea de
darlle oportunidades aos no-
vos. Dende hai tres anos, preto
da metade do programa de fes-
tivais de referencia como o de
Málaga está copado por óperas
primas. É unha política que fun-
ciona ben pero penso que o nú-
mero de debuts cinematográfi-
cos, que ronda os 150 ao ano,
comeza a ser excesivo. Cómpre

ber a profesión que o noso. 
AAbbrrííggaattee  ssaaee  ccoommoo  uunnhhaa  ccoopprroo--
dduucciióónn,,  uunn  ccaammiiññoo  qquuee  ppaarreeccee
iinneevviittáábbeell  nnooss  tteemmppooss  qquuee  ccoo--
rrrreenn..  ÉÉ  uunnhhaa  vvííaa  eennrriiqquueecceeddoorraa??
Absolutamente, pero a produ-
ción debe ter respecto polo
guión orixinal. Se se fai unha pe-
lícula en galego cunha produto-
ra catalá, esta debe respectar esa
excelencia cultural e técnica do
filme e convencerse de que ta-
mén é un produto marabilloso
para o seu país. A coprodución é
tamén un concepto cultural aín-
da que por veces se esqueza. 
FFooii  ffáácciill  ffaacceerr  ccoommppaattiibbiilliizzaarr  eess--
ccoollaass  ddiiffeerreenntteess??
Foi, porque a ambición é a mes-
ma. Tiro da frase de Mª del Mar
Bonet “se ti tocas e eu canto é
que nos entendemos”. 
AA  ppeellííccuullaa  cciirrccuullaa  ppoorr  tteerrrreeooss  ccoo--
mmoo  oo  aammoorr,,  aa  aammiizzaaddee,,  aa  ppaaiixxóónn
ee  aa  mmoorrttee,,  uunnss  ccoonncceeppttooss  qquuee
tteeññeenn  rriissccoo  nnoo  cciinnee  ppoorr  oobbvviiooss..
A obviedade é un dos aspectos
da comunicación máis difíciles
de Abrígate. A formulación da
película é de telenovela pero
aborda unha realidade común
dende un punto de vista dife-
rente. Gosto moito desta idea, é
como manexar unha paisaxe
pero doutro xeito.
ÉÉ  aarrrriissccaaddaa  ttaamméénn  ppoollaa  eessccoollllaa
ddoo  iiddiioommaa..
É complicado metela nos cines
de fóra de Galiza. En cambio es-
tá feita cunha naturalidade que
se transmite. O idioma funciona
emocionalmente, a xente fala
en galego porque lle sae de den-
tro e se se expresase noutra lin-
gua non sería críbel. Non podo
facer leis pero podo poñer en
boca dos meus personaxes pa-
labras que entende a xente por-
que apelan aos sentimentos. E
iso foi o que fixemos en Abrígate. 
ÉÉ  uunnhhaa  ppeellííccuullaa  ppaarraa  ggrraannddeess
mmiinnoorrííaass??
A idea de minorías asústame
porque lle fixo mal a moitos
amigos. Para os directores, a
idea de “que película máis inte-
lixente” é peor que a de “como
me divertín”. Penso máis ben
que é unha película para gran-
des individualidades.
UUnnhhaa  vveezz  qquuee  ssee  rreettiirree  ddoo  cciinnee
ccaall  vvaaii  sseerr  aa  vviiddaa  ddaa  ppeellííccuullaa??
A vida de Abrígate continúa en
Buenos Aires e en toda América
Latina coa súa estrea en xuño.
Saíra en dvd da man de Cameo
e estará nas televisións dentro
de un ano.�

pañol de Toulouse por León e
Olvido, que non topan vías de
distribución. O esforzo creativo
está ben feito aquí pero fallan
outros aspectos e cómpre estu-
dar como atallar este problema. 
ÉÉ  aauuttoorr  ddaa  ppeellííccuullaa  ppaarraa  tteelleevvii--
ssiióónn  MMááss  qquuee  hheerrmmaannooss  aaddee--
mmaaiiss  ddee  aannuunncciiooss  ppuubblliicciittaarriiooss..
CCoommoo  oo  iinnffllúúeenn  ccrreeaattiivvaammeennttee
áá  hhoorraa  ddee  ffaacceerr  cciinnee??
Penso que positivamente pola
experiencia que dá rodar moitos
anos con equipos e manexar
conceptos visuais e narrativos e
que despois funcionan ben á ho-
ra de producir. Pero tamén pode
influír negativamente. Neste
sentido, fixéronme críticas refe-
ridas ao meu pasado publicitario
que  acusaban ao filme dunha
estética baleira. A Isabel Coixet

poñerlle un punto de racionali-
dade. Seguramente dentro de
dous anos reduzamos a metade
esa cifra, que sexa  probabel-
mente a que se consuma. 
AA  qquuee  ssee  ddeebbee  eessttaa  ssiittuuaacciióónn??
En certa medida ao concepto de
axuda pública como investi-
mento cultural, non comercial.
Esencialmente, a axuda pública
serve para dar saída a produtos
polos que o mercado non apos-
ta. O drama é que o mercado
despois non cumpre o labor de
mantelos porque o sistema é
moito máis débil do que debería.
En Galiza estreáronse películas
moi boas como O neno de barro
ou Pradolongo e temos películas
como Rafael,de Xavier Bermú-
dez, que recibiu o premio ao me-
llor guión no Festival de Cine Es-

téñenlle criticado que en Elegy
fai moitos planos de anuncio de
perfumes e ao mellor hai que ad-
mitilo. Scorsese fai anuncios ao
igual que Woody Allen ou Billy
Scott ao principio. Fóra de Espa-
ña os directores fan moitos tra-
ballos e non son criticados por-
que están inmersos en merca-
dos estabilizados con moita
máis capacidade para absor-

’’O número de debuts
cinematográficos, que
ronda os 150 ao ano,
comeza a ser excesivo”

Ramón Costafreda, director de Abrígate

‘A distribución de cine é caciquil’

PACO VILABARROS
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E.R.
Miguel Núñez [FOTOGRAFÍA]

N
in Miami, nin As
Vegas. Nin Gris-
som nin o doutor
House. A serie do
ano nos televisores

galegos ródase na vila de Redes e
protagonízaa o presunto párro-
co de Louredo. Trátase de Padre
Casares,un produto da TVG que
arrasa coas audiencias.

Hai dez anos, en 1998, a es-
trea da serie Mareas vivasabriu
un camiño que, contra todo
prognóstico, asentou o éxito. A
ficción propia non só era viábel,
senón que podía competir coas
grandes producións internacio-
nais. Agora Padre Casaresvén de

confirmalo. Cando cumpre vin-
te capítulos, logra unha marca
do 30,1 por cento do share, con
picos de até o 36%, unha mons-
truosidade na atomizada oferta
actual de televisión.

“Contamos historias próxi-
mas”, explica o director, Carlos
Sedes, “e facémolo co punto de
humor da xente, con cousas
que eles entenden”. Sedes co-
manda a segunda temporada,
xa en emisión, nun proxecto
que comezou dirixindo Xurxo
Coira sobre unha idea de Car-
los Portela. O resultado é un
produto que funciona.

“É máis doada de entender a
vila de Louredo que o Miami de
CSI”, afirma Sedes. E os núme-
ros acredítano. Cando se emitía

os mércores, bateu a Operación
Triunfo.A dirección da tele pa-
souna ao xoves e superou nun
cinco por cento ao doutor Hou-
se.E, agora, asentada nos luns,
gáñalle aos CSI,veñan de As Ve-
gas ou de Florida, con diferenzas
por riba do dez por cento.

O resultado é que Padre Casa-
res é o único programa de todas

as canles autonómicas que é lí-
der de audiencia en prime time.

“Preferiría non falar de au-
diencia, que é moi volúbel”, afir-
ma Pedro Alonso, o actor vigués
que interpreta ao cura de Loure-
do. “O importante é que esta-
mos a facer un bo produto, que
atopamos o punto de simpatía
que lle gusta ao público e que
non debemos perdelo”, engade.

Alonso encarna á perfección
a Horacio Casares, un crego
novo e moderno, que quería ir
ás misións, pero que foi desti-
nado a Santo Antón de Loure-
do, a parroquia dunha vila cos-
teira onde se suceden as aven-
turas. Don Crisanto, o vello pá-
rroco, segue atragoado co Vati-
cano II, mentres que o alcalde,

Delmiro, é un anticlerical mili-
tante. O resultado é unha co-
media de situación, cun chisco
surrealista, que permite forzar
o guión ao máximo.

“Se non o fixésemos todo
tan esaxerado, hai cousas que
se din na serie que non se pode-
rían emitir”, recoñece Carlos
Sedes, un director que, como
Xurxo Coira, tenta darlle un to-
que histriónico os actores para
reforzar a comedia.

RODAXE MARATONIANA.Padre Casa-
resgrávase estes días nos estu-
dios de Voz Audiovisual n’A Co-
ruña. Queren rematar até o capí-
tulo 26, co que pecharán a se-
gunda tempada. Pero xa teñen
firmadas dúas máis. É dicir,

MA A INE.40.ZG

>>>

O éxito da ficción propia
Así se roda Padre Casares,a serie revelación do ano na TVG,
cunha audiencia líder que supera aCSI, Houseou OT

Pedro Alonso é oPadre Casares.

’’Se non o fixésemos todo tan
esaxerado, hai cousas que
non se poderían emitir”

[Carlos Sedes]
Director

>>>
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llar ben as historias, que haxa
máis tempo para os guións e su-
plir a falla de orzamento con his-
torias próximas á xente”.

Alonso non quere falar de
audiencias e apunta unha re-
flexión importante: “Para mín,
a boa nova non é que supere-
mos a House,senón que a xen-
te en Galicia tamén ve House;
hai moitos prexuízos co públi-
co galego e as audiencias de-
mostran que piden calidade”.

“A xente, ás veces, despreza
o que se fai aquí, no país”, opi-
na Carlos Sedes, “pensan que o
de fora sempre ten máis calida-
de, cando en Galicia se están a
facer produtos dun bo nivel”.

Os audímetros avalan esta
idea e a ficción propia semella
estar en boa forma. A propia
TVG, xunto con varias produto-
ras, manteñen unha produción
constante e o audiovisual, con-
siderado un “sector estratéxico”
pola Xunta, xa conta cunha es-
trutura estábel e unha chea de
profesionais, castigados, iso si,
por unha certa inestabilidade e
pouca regulación laboral.

“A idea é que os profesionais,
para facer bos proxectos, non te-
ñan que emigrar a Madrid”, re-
sume Pedro Alonso, que ten fei-
to cine e televisión no complica-
do mercado madrileño.�

que superarán, cando me-
nos, o medio cento de emisións.

As xornadas de rodaxe son
maratonianas, sen deterse
desde as 8.00 até ás 18.00 ho-
ras, de luns a venres. Algún día,
ante as presas, teñen gravado
deica a madrugada. Dúas uni-
dades de cámaras traballan a
un tempo: Unha no plató e a
outra en exteriores, na vila de
Redes, en Ares, que presta as
súas casas de encanto venecia-
no, a carón do mar, para que se
convertan nas de Louredo. O
mesmo pasou con Laxe, que
en Mareas vivas pasou a ser
Portozás, ao punto de que al-
gúns turistas, no momento ál-
xido da serie, chegaban alí pre-
guntando polo nome ficticio.

En Louredo non hai eses pro-
blemas. A igrexa parroquial é, en
realidade, a de Santa Eulalia de
Liáns, en Oleiros, onde o cura re-
al está encantado coa serie. “In-
cluso entra no foro, na nosa pá-
xina web, para facer recomen-
dacións e comentarios”, explica
María Dolores López, xefa de co-
municación do programa.

Din que as series de médicos
colapsan as facultades de Medi-
cina, como as de xornalistas ou
avogados as de Xornalismo e
Dereito. Espertará Padre Casa-
resunha marea de vocacións?
“Non o sabemos, pero si que no
Arcebispado de Santiago están
moi contentos, e téñennos feli-
citado polo ben que retratamos
os ritos, vestiario e costumes da
Igrexa”, afirma Carlos Sedes, un
director que xa coñece o éxito,
pois foi premio Mestre Mateo
por A vida por diante.

DIFERENCIA EN INVESTIMENTOS.A fic-
ción propia funciona. E boa pro-
ba son tamén Os Atlánticosou
Libro de Familia,outras dúas se-
ries que colleitan magníficas au-
diencias. Todas compiten con
produtos internacionais cos que
as maiores diferencias están nos
cartos. O orzamento de House
ou CSIé incomparábel con Pa-
dre Casares,pero tamén o de Los
Serranoou Los hombres de Pa-
co. De Madrid a Galicia aínda hai
unha distancia enorme en in-
versión no audiovisual e, como é
obvio, as cadeas estatais mane-
xan moitos máis cartos.

“Aquí non se pagan os sala-
rios de Madrid”, recoñece o ac-
tor Pedro Alonso, “nin hai os
medios de produción que teñen
alá; por iso temos que tentar fa-
cer un produto honesto, traba-
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’’Padre Casaresé o único
programa, de todas
as canles autonómicas,
líder de audiencia
en prime time”

’’Un cada catro habitantes
de Galicia séntase cada
luns a ver Padre Casares”

’’Din que as series de médicos
colapsan as facultades de
Medicina e as de xornalistas
ou avogados as de
Xornalismo e Dereito.
Espertará Padre Casares
unha marea de vocacións?”

>>>

Tacho González; Antonio Durán Morris[á dereita]; e Álex Carro [abaixo], tamén protagonizan a serie.
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Rodri Suárez

HHistorias que nal-
gúns círculos son
tópicos recorren-
tes, a nivel popular

son practicamente descoñeci-
das. Todo o mundo sabe na
Coruña que a Torre de Hércu-
les aspira a converterse en Pa-
trimonio da Humanidade da
Unesco. Non obstante, unha
das lendas fundacionais do
monumento coruñés pode so-
ar a chinés con só afastarse uns
pasos do faro e entrar nunha
taberna de Monte Alto, onde
seguramente serán moitos os
paisanos que se sorprenderán
ao saber que algúns libros anti-
gos relacionan coa fundación
da mesma Irlanda ese monu-
mento que eles levan toda a vi-
da observando dende a fiestra
da súa casa. Nese eterno trián-
gulo que se forma entre o coñe-
cemento popular, o estudo dos
mitos e a Historia e a proxec-
ción socio-económica móvese
nun dos seus anos máis decisi-
vos a Torre de Hércules, a mes-
ma que algúns preferirían cha-
mar Faro de Breogán. En todo
caso, un símbolo. 

“Agora, o faro máis antigo en
funcionamento do mundo, que
alumeou coa súa presenza ou a
súa luz a milleiros de persoas
nos centos de anos da súa exis-
tencia, aspira a ser Faro e Patri-
monio da Humanidade”, con
estas apaixonadas frases coroa
o Concello da Coruña a docu-
mentación coa que publicita o
seu traballo ante a Unesco. O

lendaria co celta, senón porque
a súa orixe romana está máis
que comprobada ante o bru-
moso mito nórdico. Basease
este último no gaélico Libro das
Invasións escrito na Idade Me-
dia e no que se conta, a grandes
liñas, que foi Ith, fillo de Breo-
gán, quen divisou as costas de
Eire dende o alto da Torre de
Brigantium (antigo nome da
Coruña), converténdose así
aqueles primixenios galegos
–tras varias viaxes– nos primei-
ros homes que habitaron a illa
verde, logo ascendida á capita-
lidade do universo céltico mo-
derno. Con todo, e malia o seu
poder evocador, esta teoría ca-
eu a un segundo plano ante a
realidade arqueolóxica da
construción romana, que ta-
mén se impuxo no plano míti-
co, onde o mesmo escudo da
cidade loce a cabeza do xigante
Xerión soterrada baixo a Torre,
erguida en forma de homenaxe
a quen o venceu, Hércules. Así
o contou Alfonso X na súaCró-
nica Xeral. Así quedou na me-
moria da xente e na iconografía
triunfante, por moito que a
Breogán lle deixasen un peque-
no ferrado de memoria a pou-
cos metros do monumento,
grazas á estatua de Xosé Cid.
Mais o guerreiro celta, como
corresponde ao seu carácter,
non se rende. E de cando en
vez, saborea pequenas vitorias,
como a de hai catro anos, can-
do un estudo realizado por in-
vestigadores do dublinés Tri-
nity College concluíu que irlan-
deses e escoceses están xeneti-
camente emparentados con al-
gúns habitantes da Península
Ibérica, teoría que os máis cel-
tistas aínda utilizan para man-
ter viva a posíbel veracidade da
lenda gaélica. 

Non obstante, dende unha
perspectiva histórica, “as dúas
lendas son moi bonitas pero da
igual cal tivera máis éxito, am-

monumento herculino xa foi
seleccionado entre os 45 finalis-
tas que buscarán a prestixiosa
designación en xuño de 2009. E
para apoiar este propósito, celé-
branse multitude de actos que
inciden no máis popular e dei-
xan espazos -poucos segundo
algunhas voces- para o máis
académico. Incluso comeza a
suxerirse o pavoroso concepto
de Torremanía. Pero por riba
das escasas disputas aparece
un admirábel fervor cidadán e
tamén dous mitos fundacio-
nais, o vencedor e maioritario
xunto ao agochado e discutido
pero quizais máis sedutor.

Loxicamente, a Torre non é
de Hércules por ter vencido o
mundo greco-romano nunha
especie de situación de diglosia

O faro coruñés da Torre podería alcanzar
dentro de un ano a consideración de Patrimonio
Universal da Unesco, meta para o que se están
a realizar varios actos de exaltación do
reformado monumento cuxa indubidábel orixe
romana ten ensombrecida a súa lenda celta
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’’Actualmente é o único faro
de orixe romana
en funcionamento”

’’O monumento xa foi
seleccionado
entre os 45 finalistas
que buscarán a
designación da UNESCO”

A loita definitiva de Hércules e B
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bas son falsas”, segundo opina
Xosé María Bello, director do
Museo Arqueolóxico da Coru-
ña. “Ademais, nin son romanas
nin celtas, as dúas nacen na
época medieval, incluso a de
Hércules foi recollida pola cris-
tiandade ibérica a partir de tex-
tos árabes”, engade. Sobre un
posíbel pouso real da que fai re-
ferencia aos celtas galaicos, Be-
llo é moi escéptico: “Non existe
constancia de ningún asenta-

mento de tipo castrexo na Co-
ruña peninsular,  están en Elvi-
ña ou máis lonxe, polo tanto
non hai avais para esa teoría cos
datos que temos a día de hoxe,
outra cousa sería que aparecese
algún resto que indicase o con-
trario, porque xa se sabe que,
como nos dicían antes, na his-
toria 'os prezos poden variar
sen previo aviso”. 

Polo tanto, superada a dispu-
ta mítica a base de razóns ar-

queolóxicas, Hércules e Breo-
gán xa poden loitar xuntos por
entrar na elite patrimonial da
Unesco. Actualmente, é o único
faro de orixe romana en funcio-
namento, co que cumpre o re-
quisito institucional de singula-
ridade que resulta imprescindí-
bel para recibir o ansiado reco-
ñecemento. O resto da lenda, ri-
queza para un símbolo colecti-
vo. Porque, como apunta o his-
toriador Felipe Senén no libro A

Memoria da Coruña, os debates
sobre a orixe –nos que tamén
asoman presenzas fenicias– xa
foron pechados con ironía polo
poeta romántico Francisco
Añón: “Esta Torre fai mil anos /
que a fixeron os fenicios / Ta-
mén hai algúns indicios / de que
é obra dos romanos / (...) pois
non foron os primeiros / nin os
segundos ¡aposto! / Tíranos da
duda ¡Agosto! / di ¿Quénes fo-
ron? / ¡Os canteiros! �

“A Coruña é o mar, a súa fun-
dación e o seu desenvolve-
mento non se poden entender
sen a actividade marítima”
apunta o director do Arqueo-
lóxico situado no Castelo de
San Antón. Precisamente, du-
rante os séculos que van do VI
ao X, a Torre tamén foi coñeci-
da como 'o castelo do faro' .
Foron os únicos tempos nos
que viviu de costas ao Atlánti-
co. “Anteriormente, era o por-
to da Gallaecia, todo na Coru-
ña era romano e polo tanto,
destinado á función da nave-
gación, sobre todo con destino
ao norte de Europa”, apunta
Bello, que admira especial-
mente o interior da Torre “é
absolutamente Roma”. Des-
pois chegarían eses tempos es-
curos até chegar á construción
do actual modelo exterior no s.
XVIII, cando recuperou a súa
función de faro. “Por fóra fixé-
ronlle unha cirurxía estética e
aí tamén está a súa riqueza, xa
que é un 2x1, como é o caso da

Catedral de Santiago, que é ro-
mánico cunha cara barroca
por diante, pois a Torre é ro-
mana cunha capa exterior ne-
oclásica”. 

Esa é unha das gozosas rea-
lidades do berce da Coruña,
que moitos eruditos esperan
que aproveite os actos para
profundar na súa historia, des-

pois dunhas épocas nas que o
seu pulo foi superado por no-
vidades coma o Planetario da
Casa das Ciencias, que ocu-
pou para unhas xeracións o lu-
gar de privilexio como visita
cultural iniciática que antes ti-
ña o faro romano. 

“Hai moitos anos, era cen-
tro de xuntanza popular case
de romaría, logo estivo pecha-
do uns anos para os visitantes
por razóns burocráticas e per-
deu forza e agora penso que
está a volver a ser o máis visita-
do da cidade, dende logo ten
unha riqueza enorme e vénde-
se por si soa”, asegura Xosé
María Bello sobre un monu-
mento que á súa concepción
teórica sempre lle uniu a prác-
tica de guiar ou protexer os na-
vegantes. En definitiva, unha
Torre con vocación de patri-
monio universal, chea de his-
toria e mito pero que, sobre to-
do, é un símbolo da Coruña e
da Galiza do mar. Esa é a súa
principal lenda. Dende o seu
alto xa non se divisa a illa de Ir-
landa, pero si as Sisargas. �

Símbolo da Galiza do mar

Escultura de Breogán diante da torre.

’’Moitos esperan que os
actos se aproveiten para
profundar na súa historia,
despois dunhas épocas
nas que o seu pulo foi
superado por novidades
coma o Planetario da Casa
das Ciencias””

les e Breogán
Alumnado do colexio Puga Ramón en apoio da torre.

Plantas e alzados da evolución

da torre  do historiador

Joseph Cornide.

Restos romanos á entrada

do histórico edificio.

42-43 magazine.qxd  28/5/08  12:00  Página 3



Lara Rozados Lorenzo

VV an desaparecendo
das leiras as súas vi-
vas cores, os seus
brazos abertos e a

creatividade coa que están fei-
tos, estes seres de palla e refuga-
llo, mentres se incorporan as
novas tecnoloxías: hai quen usa
cd’s vellos para que os raios de
sol se reflictan neles e non ve-
ñan os paxaros peteirarlles as
sementes ou os froitos das ár-
bores. Hai quen opta por arre-
dar as aves co son, e pendura
botes e garrafas de xeito que
choquen co vento. A poboación
de espantallos vaise reducindo,
parella ao abandono do rural.
Quedan lonxe os días en que
vellos e nenos participaban
xuntos na confección destes
personaxes que “herdaban” as
roupas vellas, os puchos ou as
fundas de traballo da casa. 

Para rescatalos do esquece-
mento, a asociación cultural A
Cañada da Arte, co apoio do
Concello de Covelo, propúxose
“repoboar” os eidos deste mu-
nicipio con estes homiños e
mulleriñas de farrapos. A pri-
meira edición do certame Ar-
tespantallo coincide coas Pas-
cuíñas e a romaría de Santo Isi-
dro, o santo dos labregos, co
tempo da sementeira, e recupe-
ra a práctica de despregar es-
pantallos a montaren garda nas
terras de cultivo, pero cunha es-
pecial vontade artística. “Tiña-
mos dous obxectivos: por unha
banda, incentivar a creativida-
de; pola outra, recuperar a tra-
dición para evitar que se perda,
explica Rosario Palacios, presi-
denta da entidade. “A nosa aso-
ciación ten, entre os seus esta-
tutos, o obxectivo de compro-
meterse coa defensa do medio
ambiente e do patrimonio”.
Nesta liña, decidiron recuperar

cións, Pablo Castillo, animouse
a facer o seu propio. Os espan-
tallos poden atoparse no seu
“hábitat natural”, nas terras de
cultivos, pero tamén próximos
a monumentos de interese e a

casas de turismo rural. “Tamén
é un xeito de atraer a atención
sobre as paraxes deste munici-
pio”, conta Manuel.

Agora son preto de 80 os bo-
necos que salferen as leiras deste

municipio da comarca da Para-
danta. O éxito da proposta fixo
que se estendese no tempo, e as
actividades hanse prolongar
alén do 31 de maio, a data que
estaba prevista para o re-

todo un símbolo do modo de
vida rural. “Antes, onde había
un espantallo, había riqueza”,
afirma Manuel Estévez, mem-
bro tamén da asociación. Pero
o agro vaise despoboando, e a
xente maior non ten folgos para
cultivar. “Quixemos reivindicar
de forma artística a volta ao ru-
ral, por medio desta figura”.

VELÁZQUEZ E MUNCH ENTRE O MILLO.Así,
esta asociación cultural de ámbi-
to estatal comezou a mobilizar
artistas dende Portugal (Viana do
Castelo, Monção) até Ourense
(San Cristovo de Cea) ou Vigo. A
propia presidenta, a pintora Ro-
sario Palacios, amais de ser a au-
tora do cartel, creou os seus pro-
pios espantallos, inspirada por
artistas de todos os tempos: unha
boneca que lembra ás “Meni-
nas” de Velázquez, en Paraños
(“aínda que me saíu algo cabezo-
na”, bromea), e “O berro”, de Ed-
vard Munch, como un espanta-
llo reivindicativo fronte á Reitoral
de Barcia de Mera, “un berro pa-
ra que alguén pense na necesi-
dade de restaurala”.

Ao comezo, a veciñanza mi-
raba con desconfianza aquela
iniciativa, “pero en canto os es-
pantallos comezaron a chegar e
a aparecer polas fincas, todos se
sumaron”, sinala Rosario. Da-
quela, cada vez máis veciños,
dende os cativos até os vellos,
comezaron a facer os seus pro-
pios espantallos. Para os maio-
res foi un xeito de recuperar a
tradición, e para os pícaros, o
descubrimento dun mundo
que descoñecían. Noutros lu-
gares tamén tivo éxito. “O direc-
tor do colexio Padre Feixóo, de
Allariz, implicou a todo o alum-
nado do seu centro, que non sa-
bía o que era un espantallo, e
agora teñen exposto un que fi-
xeron entre todos”, conta Ma-
nuel. Mesmo o alcalde en fun-

Os  espantallos tamén son ar
O concello de Covelo acolle o I Artespantallo,
unha iniciativa da Asociación Cultural A Cañada
da Arteque xa fixo agromar máis de 80 bonecos
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mate deste primeiro Artespanta-
llo. Para as próximas edicións,
pensan estendelo a toda a co-
marca. “Falamos, de feito, coa
granxa escola de Ponteareas,
con colectivos agropecuarios, e
outras asociacións moi interesa-
das en participar”, conta Ma-
nuel. O furor dos espantallos
non remata: Rosario explica que
quixeron elaborar un mapa e un
itinerario que percorrese a senda
dos bonecos, pero resultou im-
posíbel: “cando xa tiñamos o tra-
ballo feito, metiámonos nun bar
e falábannos doutro espantallo
do que non sabiamos; aparecían
novos espantallos seguido”.
Agroman polas fincas, á beira
dos camiños... Non hai quen os
dea censado.�

on arte

MA A INE.45.ZG

Son moitas as historias que xe-
rou este personaxe que ten al-
go de máxico, dende fornecer
o cinema de terror con bone-
cos sedentos de sangue que
cobraban vida no medio das
colleitas, até, pola contra, re-
presentaren a inocencia e a
bondade nos debuxos anima-
dos; dende o tenro espantallo
que acompañaba por Oz
adiante a Dorothy, o home de
folla de lata e o león covarde, á
busca dun cerebro, nacido da
pluma de L. Frank Baum, pa-
sando polos espantallos in-
mortalizados no cómic, grazas
a Batman, e na música, grazas
a Pink Floyd, até o moito máis
autóctono personaxe que Ra-

món de Reborneda chantou
ao pé da súa figueira, con cabe-
za de melón e ollos de cereixa,
que remata por se facer amigo
dos merlos. Este Espantallo
amigode Xosé Neira Vilas, pre-
cisamente, cobrará vida na voz

dun dos mellores contacontos
do país, o lalinés Celso Fernán-
dez Sanmartín, “Celsiño”. Ta-
mén será presentado o volu-
me, editado por Galaxia.

Nunha sociedade fonda-
mente vencellada ao agro, é ló-
xico que os espantallos sexan
unha icona da tradición: mes-
mo na danza, ten un papel refe-
rencial nunha muiñeira que
data xa do século XVIII, e actual-
mente se baila por toda Galiza.
O espantallo é case como un
xamán, que permanece vestido
cunha coroza [traxe de palla]
simbolizando o sol, a auga e a
boa saúde das colleitas. Nun
momento dado, o espantallo
cobra vida e baila coas mozas.�

’’A veciñanza miraba
con desconfianza aquela
iniciativa, pero en canto
os espantallos comezaron
a chegar e a aparecer polas
leiras, todos se sumaron” 

[Rosario Palacios]
Presidenta da Cañada da Arte.

Unha icona do mundo rural e tamén do cine

’’Hai espantallos
inmortalizados do cómic,
grazas a Batman,
e na música,
grazas a Pink Floyd”

Certame
fotográfico

Amais da elaboración dos bone-

cos, tamén se convocan un cer-

tame fotográfico para cativos e

cativas, “non só dos espantallos

do lugar, senón tamén de toda a

comunidade”, explica Manuel. As

imaxes exporanse na Reitoral de

Santa Mariña. E tamén, seguindo

a tradición literaria arredor deste

personaxe, a rapazada pode par-

ticipar nun concurso de relatos.

De feito, os máis pequechos, que

non tiveran acceso ao mundo

dos espantallos até esta mostra,

son algúns dos máis interesados.

“Pregúntanlles aos maiores, que

están encantados de contarlles.

Ves nais polos camiños ensinán-

dolles aos seus nenos os espan-

tallos”. Conseguir que estes per-

sonaxes, tan directamente vin-

culados á terra, rexurdan da crea-

tividade popular era todo un re-

to, e Artespantallo superouno

con creces.�

’’Ves nais polos camiños
ensinándolles os seus
nenos os espantallos”
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Investir
en Banca Ética

A Banca Ética é unha alternativa
á banca convencional que pro-
pón un uso ético dos cartos. Esta
corrente alternativa, que naceu
a mediados do século XX en paí-
ses do Norte de Europa, combi-
na os beneficios sociais cos eco-
nómicos. A diferenza doutras
entidades, os Bancos Éticos in-
visten os xuros dos aforradores
en proxectos sociais, ofrecéndo-
lle ás persoas as que os bancos
tradicionais lles pechan as por-
tas por falta de garantías ou avais
a posibilidade de pedir un crédi-
to para abrir un negocio ou au-
toempregarse, e a organizacións
sociais a posibilidade de levar á
practica proxectos de mellora
social e medioambiental.  

“É unha maneira de conxu-
gar beneficios económicos e so-
ciais”, explica Eva Gil, responsá-
bel de Finanzas Éticas da orga-
nización Amarante. Esta espe-
cialista comenta que Bancos
Éticos como o holandés Triodos
Bank, con sucursal en Madrid,
conceden créditos tanto a parti-
culares como a organizacións
sociais tendo en conta sempre a
viabilidade dos proxectos para
os que se pidan os cartos. 

Ademais dos bancos éticos,
existen outras opcións para o
aforro e investimento sostíbel
dos cartos ao alcance da poboa-
ción. As cooperativas de servizos
de créditos a entidades sociais,
como Coop57,que opera en Ca-
talunya e dá axudas a proxectos
de economía social, son un
exemplo. Fiare, unha fundación
orixinaria de Euskadi formada
por 52 organizaciós, é outro. Es-
ta entidade aspira a constituírse
en cooperativa de crédito cando
obteña a autorización do Banco
de España e polo momento
opera a través da Banca Popola-
re Etica con sede en Italia. 

Polo momento en Galiza es-
tase iniciando a creación dunha
cooperativa similar a Coop57

A escoita das verbas evoca na
mente o son, a imaxe ou as sen-
sacions asociadas a aquel frag-
mento de realidade, no noso ca-
so do viño, ao que fan referencia.

A crítica ou desprezo da des-
crición de viños onde a emoción
que produce e os recordos que
leva asociados xogue un papel
significativo, ignora ou amputa o
feito de que, como escribe o ex-
perto en aromas J. Cacho, a per-
cepción olfactiva “modifica de
xeito non consciente o compor-
tamento, xera emocións e evoca
situacións pasadas”, como por
exemplo momentos da nosa in-
fancia ante un aroma en particu-
lar ou especial. Se na nosa des-
crición do viño desprezamos a
dimensión hedónica ou emo-
cional dun aroma, estariámonos
asemellando aos recentes in-
ventos instrumentais coma os
narices e linguas electrónicas. 

Acotío os recordos teñen
mais a ver cos aromas que cos
sabores. Aromas, perfumes, in-
cluso cheiros desagradábeis
que fican gravados na memoria
e cos que reconstruímos aque-
les instantes cando os volvemos
sentir: a terra húmida despois
dunha treboada, o salitre dos
paseos na praia ou no peirao, o
incenso sentado no banco da
igrexa, os afumados dunha noi-
te ao redor do lume, etc. De xeito
contrario a simple enumera-
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Emoción
e pracer

A Avaliación sensorial é a disci-
plina que empregamos para
evocar, medir, analizar e inter-
pretar as reaccions humanas ca-
ra a aquelas características do vi-
ño que son percibidas o través
dos sentidos: ouvido, vista, olfac-
to, gusto e tacto. Reaccionamos
ante un estímulo, apreciamos a
súa magnitude e comparámolo
co arquivo da nosa memoria pa-
ra interpretalo e desribilo. Nesta
percepcion sensorial teñen un-
ha importancia fundamental as
emocións e o pracer. Segundo
Montserrat Daban da Sociedade
Española de Ciencias Sensoriais:
“Poderia trazarse un paralelismo
entre un viño e unha obra de ar-
te, así cando contemplamos un-
ha obra de arte o cerebro recoñe-
ce simetrías e harmonías, e no
seu caso a ausencia destas. De
feito, existen uns principios de
disposicións das cores, de evoca-
ción de perspectivas e de reflexo
de formas que conectan os valo-
res universais da beleza con de-
terminados mecanismos cere-
brais”. No viño xunto ás cores
cos seus matices e tonalidades,
os aromas trasládannos pola
memoria evocando recordos da
nosa vida cos que reconstruímos
boa parte da nosa existencia e
das nosas emocions. Pola súa
banda o gusto nos enche o pa-
dal, o intelecto e o espirito; deste
xeito recoñecemos cando un vi-
ño chega máis alá: falamos de
complexidade, elegancia, finura,
concentración, persistencia,
profundidade… emoción, pra-
cer. A emoción é o proceso no
que o organismo reacciona ante
un estímulo contribuíndo deste
xeito a formar a memoria. Os vi-
ños que nunca esqueceremos
son aqueles que chegaron a
emocionarnos, tamén potencia
a aprendizaxe e facilita o razona-
mento. En contra da crenza po-
pular emoción e razón están ín-
timamente relacionados. As
emocions serían o filtro de todo
o que o ser humano percibe o
traves dos sentidos. 

A percepción que se crea no
cerebro non só reflecte os estí-
mulos sensoriais senon tamén o
contexto no que nos atopemos,
a experiencia, a cultura do viño
que teñamos, a especialización

do catador e incluso a emoción
de quen o percibe. Outra carac-
terística esencial dunha degusta-
ción reside no seu compoñente
afectivo, deste xeito a cualifica-
ción dun cheiro coma agradábel
ou desagradábel viría condicio-
nada pola súa apreciación pra-
centeira.

Por exemplo, dous descrito-
res coma queixo cheddare chei-
ro corporal asociados a un mes-
mo composto (ácido isovaleriá-
nico) serían valorados de dife-
rente maneira, agradábel ou de-
sagradábel, se na vez de cheira-
los sen saber cales son lles poñe-
mos unha etiqueta coa súa iden-
tificación, sen dubidalo cualifi-
cariamos peor o cheiro corporal
pese a ser idéntico ao outro; isto
significa que información de ti-
po cognitivo como a visión dun-
ha verba escrita, unha forma, un
deseño ou unha etiqueta, inflú-
en na activación de rexións cere-
brais que responden aos estímu-
los sensoriais, fundamental-
mente olfactivos. Do mesmo
xeito cando lemos ou escoita-
mos verbas con claras connota-
cions aromáticas como a des-
cripción e cata dun viño, non só
se activan as zonas cerebrais re-
lacionadas coa linguaxe senón
tamén as olfactivas. Porén, ao ler
verbas sen connotacions aro-
máticas estas zonas do cerebro
permanecen inactivas.

formada pola Federación de
Cooperativas Sinerxia, ONGs,
asociacións e distintas coopera-
tivas de consumidores, segun-
do informa Eva Gil, quen desta-
ca o funcionamento da Asocia-
ción de Intereses Solidarios O
Petode Santiago.

O PETO.Con dous anos de funcio-
namento, esta Asociación de In-
tereses Solidarios, é unha opción
de banca ética xenuína de Gali-
za. Inspirándose noutras expe-
riencias, neste tempo tramitou
con 40.000 euros 6 proxectos de
autoemprego dos que se benefi-
ciaron máis de 6 persoas. “Face-
mos participacións de 60 euros
de xeito que os aforros dos nosos
colaboradores van destinados a
fins solidarios. O noso funciona-
mento é parecido ao dos micro-
créditos”, resume Miguel Fer-
nández, membro d’O Peto.  Este
membro da asociación explica
que de cada 60 euros, 50 adícan-
se á banca ética e 10 a activida-
des do Peto. “Eses 50 euros non
se perden nunca. Reverten en
beneficio da comunidade sen
deixar de ser do aforrador, que
non recibe intereses económi-
cos pero si a satisfacción de ser
partícipe do financiamento de
distintos proxectos sociais”, ex-
plica Miguel Fernández. 

Os créditos que aporta esta
asociación caracterízanse por
non cobrar intereses, e por non
esixir avais. A cantidade destes
créditos oscila entre os 6.000 e
7.000 euros que os beneficiarios
dos préstamos devólvenos pac-
tando unhas condicións flexí-
beis e personalizadas con cotas
mensuais a 3 ou 4 anos despois
de obter o visto bo da Platafor-
ma polo Emprego, entidade co-
laboradora que fai estudos pre-
vios de viabilidade de cada pro-
xecto que se presenta.�

Eva Estévez

UERE SABER MÁIS?
www.opeto.org
www.coop57.coop/esp/ahorrar
/entidades.html
www.bancaeticagz.org
www.amaranteong.ong
www.fiare.org
www.triodos.es
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xeado ou diversos licores (de
avelá, ron...), e mesmo con mel.
“A xente é moi larpeira”, conta
Carlos, o dono.

Madó e Carlos, neto do pro-
pietario da antiga fábrica de cho-
colate, rexéntano dende o 86,
cando foi reconvertido en cho-
colataría. “O meu avó montou
un ultramarinos. O chocolate vi-
ña de México, e daquela, as ten-
das de ultramarinos tiñan a ma-
quinaria para traballar estes pro-

dutos. Levamos cen anos traba-
llando o chocolate! Agora, as
grandes multinacionais van aca-
bando coa produción artesanal,
pero nós pensamos en montar
un bar, que fose moderno, pero
á vez gardase a historia de Com-
postela”, explica Carlos. Houbo
unha época de esplendor das
chocolatarías, pero foron pe-
chando. A última, a Raposo, é
hoxe unha tenda de roupa. 

A querencia polas formas de
produción artesanais caracteri-
za o bo facer destes mestres do
chocolate. O Metate ten dúas ca-
ras igual de doces e deliciosas:
polo día ferve en actividade, co-
mo todas as cafetarías do Pre-
guntoiro. Estudantado, profeso-
rado, dependentes e dependen-
tas das tendas de recordos dos
arredores e tamén xornalistas,
abundantes nesa rúa, gorentan
os seus cafés, infusións e choco-
lates. E pola noite, a planta de
abaixo abre a súa porta, que dá á
Travesa de San Paio, para que no
medio do percorrido polos pubs
da zona vella poidamos gozar ta-
mén do sabor do cacao. “Mes-
mo os estudantes que veñen asi-
duamente traen aquí os seus
pais, orgullosos de que vexan
onde veñen. A outros pubs non
os levan”, bromea Carlos. Polo
verán, a terraza convida a gozar
da tardiña ou a noite mentres se
gorenta un chocolate, na tran-
quilidade do acubillo de pedra
que ofrecen o mosteiro de San
Paio de Antealtares e o edificio
do Metate.

Como un museo do chocola-
te, a planta baixa acolle, amais
do metate, outras máquinas pa-
ra a elaboración do produto: a
torradora, que se usaba tamén
para o café, a prensadora, o muí-
ño... “Nós compramos o choco-
late xa medio feito, non lle quita-
mos o gran nin separamos a gra-
xa. Espésase, que se pode facer
con fariña, aínda que nós facé-
molo con casca de arroz, que
non espesa demasiado, e enga-
dimos o azucre e o leite”. Mes-
mo a caixa rexistradora e a caixa
forte da antiga tenda testemu-
ñan o paso dos anos, ou as anti-
gas fotografías (como a das ir-
más Coralia e Maruxa Fandiño,
as dúas “Marías”). E non faltan
unha vitrina onde podemos
percorrer a historia do chocolate
dende as sementes até os envol-
torios e anuncios, e unha colec-
ción de chocolateiras. É unha vi-
sita inescusábel para amantes
deste produto. �

Lara Rozados
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Chocolate
de verdade
no Metate
O Metate, en Compostela, toma
o nome dunha pedra volcánica
empregada polas culturas mexi-
canas anteriores á colonización,
para moer gran de varios cereais,
de café ou de cacao. E de feito,
unha impresionante peza de pe-
dra preside a planta baixa do
Metate, a chocolataría con máis
tradición de Santiago. Neste re-
cuncho cálido e acolledor son
auténticos artesáns do chocola-
te. Eles mesmos o elaboran, á ve-
lla usanza, e fan con el delicias ao
mesturalo con nata montada,

unha cifra que se sitúa preto da
metade do total. 

A Ecopista do río Minho, que
así se chama, conta cunha lonxi-
tude de 13 quilómetros e presen-
ta unha dificultade baixa. Ao seu
paso vai deixando viñedos, cam-
pos de cultivo e pontes que for-
man parte xa do patrimonio cul-
tural portugués así como mira-
doiros dende os que se poden
observar pesqueiras, praias flu-
viais, illas e panorámicas da for-
taleza de Valença, a catedral de
Tui e o val do Miño. Merece a pe-
na pararse na antiga Torre de La-
pela, os restos que aínda se con-
servan do castelo mandado
construír por Alfonso Henriques
ao redor do século XII, e que está
declarada Monumento Artístico
Nacional. Para subir ao alto da
Torre debe pedirse a chave no
Bar Gonçalves, preto do edificio. 

Entre as pontes que están
incluídas no trazado destacan
especialmente dúas metálicas,
a do Manco, sobre o río Furna,
en Friestas e a do río Gadanha,
en Monçao, por teren sido as
primeira no país en empregar
estruturas de ferro. 

Na Casa de Vigía da Linha
nas proximidades de Valença
instalouse o Centro de Inter-
pretación da Ecopista, onde a
través de varios paneis mostra-
se tanto os recursos desta nova
ruta como a historia do vello fe-
rrocarril. Ademais, varias edifi-
cacións que deron servizo a pa-
saxeiros e ferroviarios dende
1875 foron rehabilitadas para
acoller aos novos viaxeiros.�

M.B.

ción de certos descritores atopa-
dos cando se cheira unha copa
de viño parece un pobre e triste
final para unha historia que xor-
de da terra na que funde as súas
raigames a cepa, dos bagos ma-
duros despois dun ano diferente
aos outros e de todos os coida-
dos no seu cultivo, na súa elabo-
ración e na súa crianza. 

Desde sempre o viño elevou-
se a significados maiores provo-
cando emocións cando amais
dos sentidos o interpretamos
polo pracer que provoca e co co-
razón, o órgano mais beneficia-
do en todos os aspectos co seu
consumo. Sería impensábel
imaxinar a música descrita co-
mo a sucesión de determinadas
notas obviando as emocions e
sentimentos que orixina.

Falando de música nun estu-
do publicado este mesmo mes
dise que pode influír no gusto do
viño. Esta investigación sinala
que as distintas clases de música
estimulan diferentes partes do
cerebro e prepárannos para de-
gustar os viños dunha maneira
que se corresponda con esa sen-
sación. Segundo o profesor
Adrian North da Universidade
Heriot Watt de Edimburgo é a
primeira vez que se ten demos-
trado cientificamente a posíbel
influencia da música na percep-
ción doutros sentidos e a modifi-
cación do gusto do viño.�

Antonio Portela

ENRUTA

En bicicleta polo
antigo camiño
de ferro
portugués

O vello ferrocarril que comuni-
caba as localidades fronteirizas
de Valença e Monçao conver-
teuse na primeira actuación so-
bre un camiño de ferro en de-
suso levada a cabo en Portugal.
A antiga vía do tren, en activo
até o 1990, foi acondicionada
en 2004 como ruta para bicicle-
tas e camiñantes recuperando
así un espazo de alto valor cul-
tural e paisaxístico.

Catro anos despois da súa
posta en marcha, o país veciño
conta con outras vías verdes
polo Algarve, pero a que disco-
rre polo Val do Miño segue a
acaparar o maior número de ci-
clistas e camiñantes galegos,

O Miño desde o alto da torre do castelo de Lapela ANXO F. SABORIDO

Chocolataría Metate, en Santiago.
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Desde o luns 26 de maio e e até o 5 de

xuño, ten lugar a IX Mostra de Teatro

Universitario de Galiza, que reúne na

capital galega os traballos das aulas de

teatro das Tres Universidades Galegas. 

O vicerreitor de Cultura da Universi-

dade de Santiago de Compostela

(USC), Elías Torres, resalta que o teatro

é "a marca xenética da actividade cul-

tural da USC" e sinala que estes días

poderá verse "unha mostra selectiva"

da dinámica teatral xurdida no seo das

tres universidades galegas, “que ten

un especial vigor" no caso da institu-

ción santiaguesa.

Ademais do traballo teatral xurdido na

USC , as compañías de teatro dos

Campus de Santiago e de Lugo foron

recentemente premiadas, a primeira

nun festival en Lituania e a segunda na

Mostra Internacional de Teatro Univer-

sitario de Ourense.

A mostra conta co patrocinio, ademáis

do da USC, da deputación coruñesa e

do Instituo Galego de Artes Escénicas

e Musicáis, IGAEM.

O coordenador da Mostra e director

da Aula de Teatro da USC desde hai

moitos anos, Roberto Salgueiro, re-

salta que a progresión e crece-

mento desta programación ao

longo dos anos. Os responsabeis do

evento agradecen a altruista partici-

pación estudantil nas distintas com-

pañías, berce de futuros profesio-

nais en máis dun caso.

Lugar: Salón Teatro e Teatro Princi-

pal. Sala Vidal Bolaño.

Santiago de Compostela, do 26 de

maio até o 5 de xuño.

(Programación en recadro aparte)

Coordenado por Gonzalo Vilas

bro, 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  Photographer
of the Year 2008. Fotográfos
da Natureza. Fotos deste exten-
dido concurso internacional, até o
30 de xuño. No Aquarium Finisterrae. 
¬EXPO. Laxeiro. A lóxica do
irracional. A través dunha se-
lección de medio cento de obras
que conforman un percorrido ba-
seado nas múltiples facetas estilís-
ticas e temáticas de Laxeiro, a ex-
posición plasma a personalidade
irrepetible do que foi un dos maio-
res anovadores da plástica galega
do s. XX. Até o 1 de xuño na Funda-
ción  Barrié de la Maza.

cunha notable bagaxe previa na
música de cámara. Están o sábado
31, ás 22:30, no  Auditorio Municipal.

CARIÑO
¬MÚSICA.Sweet Oblivion
Band. A banda formada en San Sa-
durniño actúa este venres 30, ás
21:00, na Sala Ogmios.

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

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. Japan motion. Dentro
deste ciclo que promove o MACUF,
proxéctase Escaflowne, filme de
animación xaponés. O martes 4, ás
20:00 no MACUF.
¬CINE. Divorcio á italiana. Co-
media de Pietro Germi que  apro-
veita a vis cómica de Marcelo Mas-
troianni e o atractivo de Stefania
Sandrelli. O luns 2, ás 18:00,  e ás
20:30, en versión orixinal subtitu-

lada, na Sede Fundación Caixa Galicia
¬CINE. Programación  CGAI. 
Mércores 28 
BAAF 10º aniversario
20.30 h. Oasis,Lee Chang-dong, 2002.
132 .́ Subtítulos en galego.
Xoves 29
BAAF 10º aniversario
20.30 h. It’s only Talk,Ryuichi Hiroki,
2005. 126 .́ Subtítulos en galego.
Venres 30
Fóra de serie
20.30 h. Asuntos privados en lugares
públicos, Alain Resnais, 2006. 121´.
Subtítulos en castelán.
After Hours
23.00 h. Shortbus, John Cameron
Mitchell, 2006. 102´. Subtítulos en
castelán.
Sábado 31 
Fóra de serie
18.00 h. Asuntos privados en lugares
públicos, Alain Resnais, 2006. 121´.
Subtítulos en castelán.
BAAF 10º aniversario
20.30 h. Syndromes and a Century,
Apichatpong Weerasethakul, 2006.
105 .́ Subtítulos en galego.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Castelao. Debuxos do
álbum Cousas da vida.Selec-
ción de 75 debuxos de Alfonso Da-
niel Rodríguez Castelao, publicadas
entre 1922 e 1924 nas páxinas do xor-
nal vigués Galicia. Até o 7 de setem-

ALLARIZ
¬MÚSICA. Alberto Conde Trío.
Este pianista nado en Caracas, mais
ourensán, é un dos nomes impor-
tantes do emexente jazz galego.
Dentro do Circuito 4x4, actúa o
venres 30 , ás 20:30, entradas desde
3 a 2 euros, no Salón de Actos da
Casa da Cultura.

AMES
¬TEATRO. Hendaya mon
Amour.Parodia das relacións en-
tre Franco e Hitler, presentada en
clave de cabaret musical polo grupo
Bacana. O venres 30, ás 21:00, na
Casa da Cultura de Bertamiráns.

ARTEIXO
¬MÚSICA. Narf. Dentro do Cir-
cuito 4x4, o cantautor composte-
lán  estará este venres 30 , ás
20:30, con entradas desde 3’50  a
2’63 (reducida) euros, no Centro
Cívico  Cultural.

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.
¬MÚSICA. Stereotipos.Unha
banda de rock en estado puro. O
seu son baséase en dúas guitarras
envolventes, acompañadas por
unha potente base rítmica, pero so-
bre todo destacan as melodías.O
venres 30, ás 00:00, na Sala Baranda.

BUEU
¬MÚSICA. Murmura. Grupo vi-
gués de rock electrónico, que actúa
este domingo día 31, ás 21:30, en-
trada a 5 euros,no Café Aturuxo.

CANGAS
¬MÚSICA. A muller como ins-
piración. Cuarteto formado por
catro profesores/as do Conservato-
rio de Música de Vigo, todos eles

IX Mostra 
de Teatro 
Universitario

¬ ARTE

Circuito 4x4 , unha serie de con-

certos de grupos e artistas gale-

gos/as, patrocinado pola conselle-

ría de Cultura e dividido en catro es-

tilos musicais, que  está levando

música galega de calidade por dis-

tintas vilas e cidades.

Carlos Alcolea,
Cara a Fisterra.

Carlos Alcolea foi integrante da
xeración de artistas que, encabe-
zada por Luís Gordillo, se apartou
da corrente informalista e se incli-
nou pola figuración.
Carlos García Alcolea nace na
Coruña en 1949 no seo dunha fa-
milia acomodada que ten seis fi-
llos, vive desde neno un ambiente
cultural, con gran afección á mú-
sica, que auspicia o seu tío, o crí-
tico Fernández Cid, quen lle pre-
sentará ao compositor e director
Ataulfo Argenta.A súa infancia
transcorreu en Cádiz, pola profe-
sión paterna. Máis tarde trasla-
douse a Madrid e comezou a estu-
dar a carreira de Dereito, mais
abandonou os estudos para dedi-
carse por completo á pintura. A
súa primeira mostra tivo lugar na
galería Amadís de Madrid en
1971. Viaxa por Europa e os USA ,
e no ano 1980 xa ten unha retros-
pectiva no Museo de Arte Con-
temporáneo de Madrid.
Continúa viaxando por medio
mundo e lendo incansabelmente

literatura marxista e psiquiátrica. É
loubado pola crítica máis esixente
e é un personaxe destacado en
ambientes artísticos de elite.
En 1989 pinta o seu cadroFiniste-
rre, único na súa obra relacionado
coa cidade natal. Edítanse cartafol
e libros cos seus debuxos.
A súa insuficiencia respiratoria
agrávase. En setembro de 1992 é
ingresado nunha clínica madri-
leña, cunha complicación hepá-
tica. Falece o día 20 dese mes, sen
chegar a cumprir os 45 anos. A tí-
tulo póstumo recibirá o Premio

Nacional de Artes Plásticas,
poucos días logo do seu enterro.
Alcolea é un artista dificilmente
calificable. De raíz expresionista,
sintetiza o barroquismo dese mo-
vemento xermano nunha pintura
case plana, deliberadamente des-
mañada, cargada de ironía. Certo
xeometrismo preside as súas
composicións, ás veces por com-
pleto informalistas e sempre in-
tensamente abstractivas. 
Na Sede Fundación Caixa gali-
cia, en Ferrol, até o 13 de xullo
de 2008 .

Cadro de Alcolea A raíña dos corazóns, 1972

A mostra funciona até o 5 de xuño 
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¬MÚSICA. Álvaro Muras . Un
músico coruñés de funk fusión ex-
perimental que co seu baixo eléc-
trico versionea clásicos e tamén in-
terpreta pezas propias. O xoves 29,
ás 22:30, entrada gratuita, no Club
Jazz Vides.
¬MÚSICA. Omar Faruk Tekbi-
lek. O compositor e virtuoso frau-
tista turco é mundialmente coñe-
cido polas súas interpretacións co
ney en estilo sufi, como pola fusión
de música tradicional do medio
oriente, principalmente turca, con
sintetizadores modernos. As entra-
das custan de 8 a 18 euros. O venres
30,  ás 20:30, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Luz Casal. A cantante
de orixe galega presenta o seu úl-
timo disco “Vida Tóxica”. Actúa este
venres 30, ás  22:30, entradas de 20
a 24 euros, noTeatro Colón. 
¬MÚSICA. Dani Flaco . O artista
catalán presenta o seu disco “Saida
de emerxencia”, nunha mini-xira ga-
lega.  O sábado 31,  ás 23:30, entrada
7 euros, no Club Jazz Vides.
¬MÚSICA. Hot3 Sss . Este trío ga-
lego de jazz estilo New Orleans
está o vindeiro mércores  4,  ás
22:30, no Jazz Filloa.

FERROL
¬CINE. Unha xornada parti-
cular. Lembrado filme de Ettore
Scola que xunta nun inesquecible
tour de force a Sofía Loren e Mar-
celo Mastroianni.  O luns 2, ás
18:00,  e ás 20:30, en versión orixinal
subtitulada, na Sede Fundación
Caixa Galicia
¬EXPO. Carlos Alcolea. Extensa
retrospectiva deste pintor que na-

cera n’A Coruña, que nos amosa un
total de 43 pezas do autor, realiza-
das entre 1972 e 1992,baixo o nome
de “Carlos Alcolea. Cara a Fisterra”.
Até o 13 de xullo, na Sede Fundación
Caixa Galicia.
¬CHARLA. Xornadas sobre Car-
valho Calero. Rematan as xorna-
das, organizadas pola Asociación Ar-
tabrias e enmarcadas na campaña
cara a conseguir o Día das Letras de
2009 para esta figura da filoloxía ga-
lega, con dúas conferencias polas
profesoras da USC, Carmen Blanco
e Araceli Herrero. Desenvolveránse
a partires das 18:00 na sala de actos
daVicerreitoria do Campus de Esteiro.
¬DANZA. Pisando Ovos.Unha
compañía de danza contemporá-
nea que nace no verán de 2004 de
mans de David Loira e Rut Balbís,
licenciados en Ciencias da Activi-
dade Física e do Deporte, ao seu re-
greso de Londres, onde estiveron a
estudar na London Contemporary
Dance School danza. Actúan venres
30  coa obra 30.000, e o sábado 31
con N8 OHX, ambas ás 22:00, no
Centro Cultural Torrente Ballester.
¬TEATRO. Sebas Méndez.O show-
man compostelán presenta o seu
monólogo: "Joselito, Angel Cristo e
Maradona son a mesma persona". O
xoves 29, ás 22:00,entrada de balde,
na Fundación Artabria.

FOZ
¬MÚSICA. Mercedes Peón.Den-
tro do Cicuito 4x4, a enerxética intér-
prete presenta o seu disco Sijá, na
súa liña de onomatopeicos títulos. O
venres 30, ás 21:00, entradas a 3 ou 2
euros, na Sala Bahía.

ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Alegales. Dentro da
Rede Galega de Música ao Vivo,
actuación este sábado 24, ás 23:50,
no Con do Moucho.

LUGO
¬CINE. Arroz amargo. O filme
de  Giuseppe de Santis apoiase
no dúo de monstros da pantalla
que protagoniza a fita: Vittorio
Gassman e Silvana Mangano.
Así calquera. O martes 3, ás 20:00,
en versión dobrada, no Centro So-
ciocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucen-
ses expoñen nas salas 29, 30, 31 e
32 do Museo Provincial de Lugo.
Noventa e nove propostas que
abranguen todos os estilos, todas
as técnicas, todas as idades. Un
proxecto aberto a todos os artis-
tas e que abre as portas do Mu-
seo Provincial de Lugo á arte lu-
cense, aos seus protagonistas, se-
xan consagrados ou recén che-
gados.  No Museo provincial.
¬EXPO. O zapato, unha pe-
gada na historia. Exposi-
ción até o 5 de xuño, no Museo
provincial.
¬EXPO. O abano español. A
Colección do Marqués de
Colomina. Unha mostra que
trae as obras mestras da colec-
ción privada do Marqués de Co-
lomina, o maior fabricante de
abanos valenciano. Unha es-
colma destes obxectos que es-
tará até o 22 de xuño, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.

Teatro para comer?
Teatro dell Ariette

Dirección e autoría: Paola Berselli
e Stefano Pasquini
Elenco: Paola Berselli, Maurizio Fe-
rraresi e Stefano Pasquini

Teatro para comer? contén unha
pregunta: durante o transcurso da
función cómese de verdade? Os
26 espectadores están sentados
arredor dunha gran mesa, coma
nun restaurante. Arredor, os tres
actores cociñan, fan de camarei-
ros, falan, contan, actúan e o sitio
vólvese un restaurante da emo-
ción e da memoria.
O traballo de Ariette está basica-
mente relacionado coa autobio-
grafía; traballando sobre a súa pro-
pia historia tamén o público co-
meza a mover os seus recordos, as

súas vivencias; a comida abre as
portas do corazón e ao final a ex-
periencia é total e moi forte. 
En palabras da compañía, "En Tea-
tro para comer? cómese en serio,
cómense as cousas que facemos
desde hai dezaoito anos, desde
cando comezou a nosa vida de
campesiños. Cómense as cousas
que cultivamos e transformamos
na nosa facenda agrícola, que sa-

camos das nosas terras. Sentados
arredor dunha mesa, preparando
e consumindo unha verdadeira
comida, contamos á nosa maneira
a nosa singular experiencia de
campesiños-actores: dezaoito
anos de vida no campo e de teatro
feito fóra dos teatros".

Santiago, Salón Teatro, do 4 ao 7
de xuño, ás 20:30.

¬ EN ESCENA

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

LennyKravitz inaugura en Vigo a
súa xira promocional europea, que
ao día seguinte de actuar aquí hao
levar ao festival Rock in Río, en Lisboa

Omar Faruk Tekbilek

Omar (Ömer) Faruk Tekbilek na-
ceu en 1951 en Adana, Turquía,
e é sobre todo un virtuoso flau-
tista, coñecido polas súas inter-
pretacións coa "nei" (un tipo de
flauta de bambú), dentro dunha
óptica sufí, un xeito de filosofía
mística dentro do Islam. Agora é
un dos músicos recoñecidos in-
ternacionalmente, que toca na
súa formación con intérpretes
gregos ou sirios, pero que ao
tempo mantén un vencello ben
forte coas súas raíces.
Un neno prodixio coa música
desde a súa infancia, a súa fami-
lia alimentou as súas inquedan-
zas musicais.Aos oito anos em-
pezou a súa carreira adestrán-
dose no kaval, unha pequena
flauta. Ao tempo, estudaba ta-
mén coa intención de chegar a
ser un relixioso ou Iman. Foi
axudado polo seu irmán e por
un tío que tiña unha tenda de
música, atendendo a cal, Faruk
aprendeu moito de música tra-
dicional e os seus ritmos. Aos
doce anos empezou a tocar por
locais e escenarios.
Aínda rondándolle o ideal reli-
xioso, trasladouse a Estambul,
onde empezou a grabar discos e
a codearse con importantes fi-
guras da música turca, pero ta-
mén a experimentar con ritmos 
occidentais. Nos anos 70, con
apenas 20 anos, viaxou aos Esta-
dos Unidos cunha formación de
música clásica e folk turca, para
coñecer alí á súa futura dona e
establecerse por aqueles pagos.
Alí tivo que adaptar a súa mú-

sica a outros gustos máiseclécti-
cos, gravando diversos álbums
que pasaban máis ben desaper-
cibidos. En 1988, o seu encontro
con Brian Keane, guitarrista de
jazz e produtor,con quen faría
cinco álbums, cambiou o seu
destino no panorama musical,
facéndose logo un nome  e
prestixio. Desde aquela, progre-
sivamente considerado como
un dos mellores intérpretes da
músico do Oriente Medio, ten
colaborado con mestres do jazz
e do rock, feito bandas sonoras
para filmes e xiras por todo o
mundo.
Logo de varios álbums de gran
éxito, en 2002 presentou Alif,
producido por Steve Shehan,
reiterando a proba da interna-
cionalidade do talento musical
de Tekbilek.
O traballo discográfico máis re-
cente de Omar Faruk é The
Tree of Patience (2006), unha
auténtica xoia que contou en-
tre outros coa participación de
Enrique Morente, Arto Tuncbo-
yaciyan, Ara Dinkjian, Steve Ro-
ach e Hansan Isakkut, e que re-
colle a esencia da música e da
filosofía de Faruk.
A formación habitual da banda
Tree of Patience, coa que actúa,
está formada por Omar Faruk
Tekbilek, voz, baglama, dar-
bouka; Murat Tekbilek, percu-
sión; Paul Guerguerian, percu-
sión; Yannis Dimitriadis, tecla-
dos; Bahadir Sener, kanun, e
Itamar Erez, guitarra.

Faruk Tekbilek actúa en San-
tiago e ACoruña, 

¬ MÚSICAS
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ás 22:30, no Teatro Principal.

PONTEVEDRA
¬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
Venecia, o Óscar á mellor película
estranxeira e o Nardo d’Argento ao
mellor realizador e produtor.O
martes 3, ás 20:00 en versión orixi-
nal 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, ce-
didas polo Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí de Barcelona e o
homónimo de Xenebra, son moi
escasamente expostas pola súa
complicada conservación. Até o
15 de xuño no Sede Fundación
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 séculos
XVI e XVII, xa exhibidos na nosa co-
munidade noutras ocasións. Expos-
tos noCentro Social Caixanova .

cento de actividades que van do
xadrez ao  sendeirismo, incluíndo
cinema, debates, fútbol, teatro,
rol, esgrima, concertos, exposi-
cións, festas, xogos... nunha mos-
tra do quefacer do asociacio-
nismo xuvenil ourensán. Todos os
días haberá  algunha actividade.
¬CINE. Ladrón de bicicletas.
Ladri di biciclette obtería o Óscar á
mellor película estranxeira en 1949.
Desgarrada, dramática e cunha du-
reza que os anos non puideron de-
bilitar, segue a ser a obra máis lem-
brada de Vittorio de Sica. O martes
3, ás 20:00, en versión dobrada ao
castelán, 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
“Hieratismos erráticos , até o 8  de
xuño, no Centro Cultural Deputa-
ción Ourense.
¬EXPO. Celso Varela. Exposición
até  o 22 de xuño,no Centro Socioul-
tural Caixa Galicia.
¬EXPO. María Puertas. Exposi-
ción “A casa coroada“,  despois de
ter gañado hai un ano o premio
“Pura e Dora Vázquez” de ilustra-
ción. Un (unha) dos novos valores
da plástica ourensá, cunha mostra
completa que inclúe pintura, gra-
vados e creacións coas teas.Até o
15 de xuño, no Centro Cultural De-
putación.
¬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. Faltriqueira. En-
marcada no Circuito 4x4, actua-
ción deste cuarteto de mozas que
tentan anovar o panorama folk
coa súa aportación de voces e er-
cusións. O xoves 29, ás 21:00, en-

trada gratuita, na Sala Multiusos
do Edificio Facultades.
¬MÚSICA. Silvia Penide. Dentro
do Circuito 4x4, a  intimista can-
tante  galega estará este sábado 31 ,
ás 20:30, con entradas a 3 euros, no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Concertos no C.C.
Auriense. Este activo Café  pro-
grama estes concertos:  Magin
Blanco e Burgas Beat presen-
tan o seu disco de colaboración
mútua , ovenres 30 ás 21:30, en-
trada  e CD ,10 euros; e o cantante
Freddy Fevereiro, o sábado 31
ás 21:30, entrada  a 3 euros. No
Café Cultural Auriense.
¬MÚSICA. Magin Blanco e Bur-
gas Beat .Presentan en concerto
acústico o seu disco de colaboración
mútua onde o pop é o protagonista
principal, osábado 31 ás 21:00, en-
trada  e CD ,10 euros, no Rock Club.
¬TEATRO. Náufragos.Espectáculo
posto en escena polo grupo Teatro
Galileo.Baixo o paraguas  dunha co-
media, o autor André Roussin, amó-
sanos a realidade actual das rela-
cións sentimentais.  O sábado 30, no
Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Emigrados. Historias
entrecruzadas co fondo da emigra-
ción, en calquera época e lugar. Pre-
séntaa o Teatro de Ningures. O sá-
bado 30, ás 20:30, e o domingo 31,

NARÓN
¬TEATRO.Estigma. Na illa volcá-
nica de Estigma, a vida vese amea-
zada polas pegadas do pasado. A
desconfianza aniña no seo dunha
parella, dous irmáns afrontan o des-
tino que levan marcado na pel, unha
persoa acabada de chegar investiga
unha masacre e do remoto conti-
nente chega un descoñecido. Histo-
rias todas que se entrecen nunha
trama chea de suspense. O venres
30 ás 20:30, e sábado 31ás 20:00, no
Auditorio Municipal .

NIGRÁN
¬ACTO. Rúa de Álvarez Bláz-
quez. Inauguración da rúa dedi-
cada a Xosé María Álvarez Bláz-
quez, cunha placa obra da súa filla
Berta A. Cáccamo, e conferencia
posterior pronunciada polos seus
fillos Alfonso, Celso e Xosé María Ál-
varez Cáccamo. O venres 30, ás
20:00,  no Camping de Nigrán (Cam-
ping Praia América).

OLEIROS
¬MÚSICA. Leo Gianetto’s Jazz
Project. Dentro do ciclo de con-
certos Circuíto 4X4actúa este cuar-
teto galego de jazz-fusión. A en-
trada custa 3 euros. Este venres 30,
ás 21:00, no  Auditorio C.C. A Fábrica.

ORTIGUEIRA
¬TEATRO. Un avó especial. Es-
pectáculo sobre os problemas da
ancianidade vistos por unha nena,
polo grupo Migallas Teatro. O do-
mingo 31, ás 20:30, no Teatro da
Beneficencia.

OURENSE
¬ACTIVIDADES. Maio Xove. O
programa, organizado pola con-
cellaría de Xuventude e 45 aso-
ciacións e entidades, reúne un

¬MÚSICA.Festival de Música
Cidade de Lugo. XXXVI Se-
mana do Corpus. Prosegue
esta importante mostra de mú-
sica culta, coas seguintes actua-
cións e intérpretes:
O xoves 29, ás 20:30, Manuela Cus-
ter, mezzosoprano; José Manuel
Zapata, tenor e Rubén Fernández
Aguirre, piano, reproducen a
Ópera belcantista Círculo das Ar-
tes de Lugo.
O martes, 3 de xuño, ás 20:30,pre-
séntanse o tenor Mark Padmore e o
pianista Roger Vignoles. Os dous
británicos lánzanse cos Ciclos de
cancións de Britten, no Conserva-
torio Profesional de Música.
O mércores 4, ás 20:30, Miro Moreira
dirixe ao Coro da Universidade de
Santiago de Compostela e á Capela
Compostelana  enO tanxer co can-
tar: cancioneiros españois do
S.XVI, que terá lugar na Igrexa de
San Pedro, para pechar a 18 edición
deste Festival.
¬MÚSICA. Dani Flaco . O artista
catalán presenta o seu disco “Saida
de emerxencia”, nunha mini-xira ga-
lega.  O xoves 29,  ás 23:00, entrada 7
euros, no Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Sax Machine . O grupo
de jazz actúa o sábado 31,  ás 00:00,
no Clavicémbalo.

MELIDE
¬MÚSICA.Kogito. Unha banda
chea de ritmos variados e gañas
de festa nos seus dez compoñen-
tes. O venres 30, á unha da ma-
drugada, na Sala 600.

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

ANOSATERRA
29 DE MAIO - 3 DE XUÑO DE 2008

Dos ábacos aos computadores.  

Oman Consort, grupo barroco que fará sonar o órgano da Universidade compostelá.

Rufus Wainwright, cantautor
norteamericano que está en San-
tiago, pechando o ciclo Sons da Di-
versidade.

¬ MÚSICA

O órgano da Compañía,
doutra maneira.

Baixo este nome ofrécesenos
unha orixinal iniciativa para poñer
ao público en contacto con este
órgano, propiedade da Universi-
dade compostelá, construido
polo santiagués José Sáez en
1801 e restaurado en 1998.
Despois de ter actuado o grupo
Oman Consort este pasado mar-
tes, o xoves 29, ás 20:30 horas
proxectaráse o filme Zemlya
(1930), do mestre soviético Ale-
xander Dovjenko, acompañado
con música ao vivo para órgano e
guitarra eléctrica. Interpretan esta
singular fórmula músico-cinema-
tográfica Martina Schobersber-
ger ao órgano, e Daniel Oman á
guitarra, compoñentes do grupo
xa citado. Colabora na proxección
o Cineclube Compostela.
Este acompañamento aparente-
mente insólito fai resgatar a figura
do “órgano cinematográfico”, un
instrumento deseñado nos tem-
pos do cine mudo específica-

mente para acompañar estes fil-
mes, con recursos sonoros pro-
pios e adptados á ilustración mu-
sical do cine.
E o mércores 4 haberá unha
charla-concerto sobre os instru-
mentos antigos de tecla, a cargo
do construtor, restaurador e orga-
nista austríaco Herbert Kuen,
quen tocará o órgano da Compa-
ñía e outros instrumentos cons-
truídos ou restaurados por el.
Na Igrexa da Universidade, ás
20:30 horas.
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mano, e a importancia das Áreas
Mariñas Protexidas (AMPs) para a
conservación da biodiversidade. Re-
mata este venres 30, nas instalacións
do Albergue.
¬MÚSICA. Donicelas. As pandere-
teiras de Salceda de Caselas amosa-
rán as súas últimas composicións.
Será o venres 30, ás 23:00.  Os prezos
6 euros normal, 5 anticipada e 3 para
socios. No Café Liceum.

REDONDELA
¬TEATRO. IX Festival de Títeres.
Actuacións en interior, e pola rúa du-
rante o sábado e domingo, segundo
programación que se pode ver en
recadro aparte.

RIBADEO
¬TEATRO. Arte.A obra da compañía
Fulano, Mengano e Citanoserá re-
presentada este domingo 1 de xuño,
ás 20:30, noAuditorio Municipal Her-
nán Naval .

SANTIAGO
¬CINE. Good morning, Baby-
lonia. Filme dos irmáns Taviani,
sobre a epopeia do cine mudo de
Hollywood, unha obra máis resul-
tona que clásica. O luns 2, ás 18:00,  e
ás 20:30, en versión orixinal subtitu-
lada, na Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Parallel Walk. O Centro
Galego de Arte Contemporánea
ofrece  esta mostra, do mozo artista
francés Guillaume Leblon, até o 29
de xuño, no CGAC.
¬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.Na linde do camiño. Ex-
posición da pintora madrileña Laura
Romero, na Galería Sol&Bartolomé
(Rúa S. Francisco, 30).
¬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. Historia dunha emi-
gración difusa. Unha exposición
gráfica e audiovisual que ofrece unha
visión analítica e reflexiva do fenó-
meno da emigración galega a Lisboa
durante os últimos 500 anos. Até este
1 de xuño no Museo do Pobo Galego.
¬EXPO. O paxaro Pi e a lingua
dos paxaros.A mostra presta es-
pecial atención á obra “O Paxaro Pi”
ao que o surrealista dedicou unha
significativa peza literaria: o poema O
rito mecánico do paxaro Pi, escrito nos
anos cincuenta. Até o 21 de setem-
bro, na Fundación Granell. Na mesma
sala, e até o 7 de xullo, a arte surrea-
lista de José María Seijas, con obra
até o ano 2000 deste pintor galego.
¬EXPO. Historieta galega.

1973-2008.  Percorrido histórico
pola banda deseñada galega
dende os anos 70 até o tempo ac-
tual. Tamén haberá, unha serie de
clases e actividades para os máis
pequenos. Até o 8 de xuño no Audi-
torio de Galicia.
¬EXPO.O espazo construído.
Oportunidade para coñecer de
preto varios traballos escultóricos,

GUIEIRO.51.

¬MÚSICA. Joe Barnara. Actua-
ción o xoves 29, ás 23:30, entrada
gratuita, na Sala Karma.
¬MÚSICA.O soño dunha noite
de verán. O ciclo “Grandes Or-
questras” trae o concerto que a
Real Filharmonía de Galicia,
baixo a dirección de Antoni Ros
Marbà e co apoio do Orfeón Terra
A Nosa, ofrece o venres 30 , ás
20:30 no Pazo da Cultura . 
¬MÚSICA. Champurrada + Os
Fervellasverzas. Actuación
este venres 30, ás 23:00 , na Sala
Karma.E o día seguinte, sábado
31, no mesmo local, actuación de
Malas Pulgas + Essencia de
Lapo, ás 23:00.
¬MÚSICA. Quempallou. Dentro
do Circuíto 4x4, estes sete músicos
de xa longa experiencia nos escena-
rios, presentan o seu último traballo
Polo Aire. A entrada custa 5 euros,
reducida 3. Este sábado 31, ás 20:30,
no Teatro Principal.       

PORRIÑO
¬EXPO.Áreas mariñas protexi-
das. A exposición pretende sensibi-
lizar á cidadanía sobre a degrada-
ción do medio marino polo ser hu-

pertencentes aos fondos da Colec-
ción Caixa Galicia, de catro artistas
notables da arte contemporánea
do país: Miquel Navarro, Caxi-
gueiro, Pamen Pereira e Sergi
Aguilar. Na Sede Fundación Caixa
Galicia, até o 8 de xuño.
¬MÚSICA. Rufus Wainwright.
O ciclo Sons da Diversidade pe-
cha a tempada co concerto deste
cantautor canadiano-americano,
unha das figuras do pop contem-
poráneo. O domingo 1 de xuño, ás
21.00, entradas 20/10 euros, no
Auditorio de Galicia.
¬MÚSICA. Omar Faruk Tekbi-
lek. O compositor e virtuoso frau-
tista turco é mundialmente coñe-

cido polas súas interpretacións co
ney en estilo sufi, como pola fusión
de música tradicional do medio
oriente, principalmente turca, con
sintetizadores modernos. As entra-
das custan de 12 a 8 euros. O xoves
29,  ás 20:30, no Teatro Principal.
¬DANZA. Ni palante ni patrás
(no hay manera, oiga...). A
bailarina Teresa Nietoe a súa com-
pañía presentan esta obra, que xa
recadou o premio Max á mellor in-
térprete feminina, foi o mellor es-
pectáculo en xira na Feira Interna-
cional de Teatro e Danza e premio
Villa de Madrid á mellor coreogra-
fía. O sábado 31, ás 21:00, no Teatro
Principal.

Quere saber máis”                                        anosaterra.com

Áreas mariñas protexidas,
unha exposición para sensibilizar

sobre os perigos do medio ma-

riño, e que, na súa estadía no Po-

rriño, remata estes días.

ANOSATERRA
29 DE MAIO - 3 DE XUÑO DE 2008

O grupo Quempallou actúa no circuito 4x4.

¬ TEATRO

IX Festival de Títeres de Re-
dondela

ENSALA

Xoves 29
19:00. e 21:00,Sofie Krog (Dina-
marca) "Diva" (+ 13anos).
Venres 30
El Chonchón (Arxentina)"Tres espi-
nas" (+ 10 anos). 21:00.
Sábado 31
Teatro Harapo (Arxentina) “Amor y
circo” (Familiar).17:00.Cietro-Héol
(Francia) “A man” (10 anos) 21:00.
Domingo 1
Teatro Harapo (Arxentina) “Amor y
circo” (Familiar).17 :00. Bululu Thea-
tre (Francia) “El Titiritero” . 21:00.

PROGRAMACIóNDERúA

Sábado 31:programación desde as
12:30 até as 22:30, con actuacións
dos grupos e compañías dos que es-
pecificamos horarios e lugares para
o día final,domingo 1 de xuño:
13:00 hs.Praza do Concello: Vita
Marcik: "Bajaja". Rúas Alfonso XII e Ri-
beira: Criadores de imagens: "Drago-
circo" (ata 14 hs.)
13:30hs.   Xardíns da  Alameda: Tea-
tro de formas animadas : "Mamu-
lengo de Joao Redondo”
17:00 hs. (e de 19 a 22) Xardíns da
Alameda: Whalleyrange All Stars :

"Pig" (ata 19 hs.) Rúa Alfonso XII: The
Von Trolley Quartet.
17:30hs. Praza da Alfóndiga: Teatro
de formas animadas .
B hs. Praza do Concello:   "Dancing
Puppets". Paseo da Xunqueira -Ala-
meda: Criadores de imagens (ata
20:30 hs.)       
18:30, 19:15  e 20:00 hs. Praciña Con-
servatorio vello:  Carton Louf…! : "Oh
Grand Loup". Praza da Alfóndiga: Te-
atro de formas animadas. Pista da
Xunqueira: The Turre’s Band. Guixot
de 8: "Gargot de joc" (ata 21:30 hs.)
19:00 hs.Praza Reveriano Soutu-
llo: Vita Marcik.Xardíns da Ala-
meda: The Von Trolley Quartet.
Praza Casa da Torre: Companyia
La Tal : "Carilló". Praza Fonte de
Santiago: The Turre’s Band.
21:00hs.  Praza do Concello:    "Dan-
cing Puppets".
2:30 hs.  Praza da Torre: The Turre’s
Band.
22:00hs. Praza da Constitución, The
Von Trolley Quartet.

Tendo comezado o luns 26 de

maio, a Mostra esténdese até o

xoves 5 de xuño. As representa-

cións terán lugar no Salón Teatro

e no Teatro Principal de Santiago

de Compostela, a partir das 21:00

horas. A entrada é gratuita, previa

retirada das invitacións nas taqui-

llas.

Xoves 29

Salón Teatro
Teatro da Falúa, da USC.
Mort, de Terry Pratchett (Adapta-
ción teatral de Stephen Briggs).
Duración: 90 mins.

Venres 30

Salón Teatro
Aula de Teatro da Universidade da
Coruña.
Ubú Rei, de Alfred 0jarry. Dura-
ción: 70 minutos.

Sábado 31

Sala de Teatro Roberto Vidal Bo-
laño, ás 19:30 (despacho de entra-
das desde unha hora antes).
Murmurios Teatro, da USC.
En  Construción, creación colec-
tiva, duración: 30 minutos.

Sábado 31

Salón Teatro
Terapia do chicle, da USC.
Unha Traxedia calquera, de D.
Mondadori, duración: 50 minutos.

Domingo 1

Salón Teatro
Tangatutanga Teatro, da USC.
O abano de Lady Windermere,
de  Oscar Wilde, duración: 75 mi-
nutos.

Luns 2

Salón Teatro
Aula de Teatro Maricastaña, Uni-
versidade de Vigo.
84, baseada na o bra de G. Orwell
1984, duración: 80 minutos.

Martes 3

Salón Teatro
Aula de Teatro da USC
As Raíñas, de Werner Schwab,
duración:80 minutos.

Mércores 4

Teatro Principal
NNC, da Universidade de San-
tiago.
Golpe de estado, de Manuel
Alonso Alcalde, duración: 60 mi-
nutos.
A mostra remata o xoves 5, no Te-
atro Principal, coa obra Minifun-

diolandia, polo Teatro do Aramio
da USC.

¬ TEATRO UNIVERSITARIO
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¬MÚSICA.Festival Rock en
Costa Os grupos Bunnyranch
(Coimbra), Black Panda (A Coruña),
Sizo (Porto), Paniks (Barakaldo) e
Dr. Gringo (Santiago DC) actuarán o
sábado 31, ás 21:00,no campo da
festa do Castiñeiriño.
¬MÚSICA. Swingpool. Banda san-
tiaguesa que interpreta jazz ou jazz-
funk, con temas orixinais en galego
e inglés, e tamén standards revisa-
dos. O mércores 4, ás 22:45, na Borri-
quita de Belem.
¬TEATRO. Teatro para comer?.
Dentro do AcciónST (intervencións
en espazos do Salón Teatro) Teatro
dell Ariette presenta esta obra, do
mércores 4 até o 7 de xuño, xunto a
outras obras e actividades teatrais,
ás 20:30, no Salón Teatro .
¬TEATRO.IX Mostra de Teatro
Universitario . Ver programa-
ción en destaque aparte.

TUI
¬EXPO. Xavier Cuíñas. Escultu-
ras, até o 14 de xuño,na Galería Tris-
quel e Medulio.

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. 

VIGO
¬CINE. Profumo di donna. A
comedia de Dino Risi, un mestre
menos coñecido que os grandes
italianos, cun pletórico Gassman .
O martes 3, ás 18:00 (versión do-
brada), e ás 20:30 (orixinal con sub-
títulos en español), no Centro So-
ciocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. De nova materia. Es-

cultura contemporánea na
Colección Caixanova. Exposi-
ción que combina a obra dos artis-
tas galegos máis recoñecidos como
Leiro, Manolo Paz ou Silverio Ri-
vas, coas propostas máis novas de
Marcos Juncal, Jorge Perianesou
Diego Santomé, entre outros. Até
o 15 de xuño, no Centro Cultural Cai-
xanova.
¬EXPO. Paixóns privadas, vi-
sións públicas. O comisario e
crítico de arte Fernando Castro
Flórez presenta unha selección de
fondos de coleccións privadas de
Galicia, centradas en arte contem-
poránea. Un conxunto de obras
que, desde os anos oitenta ata o
presente, nos axuda a facer un per-
corrido pola historia da arte e do co-
leccionismo máis próximo. Até o 7
de setembro, no MARCO, Museo de
Arte Contemporánea .

¬TEATRO.Ultranoite dedicada
a John Balan . Homenaxe ao ar-
tista recentemente falecido, quen
actuara nesta sala nos seus inicios. O
xoves 29, ás 23:00, entradas de 10 a 5
euros, na Sala Nasa.

SANXENXO
¬MÚSICA. The Blows.Os vigueses
están de estrea con Upskirts , once
temas directos e urxentes, destina-
dos á pista de baile e ao directo máis
salvaxe, que sorprenden pola súa es-
pontaneidade e a forza da súa pro-
posta. O venres 30, ás 23:00, na sala
Woodstock.

SARRIA
¬MÚSICA. The Blows.Os vigueses
están de estrea con Upskirts , once
temas destinados á pista de baile e
ao directo máis salvaxe. O sábado
31, ás 00:00, na salaPlaneta.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

XVIII Concurso de Gaita Galega
“Constantino Bellón”

BASES
1.- Poderán tomar parte tódolos gaiteiros que
o desexen. As gaitas poderán estar afinadas en
calquera tonalidade. A interpretación será sen
acompañamento.
2.- REQUISITOS:
2.1) Os concursantes deberán enviar ó Ateneo
Ferrolán (Rúa Magdalena, 202-204, 1º. Ferrol)
un CD gravado coa peza, ”Olavide”, de Daniel
Bellón facendo constar na mesma o pseudó-
nimo adoptado.
2.2) A partitura orixinal dunha peza inédita
composta expresamente para este Concurso
e unha copia da partitura da peza tradicional
ou de autor.
3.- PLICAS:
3.1) Os concursantes deberán enviar o CD nun
sobre pechado identicado co pseudónimo
adoptado. Este sobre deberá incluírse noutro,
co mesmo pseudónimo no exterior e acom-
pañado da seguinte documentación:
partituras -orixinal e tradicional-, así como os
seus datos persoais: nome, apelidos, enderezo
e teléfono.
3.2) A non cumprimentación dos anterio-
res requisitos é excluínte da selección para
o concurso.
4.- As partituras carán en propiedade do Ate-
neo Ferrolán.
5.- Co obxectivo de promociona-la participa-
ción da Galicia do exterior créase un apartado
especíco, dirixido ós gaiteiros das comunida-
des galegas da emigración, chamado “Gai-
teiro de Soutelo”.
6.- Na nal actuarán, como máximo, un total de
catorce gaiteiros repartidos do seguinte xeito:
* Dez finalistas seleccionados polas gravacións
presentadas directamente ó Ateneo Ferrolán,
tal e como se contempla nestas Bases.
* Catro finalistas seleccionados segundo se

especifica no Premio “Gaiteiro de Soutelo”.
Tódolos finalistas vestirán obrigatoriamente o
traxe tradicional galego, o cal terase en conta
por parte do Xurado.
7.- A interpretación no Concurso constará de :
7.1) Unha peza inédita, creada expresamente
para a presente edición do Concurso "Cons-
tantino Bellón", e máis da peza tradicional ou
de autor.
7.2) O tempo máximo do que disporá o intér-
prete para a anación da gaita e a interpreta-
ción de ámbalas dúas pezas será de 6 minutos,
computados, sen pausa, dende a primeira
nota escoitada, ata a última.
Tódolos nalistas recibirán unha peza de cerá-
mica deseñada por Sargadelos, baseada nun
óleo de Luís Seoane, cedido expresamente

pola súa viúva Maruxa Seoane, para este con-
curso, e un Diploma acreditativo da súa partici-
pación no Concurso.
8.- A dotación do Premio será de 3000 € con
dous accésit de 1000 €.
9.- Concurso de composición para Gaita Ga-
lega Solista.
10.- O Xurado cualicador valorará o em-
prego de xiros e técnicas propiamente ga-
legos por parte dos finalistas e a súa deci-
sión será inapelable.
11.- Como remate do Concurso, os finalistas in-
terpretarán conxuntamente a peza obrigato-
ria. Para ilo, deberán traer unha gaita en DO, a-
nada a 440 Hz.
12.- O Ateneo Ferrolán patrocinará unha gra-
vación do Concurso coa edición do mesmo en
formato de disco compacto.
13.- O Prazo de inscrición remata o 13 de
xuño do 2008.
14.- A final terá lugar na cidade de Ferrol o día
31 de Agosto do 2008.
15.- Aqueles casos non contemplados nestes
artigos serán decididos a criterio do Xurado. A
participación no Concurso implica a total
aceptación destas BASES.
- Concurso de composición
para Gaita Galega Solista, requisitos:
(Punto nº 9 )
9.1) Poderán tomar parte todos os composito-
res que o desexen.
(...)
9.6) O prazo de presentación das partituras re-
matará o día 30 de maio de 2008.
9.7) A dotación do premio será de 2000 €.
9.8) O premio poderá ser declarado deserto.
-“Gaiteiro de Soutelo”
(Punto nº 5)
a.- Co gallo de promociona-la participación da
Galicia do exterior no Concurso “Constantino
Bellón”, a Consellería da Emigración convoca o
Premio “Gaiteiro de Soutelo”.
b.- Poderán participar tódolos gaiteiros dos
centros galegos ou institucións da Galicia do
Exterior. (....)

III  edición de “A polo Ghit”

Comezou hai varios días a terceira edición de
A polo ghit, o concurso que procura a canción
galega do verán e que organizan Vieiros e a
Radio Galega. Até que se peche a admisión
(consultar a web de Vieiros, www.vieiros.com),
as agrupacións e solistas que queiran aspirar
ao ghit 2008 teñen abertas as caixas de correo
reais e virtuais para enviar as súas achegas.
Nun par de semanas dará comezo a parte in-
teractiva do concurso, cunha nova web e al-
gunhas novidades, para que os internautas
poidan comezar a escoitar, descargar, votar e
opinar sobre as cancións presentadas. Tamén
soarán no programa Extrarradio, da Radio
Galega, e ao longo da programación da emi-
sora pública.

Como nas anteriores edicións, pódense enviar
arquivos de audio das cancións ou ben vídeos,
acompañados dos datos dos participantes, un
breve texto descritivo, a letra da canción e fo-
tografías da banda ou solista. Mais este ano ha-
berá un pequeno cambio nas bases: quere-
mos promover a creatividade dos artistas do
país, polo que os temas concursantes terán
que ser propios e non versións.
Debe enviarse cadansúa copia dos arquivos
aos seguintes enderezos electrónicos:

apologhit@vieiros.com
extrarradio@crtvg.es

Para que non dispoña de conexión á internet,
tamén ten a posibilidade de empregar o co-
rreo tradicional. Os enderezos para enviar as
dúas copias dos temas en formato CD son:

Vieiros
Rúa do Pombal, 43, soto
15705 Santiago de Compostela

Radio Galega
San Marcos
15820 Santiago de Compostela

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
29 DE MAIO - 3 DE XUÑO DE 2008

Música do vento é o título da obra
de teatro, danza e percusión levada
ás táboas polo grupo Intermission,
no Teatro Arte Livre de Vigo.

Nova homenaxe a Balan, na Sala Nasa.
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Livre, sito na Rúa Vázquez Varela, 19.

VILAGARCÍA
¬TEATRO. Non é tan fácil. Obra
do grupo Malasombra, represén-
tase o venres 30, horario sen confir-
mar, no Auditorio  de Vilagarcía.

VILALBA
¬TEATRO. O avaro.Versión da clá-
sica obra de Moliere polo grupo Tea-
tro Galileo, represéntase o sábado
31, ás 20:30, no Auditorio Municipal.

xira europea coa que promociona
o seu último traballo, “It is Time for
a Love Revolution”, que veu a luz o
pasado 5 de Febreiro. Actúa o xo-
ves 29, ás 22:00, entradas a 35 eu-
ros. O concerto celébrase no Insti-
tuto Feiral de Vigo (IFEVI), un día an-
tes da aparición de Kravitz no
Rock in Rio Lisboa.
¬MÚSICA. Luz Casal. A cantante
de orixe galega presenta o seu úl-
timo disco “Vida Tóxica”. Actúa
este sábado 31, ás  22:30, entra-

das de 30 a 20 euros,no Teatro-
Sala de Concertos do Centro Cultu-
ral Caixanova . 
¬TEATRO.Música do vento. A
obra composta polo galego Igna-
cio Sanz, dálle nome a este espectá-
culo en que se aposta maioritaria-
mente por composicións propias e
de autores próximos. Posta en es-
cena pola compañía Intermission
Dúo de Percusión, os días xoves
29, e venres 30, ás 21:30, e o do-
mingo 31, ás 20:30, no Teatro Arte

¬EXPO. Os rostros do fútbol. Os
fotógrafos suízos Mathias Braschel
e Monika Fischer son os creadores
deste proxecto expositivo, que mos-
tra as expresións de 25 dos futbolis-
tas máis destacados a nivel mundial.
Até o 22 de xuño, no Centro Sociocul-
tural Caixa Galicia.
¬EXPO. Manuel Vilariño. Exposi-
ción de fotografías deste gañador
do premio Nacional de Fotografía.
Na Galería Bacelos, Rúa Progreso, 3.
¬EXPO. Onde o mundo se
chama Terranova. Exposición
de fotografías e obxectos sobre a
pesca galega en Terranova. Até  o 7
de setembro, no Museo do Mar.
¬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. Young Marble Giants
Case trinta anos despois voltan subir
estes galeses a un escenario nunha
xira que ten dúas únicas paradas no
estado español, unha delas en Vigo.
O mítico trío pecha o vindeiro xoves
a programación de primavera do
sexto SINSAL. As entradas, 15 euros,
a metade para universitarios da UVi .
Actuación este xoves 29, ás 21:00,
noTeatro Caixanova.
¬MÚSICA. The Blows.Os vigueses

están de estrea con Upskirts , once
temas directos e urxentes, destina-
dos á pista de baile e ao directo
máis salvaxe, que sorprenden pola
súa espontaneidade e a forza da
súa proposta. O xoves 29, ás 22:30,
enLa Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Dani Flaco . O artista
catalán presenta o seu disco “Saida
de emerxencia”, nunha mini-xira
galega.  O venres 30,  ás 23:00, en-
trada 7 euros, na Sala Contrabajo.
¬MÚSICA. Dakidarría. Presen-
tan os temas reggae e ska do seu
disco "El futuro nunca existió". A en-
trada custa 5 € , 10 € se inclúe o
CD/DVD. Este venres 30, ás 23:59,
en La Iguana Club. 
¬MÚSICA. Ectoplasma. Co ve-
terano músico Nicolás Pastoriza á
fronte a banda viguesa Ecto-
plasma presenta os temas do seu
primeiro disco “Amor por lo para-
normal”. O sábado31, ás 23:59, en
La Iguana Club.
¬MÚSICA. Boikot. A veterana
banda de punk rock urbano Boikot
presenta en concerto so seu novo
disco "Amaneció" gravado en Bos-
nia coa produción de Javier Abreu.
A entrada custa 18/16 euros.O sá-
bado 31, ás 23:00, na Sala A!.
¬MÚSICA. Little Albert Boogie
Band. O son do grupo esta do-
tado dunha potente base rítmica e
punzantes riffs de guitarra, co que a
enerxía flúe de forma natural. O sá-
bado 31, ás 23:00, no Contrabajo.
¬MÚSICA. Lenny Kravitz. O
norteamericano inicia en Vigo a

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. 

ANOSATERRA
29 DE MAIO - 3 DE XUÑO DE 2008

Boikot , veterano grupo que presenta novo disco en Vigo.

Mestres do Cine italiano, o ci-
clode clásicos do cine transalpino,
que sigue a súa itinerancia polas
cidades galegas

� Compro e intercambio ad-
hesivospolíticos de Galiza. Car-
los Varela (Asturias).
adhesivos22@yahoo.com.br. 

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

� Alúgase casaen Lira, a carón
da praia completamente equi-
pada para 6 persoas. Alquílase
por quincenas (600 euros) e por
mes (1200 euros). Telf.:
981761144

� Son autónomono sector do
transporte. Busco traballo. Telf:
666 627459. Dani.

� Fanse plantacións, podas,
limpeza de fincas e montes, des-
broces manual e mecánico, cal-
quer traballo agrícola. 
Tlfno: 686 75 31 05 (Carlos).

�  Casa para aluguer de fin de
semana ou para vacacions, si-
tuada á beira do rio Miño en Sei-
xas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

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

�  Alúgase baixo moi céntrico
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 Casa-
riego. Alugo casa nova de
campo con xardín, asador,
horta, cenador. Preto de praia
e montaña. Zona moi tran-
quila. Fins de semana de ven-
res 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. Ra-
zón no telf.  636 560 154.

� Vendo lavadora e neveira
totalmente novas (só dous me-
ses e pouco uso) por xunto ou
separado. Chamar ao
645748796 logo das 19.00. Xosé
Ramón (Candeán-Vigo)

� Ecoturismo na Serra do
Suído.www.fotorural.com/por-
tomartino.
Telf.  667 75 57 45

� Gustaríache ter un albergue
turísticona derradeira etapa do
Camiño de Santiago”? Con-
xunto histórico en pedra 600
metros. Finca 2.000 metros. Se-
mirrestaurado. Chama e infor-
mámoste. 
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 antigade co-

medor, de castiñeiro. 
Telf: 676 727 518.

�Alúgase apartamento en Ri-
badeo.Meses xullo e agosto.  
Telf: 676 72 75 18.

� Vendo colección A Nosa Te-
rra do ano 1907 ao 1970.
Consta de 15 volumes (dous de-
les de índices). 
Contacto: xan_sen_lar@terra.es.

�Facemos traballos en pedra:
escultura, artesanía, constru-
ción, reformas, restauración.
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 sensibili-
dade, 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 correo:
lourido@nodo50.org

� Vendo a bo prezo un col-
chón fotón platino con dúas al-
mofadas. Telf: 986504407
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non é sempre, e este Vermello
escuro que agora se edita en dvd
é probabelmente a mostra máis
definitiva de todos os excesos do
seu cinema. Esta historia de asa-
sinatos brutais, sádismo voyeu-
rista e presuntas mediums está
protagonizada por outro fetiche
da época ao que lle vén como
anel ao dedo a personaxe ideada
por Argento: David Blow Up
Hemmings.

Commare Secca  /
Mamma Roma
Dirixen: Bernardo Bertolucci /
Pier Paolo Pasolini.
Intérpretes: Gabriella Giorgetti,
Giancarlo de Rosa /
Anna Magnani, Franco Citti.
Drama. Italia, 1962

Como xa sucedera hai unhas se-
manas coas obras mestras de
Cocteau –Orfeu e A Bela e a
Besta–, os cinéfilos máis refina-
dos teñen esta semana a oportu-
nidade de perpetrar unha nova
sesión dupla desas que poden
resultar memorábeis. Edítanse
en dvd dous filmes fundamen-
tais para entender o cinema ita-
liano de autor dos anos 60, dúas
fitas da mesma colleita e con
abundantes marcas de consan-
guinidade. A Commare Seccaé o
debut tras a cámara de Berto-
lucci, un frío relato criminal ve-
rista que reconstrúe a investiga-
ción policial sobre o asasinato
dunha porstituta no submundo
lumpen da Roma da época. Ber-
tolucci aínda estaba baixo a pro-
tección de Pasolini, que asina o
guión xunto con Sergio Citti, o
mesmo dúo que está tras a outra
fita, Mamma Roma, segunda
longa de ficción de Pasolini, xa
con Bertolucci –axudante na súa
anterior fita– emancipado e acu-
dindo ao mesmo imaxinario da
Commarepara contar a historia

doutra meretriz romana, esta
viva e encarnada pola

Magnani, que loita
por abandonar o
mundo lumpen do
seu pasado na
obra mestra cine-
matográfica do
poeta boloñés.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
A néboa de Stephen King
Dirixe: Frank Darabont.
Intérpretes: Thomas Jane, Alexa
Davalos.
Terror. EE UU, 2008

Darabont é un experto contras-
tado no Stephen King carcera-
rio. Cadea perpetuae a reitera-
tiva A milla verde dan boa fe
desta aseveración. Resulta con-
vincente cando practica a lin-
guaxe do xénero sen máis preo-
cupacións, pero, como o propio
King, naufraga estrepitosa-
mente cando se pon trascen-
dente, razón do fiasco da se-
gunda fita citada. Desta volta,
recorre a un novo orixinal do
autor de Carrie, neste caso na
súa faceta máis coñecida, a te-
rrorífica, inda que da súa época
máis descafeinada. Unha né-
boa ominosa e opresiva vai cer-
cando os veciños dunha pe-
quena vila de Maine. Vaino ter
moi complicado para emen-
darlle a plana á homónima fita
do John Carpenter dos primei-
ros 80, como o King daqueles
anos, o da época boa.

Alexandra
Dirixe: Alexander Sokurov.
Intérpretes: Galina
Vishnevskaia, Vasili Shevtsov.
Drama. Rusia, 2007

Non sei que pasa ultimamente
na facción “gafapasta” da fre-
guesía cinéfila que andan todos
como tolos polo cine de Soku-
rov, herdeiro convicto e confeso
do desaparecido Andrei Tar-
kovski e membro de honra desa
caste de cineastas extremados
que ou ben se odian ou ben se
aman con paixón. O certo é que
xa leva uns cantos anos dando
guerra sen cuartel –Taurus, Nai e
fillo– para gozo dos fans do
plano moroso e da narrativa
neurasténica. O último Sokurov

consciente-mente autoral dos
directores europeos. Neste caso,
temos un novo Greenaway de
época, como na inenarrabel-
mente teatral O neno de Maçon,
tratando de relatar un episodio
da vida de Rembrandt levándoo
ao seu peculiar rego estilístico.
Recoñezo que O ventre do ar-
quitecto ou The Pillow Bookre-
sultáronme relativamente cu-
riosas pero un par de planos lo-
grados non xustifican dúas ho-
ras de metraxe.

DVD VENDA.
Vermello escuro
Dirixe:  Dario Argento.
Intérpretes: David Hemmings,
Daria Nicolodi.
Terror. Italia, 1975

O filme de culto pro excelencia
do italiano Dario Argento, máis
recoñecido polos detractores
como o pai da actriz Asia Ar-
gento, pasa por ser a gran refe-
rencia da madurez do giallo,a
peculiar variante italiana do thri-
ller. Morboso e insán, o cine de
Argento resulta toda unha ex-
priencia sensual
e turbadora
c a n d o
acerta, que

aventúrase na traxedia che-
chena, iso si baixo o prisma de
soidades, incomunicacións e
demais patoloxías habitual do
seu cine. Estando como está o
patio penso que o vai ter cru no
minguante panorama cinema-
tográfico do país.

Fay Grim
Dirixe: Hal Hartley.
Intérpretes: Parker Posey, Jeff
Goldblum.
Drama. EE UU, 2006

Levaba un tempo fóra da
axenda cinéfila o outrora enfant
terribledo cine independente
norteamericano. Hartley re-

Xosé Valiñas

gresa ás pantallas estatais, reto-
mando, oito anos despois, as
personaxes de Henry Fool., o
seu último filme de certa mag-
nitude a nivel popular. O relato
céntrase agora na figura da
compañeira de Fool., Fay Grim,
loitando contra a demorada
sombra do seu atrabiliario ex e
tratando de criar o fillo común
lonxe da súa influencia. Por
certo, que se falamos de recupe-
racións non estaría de máis sa-
lientar o retorno como musa in-
diede Parker Posey, logo de que
non acabara de callar o seu
asalto á división comercial. 

Rolda de noite
Dirixe: Peter Greenaway.
Intérpretes: Martin Freeman,
Emily Holmes.
Biográfica. Reino Unido, 2007

En plena semana de cine autoral
non podía faltar o británico Gre-
enaway. E falando de cineastas
que ou se odian ou se aman o di-
rector de Conspiración de mulle-
resten reservado un nicho espe-
cial de mercado no que o público
se divide entre os que desexarían
acabar coa súa vida dalgún xeito
creativo;os que gustan do seu
cine pero non se atraven a dicilo
en voz alta; e unha reducida mi-
noría elitista que segue con fer-
vor as ocurrencias do máis auto-

Fotograma d’A néboa de Stephen King. RALPH NELSON
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Unha escena de Alexandra. 

Jeff Goldblum e Parker Posey en Fay Grim.

Dario Argento é odirector de Ver-

mello escuro. MARIO ANZUONI / REUTERS

Anna Magnani
protagoniza

Mamma Roma.
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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.

Un estudo é unha posición deseñada a medida en vez de proceder
dunha partida real, na que o que se pretende e atopar o problemático
camiño para que as brancas gañen ou empaten. Os estudos e composi-
cións artísticas de xadrez ademais de amosar combinacións e move-
mentos sorprendentes e inesperados de gran beleza teñen a virtude
de ensinar a esencia máis recóndita das pezas, polo que son unha moi
boa práctica para aqueles que queren mellorar o seu xogo.

Theodorus Cornelius Louis Kok
Composición. 1936

Theodorus C. Kok foi un destacado
compositor de problemas e estudos
de xadrez. Naceu na Haya en 1906 na
época de ouro da composición xa-
drecística.
Normalmente as torres deben colo-
carse detrás dos peóns sexan teus ou

do rival, Tarrasch enunciou esta regra
xeral de xeito tautolóxico: ”Sempre pon
a torre detrás dos peóns… excepto
cando sexa incorrecto facelo así”.  Neste
estudo de Kok a vantaxe material fai
que pese á mala colocación das súas
pezas as brancas se impoñan cun típico
e fermoso recurso: 1.Td8 Txh3+
2.Td3!! Txd3+ [2...Th8 3.Tc3 Tc8 4.Rb4
+-] 3.Rc2 [3.Rc4? Td1=] Td6! [As negras

tenden unha trampa, se se coroa
dama: 4.c8=D? Tc6+ Dxc6+ Rxc6 Rb3
Rb5=] 4.c8=C+! Rc6 5.Cxd6 Rxd6
6.Rb3 e as brancas gañan con facili-
dade o final.

XADREZ       xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKUSOLUCIONS

doadomedio

Horizontais:

1- Nome propio feminino, o da actual parella de Sarkozy. Do

revés, remata. 2- Terreo sementado de avea. Cortar a maleza dun

terreo para limpalo. 3- Grupo de xogos gañados, no deporte da

raqueta. Un líquido disolvente, usado para o esmalte das uñas. 4-

Topónimo dunha aldea da Estrada, e de varias máis espalladas

polo país. Prefixo de orixe latina que indica lugar, dirección ou pro-

ximidade. 5- Ao revés, oferta pública de accións. Ovoide, con

forma de ovo.  6- Une mediante un cordel ou corda. “Agás”, nou-

tra forma máis curta de decilo. 7- Mentira evidente, menos para

quen a traga. Abreviatura dun tratamento de respecto para as

mulleres. 8- Contracción, que noutra forma ten unha soa letra.

Escritor grego antigo, autor de Vidas Paralelas e Vida de Alexandre

Magno. 9- Xoguete tradicional que se fai bailar na punta, coa

axuda dunha corda. Banda de rock americana, de gran éxito nos

anos 80 principalmente. 10-  Na Mitoloxía grega, pel da cabra

Amaltea, adornada da cabeza da Medusa. Relixioso membro dal-

gunha orde. 11- Relativo ao sol. Furia, rabia.

Verticais:

1- Escamas caídas do pelo, de desagradable presencia. En medi-

cina, extenuación, desnutrición. 2- Certo cereal. Axóuxere. 3- Pin-

tura ou fotografía que representa a unha persoa. Primeiro apelido

do autor do “Xirarei”. 4- Nota musical. Feito ou acto de apalpar.   5-

Que ten alas. Xuntarse unha facción ou bando con outro para unir

os seus intereses.  6- Nome de letra, e case, de vila galega. Núme-

ro. 7- Desexo, quero algo con forza. Palabra inglesa, de uso

común, que en principio indicaba o conxunto de asesores á direc-

ción dunha empresa ou gabinete.  8- En termos mariñeiros, per-

cha para soster e orientar a puxanza das velas.  En internet, sím-

bolo do dominio de Rusia. 9- Forza ou vontade, folgo. Coller, asir.

10- País da América do Norte. A unha hora temprana. 11- Apare-

llo para arar a terra, antes do tractor.  Xantar, alimentarse.

Liga Galega por equipos
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Eva Estévez
EEssttaa  aaffeecccciióónn  vveennllllee  ddee  lloonnxxee??
No 2000 asistín a unha exposi-
ción de xogos matemáticos e
descubrín que a papiroflexia
ten todo un mundo matemá-
tico que se pode utilizar na aula
sen ningún problema.
AA  ppaappiirroofflleexxiiaa  éé  mmááiiss  sseerriiaa  ddoo
qquuee  ppaarreeccee??
O que non a coñeza un pouco a
fondo pensará que se limita a
facer paxariñas. Pero detrás hai
toda unha teoría. É un xeito dis-
tinto de aprender. Podes ensi-
nar papiroflexia dun xeito lú-
dico sen que o neno se dea
conta de que está aprendendo
Matemáticas. 
VVoosstteeddee  ffaaii  uunn  ppaappeellóónn......
Hai un proverbio chinés que re-
sume o que nós facemos: “oio e
esquezo, leo e recordo, fago e
comprendo”. En papiroflexia
manipulamos, facemos e com-
prendemos. É unha das poucas
actividades que pon en con-
tacto o cerebro o ollo e as mans
á vez. O rapaz manipula a xeo-
metría e chega a conceptos abs-
tractos a través de figuriñas, de
dobraduras... Pero isto non é a
panacea universal, só con papi-
roflexia non podes explicar un
programa de Matemáticas.
AAss  MMaatteessssoonn  ffeerrmmoossaass??
Se consegues transmitilas, es-
tou convencida de que son
unha materia que gustarían á
maior parte da xente. 
EE  oo  ppaappeell??
É un instrumento para facer

Laura Caveiro

A firmábase nunha antiga
portada de O Libro das

mil e unha noites que aquel
era o libro das historias e rare-
zas amenas e divertidas, ador-
nadas con figuras sorprenden-
tes, do máis novo que haber
poida, e panoramas prodixio-
sos dos prodixios dos tempos.
Pero non é tanto das noites
deste libro das que, en princi-
pio, ía eu falar, senón das noi-
tes, ben entradas dos domin-
gos, para ser exactos xa na ma-
drugada dos luns, nas que se
emite agora o programa “Li-
bro aberto” da Televisión de
Galicia. Antes, aínda chegaba
eu até as 12 e media da noite,
ben pasadas ás veces, con
ánimo para ver o programa de
literatura, pero agora, con
todo un luns por diante ao es-
pertar...  aguantar até as dúas
da madrugada... A hora na que
van pechando os garitos e van
pechándose os ollos.

Afirmaba Rafael Cansinos
Assens que As mil e unha noi-
tes, como a Biblia, os poemas
homéricos e algúns poucos li-
bros máis, entre eles o Quixote,
son máis ca un libro, aínda que
se nos presenten en forma de
tal, de igual xeito que unha pai-
saxe é mais ca un cadro e a
alma máis ca un corpo. E
afirmo eu, co mesmo amor
tolo pola literatura, que o “Li-
bro aberto” da Televisión de
Galicia é máis ca un programa
de televisión, aínda que se pre-
sente en forma de tal, mesmo
relegable ás tantas, empeo-
rando un horario xa intempes-
tivo. De igual xeito que Schah-
rasad é máis ca unha muller,
por iso ela si aguantou.�
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Xan Carballa

Odesprestixio da indus-
tria nuclear en amplos
sectores da sociedade e

da comunidade científica, veu
actuando de freo para a súa im-
plantación descontrolada. Os
problemas irresoltos do trata-

mento dos resíduos de longa
duración (miles de anos!) se-
guen a ser un argumento im-
posíbel de contestar. Francia

foi impermeábel a estas razóns
apesar dos accidentes de Ha-
rrisburg (EE UU) ou Chernóbil
(Ucraína). Agora Italia, da man
de Berlusconi, anuncia a cons-
trución de novas centrais.
Aínda sendo especulativo, cabe
preguntarse se aproveitando o

rebufo da suba vertical do pe-
tróleo non estará entrando de
matute unha nova xeneración
de artefactos nucleares, un ne-
gocio mal visto socialmente
pero que colaria se se vende
como enerxía barata en tem-
pos de crise.�
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PETRÓLEO
E NUCLEARES

Para esta profesora de Cálculo da Universidade da Coruña o ‘Efecto 2000’ consistiu no descubrimento da
papiroflexia como ferramenta de traballo. Agora combina a súa paixón pola docencia, as Matemáticas e a
arte de dobrar papel en obradoiros nos que lle amosa a alumnos de todas as idades a parte lúdica das Mates. 

8 400021 303104
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papiroflexia fácil de conseguir,
barato, que non mancha nin
ten perigo para os nenos, e iso
é unha vantaxe porque non
supón trabas no orzamento
dun colexio.
OOss  ttaalllleerreess  ppaarraa  aadduullttooss  ssoonn  ddii--
ffeerreenntteess??
Damos cursiños para profesores
de Matemáticas, e sei que esta
disciplina se usa como medida
terapéutica para problemas de
motricidade e parálise cerebral
porque pon en movemento o
ollo, o cerebro e as mans.
QQuuee  ppooddeemmooss  aapprreennddeerr  ffaa--
cceennddoo  uunnhhaa  ppaaxxaarriiññaa??

A paxariña é un tratado de xeo-
metría. Unha vez montada,
desfala e aparece o que se
chama o “mapa de cicatrices”,
que son as dobreces que fixe-
ches con triángulos, cadrados,
polígonos, simetrías, áreas, án-
gulos, superficies...
QQuuee  éé  mmááiiss  ddiiffíícciill,,  ttrraabbaallllaarr  ccoonn
nneennooss  oouu  ccoonn  aadduullttooss??
Son cousas distintas. Sempre
depende da persoa e do seu in-
terese.
QQuuee  éé  oo  mmááiiss  ccoommpplliiccaaddoo  qquuee
ffiixxoo??
(Dubida) O máis difícil que fi-
xen, que non é nada chamativo,

foi un icosaedro cun só papel.
EE  oo  mmááiiss  cchhaammaattiivvoo??  
Un touro feito con case cinco-
centas pezas de papel sen pega-
mento e sen nada. 
IImmpprroovviissaa  oouu  iinnvveennttaa??
Traballo sempre con diagramas
e libros. 
VVaallee  oo  ppaappeell  ddee  ffuummaarr??
Depende da figura.
PPóóddeessee  vviivviirr  ddaa  ppaappiirroofflleexxiiaa??
Hai xente que si, eu non. 
CCoonnssiiddéérraassee  uunnhhaa  ppooeettiissaa  ddaass
MMaatteemmááttiiccaass  ee  ddoo  ppaappeell??
(Dubida) Conxugo as dúas cou-
sas do xeito máis bonito e lú-
dico que podo.�

’’O Libro Aberto
da TVG é máis ca
un programa de 
televisión, aínda
que se presente
en forma de tal”

OTTO / A.G.N.

Covadonga Blanco, matemática

‘A papiroflexia é un tratado de xeometría’

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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