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Rosa Aneiros

A lba brinca e rebrinca coas
súas oito patiñas de baila-

rina suspendidas no abismo
atlántico. Feliz aniversario!
Onde a tarta para apagar as
candeas? Benvidas as palabras
impresas para nos contar o
mundo! Carai, esta pequena
vulcanoctupus anda ben in-
formada, non sabía eu que ao
fondo do mar chegaran as no-
vas tan rápido. Si, Alba, si. Esta
semana conmemoramos o
nacemento dos primeiros dia-
rios galegos, o Diario de San-
tiago – nacido o 1 de xuño de
1808– e máis o Diario de La
Coruña –nacido o 22 do mes-
mo mes e ano, o mesmo día
que a bisemanal Gazeta de La
Coruña. É o inicio dos diarios
en Galicia e, con eles, da von-
tade de mudar o mundo coas
palabras. Estes periódicos tra-
taban de arengar a cidadanía
acabada de nacer para loitar
contra o invasor francés. Ex-
puñan novas de avances e es-
caramuzas dos exércitos e dos
cidadáns erguidos en armas
contra o inimigo galo. A de
1808 foi unha guerra en armas
pero, sen dúbida, tamén infor-
mativa. E canda ela nace aquí
a toma de conciencia do po-
der dos diarios non só como
altofalantes senón tamén co-
mo transformadores da socie-
dade... Alba mírame cos olli-
ños brancos cargados de mo-
fa. Eh, eh, eh, de que diarios
me falas? Eu falábache de La
feria del mundo, as crónicas
xornalísticas que Ramón Suá-
rez Picallo escribiu entre 1942
e 1956 durante o exilio chile-
no. Presentáronse en Sada o
outro día. Por fin Ramón lo-
grou atravesar o mar, por fin
as súas palabras regresaron a
Veloi. Porque seica para vós
atravesar o mar é importante.
As palabras son as que vos ser-
ven de velame. Son o navegar
e son o desagravio, non si?,
non si?�

’’

’’É o inicio dos diarios en 
Galicia e, con eles, da

vontade
de mudar
o mundo
coas
palabras”

O historiador Marcos Seixo.

A presidenta madrileña 

Esperanza Aguirre

“separado/a”, pero tamén dis-
tinto, especial, fóra do común,
para ben (“saíronme unhas lei-
tugas xebres, non hai outras
iguais en toda a bisbarra”)... Ou
para mal (“este caldo está xebre
/ en xebre, non ten substancia
ningunha”). Nun artigo de Dá-
maso Alonso no número 7 do
“Cuaderno de Estudios Galle-
gos”, o autor introdúcese a fon-
do no termo. Recolle os diciona-
rios de Xoan Cuveiro (1876),
quen o consideraba un “adver-
bio” modal, imaxinamos, que
expresaría pureza ou impunida-
de (“pan enxebre”, ou “cometeu
delitos e vai por aí enxebre”). O
dicionario de Marcial Valladares
recólleo xa como adxectivo, ta-
mén coa acepción de pureza.

Alonso recorre a informantes
de diversas zonas e atopa acep-
cións tan diversas como “de moi
boa calidade”, en Xove, na mari-
ña luguesa (“galiña xebre de boa
a que comeu o golpe”), en Cos-
peito ou Abadín, pero, segundo
descende pola provincia de Lu-
go, a cousa vai a peor, e en Pan-
tón “xebre” xa significa “ruín,
moi malo”.

Tamén atende á etimoloxía, o
máis curioso: o verbo xebrarem-
pregábase na zona galego-astu-
riana para nomear a acción de
separar o gando miúdo (mesmo
as interxeccións xebre! e xebra!
son de uso común nos pastores).  

Así que xa saben: “enxebre”
non é o castizo, senón o “selec-
to” ou o puro, o que non se
mesturou. �

Lara Rozados
“Enxebre” é un termo recorrente
na literatura de principios de sé-
culo, adquirindo pronto diver-
sos usos, algúns deles afectados
dun ton kitsch. As posibilidades
son moi amplas, dende pórlle
nome a restaurantes, termos co-
mo a Enxebre Orde da Vieira, ou
denominar un fenómeno lin-
güístico: o hiperenxebrismo, po-
lo cal se modifica unha palabra
galega con afán diferenciador a
respecto do castelán. 

A acepción de “enxebre”
máis común é realmente a se-
gunda que se atopa no diciona-
rio: característico ou propio dun
país, “castizo”, auténtico, puro
xenuíno, que non se mestura...
Non poucas veces con connota-
cións folclorizantes. Pero de on-
de vén este adxectivo que, como
o substantivo “morriña”, temos
interiorizado como exclusivo de
noso, como significante dunha
realidade que só se pode com-
prender aquí?

O primeiro significado deste
adxectivo no Dicionario da RAG
é “sen mestura”, sen engadirlle
nada. “Comer a carne enxebre”
non significa xantar arrodeados
de gaitas e pandeiretas nunha
paraxe con hórreos e palleiras,

senón comela sen compango
ningún. Aínda máis, “andar co
cu enxebre” significa non levar
nada posto. Son usos aínda vi-
vos entre os galego falantes na-
turais. Tamén se emprega para
significar o xaxún: estar enxebre
quere dicir que non se comeu
en todo o día. Aquí atopamos a
posíbel orixe etimolóxica do ter-
mo: a preposición “en” máis o
participio do verbo “xebrar” (se-
parar). Así, xebre pode significar

É unha expresión autóctona, que en tempos
gañou unha negativa connotación folclórica, que
a afastou do uso culto, non embargante o seu
significado (natural, auténtico) quizais farían
aconsellábel a súa recuperación.

Enxebre, unha palabra
baixo sospeita

UERE SABER MÁIS?
– “Enxebre”, de Dámaso Alonso
(Cuaderno de Estudios Gallegos,
nº 7, 1947. Páxinas 523-541)

– Dicionario de Dicionarios, de
Antón Santamarina (editado en
CD-ROM) pola Fundación Pedro
Barrié de la Maza, 2003

?

’’Enxebrenon é o castizo,
senón o ‘selecto’, o puro,
o natural, o que
non se mesturou”
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Stephen Hawking, 'Premio Fonseca' de divulgación científica. A pri-

meira edición do 'Premio Fonseca' de divulgación científica que promove a

USC recaeu no científico británico Stephen Hawking, que xa manifestou o

seu agradecemento e confirmou a súa asistencia ao acto de entrega. Haw-

king, recoñecido polos seus traballos sobre os buracos negros no Universo e

por ser un dos maiores divulgadores da ciencia que existen na actualidade.�
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GPS que guíe os condutores
en galego ou navegadores da
internet para cegos. Iso si, os

emprendedores interesados
en explotar a ferramenta terán
que negociar cos socios prefe-
renciais de Loquendo, única
propietaria.

“Antes, a tecnoloxía sabía fa-
lar castelán e catalán, agora xa

Manuel Vilas
Carmela é o produto de oito
anos da colaboración de Tec-
nocom, o Instituto da Lingua
Galega e a empresa Loquendo.
Esta firma é, canda a nortea-
mericana Nuance, líder no
mundo das voces artificiais.
Ningunha das dúas compañí-
as traballaba co galego, malia
ter dispoñíbel catalán, portu-
gués e castelán. Tecnocom
acaba de lograr adaptar a tec-
noloxía ao noso idioma.

O resultado, que se pode
probar na rede, é sorprenden-
te. Carmela fala con fluidez,
respecta vogais abertas e pe-
chadas e ten mellor entoación
que o pioneiro ‘Monchiño’, o
sintetizador de voz do Centro
Ramón Piñeiro e a Universi-
dade de Vigo, hoxe chamado
‘Cotovía’. O seu realismo é tal
que os sistemas informáticos
de Caixa Galicia xa poden reci-
bir ordes vía teléfono para al-
gúns trámites, como consultar
o saldo da conta ou recargar o
móbil. A entidade prevé que
toda a súa banca telefónica
empregue o sistema en se-
tembro.

Lograr que a tecnoloxía de
Loquendo funcione en galego
esixiu moitos cartos –só foi po-
síbel co patrocinio de Caixa
Galicia e unha subvención de
117.000 euros da Consellaría
de Industria– e horas abondo.
Unha semana estivo unha lo-
cutora lendo guións no Estudo
21 da Coruña para gravar fo-
nemas e entoacións. Os sons
foron logo procesados por
Tecnocom coa axuda dun lin-
güista do ILG.

A locutora –que Tecnocom
mantén no anonimato– gañou
unha selección entre varios

profesionais. Logrouno, entre
outros motivos, por carecer de
acento marcado dunha zona.
O resultado é que Carmela
non ten seseo nin gheada; pe-
ro tamén fala un chisco frío.

Tecnocom (antiga Softgal,
filial de Caixa Galicia) busca
agora que o sistema, ademais
de falar calquera texto, sexa
quen de entender. Non se tra-
ta dunha transcrición literal da
fala, senón de ‘comprender’
ordes ou palabras clave.

Un exemplo aplicado á
banca telefónica sería que o
computador fose quen de pro-
cesar o mandato ‘paga o alu-
gueiro de xuño’.

Segundo Serxio Cañizares,
coordinador do programa, is-
to será posíbel este ano. O ex-
perto explica que o traballo
máis difícil –adaptar a tecno-
loxía de Loquendo ao galego–
xa está feito, polo que agora
será moito máis rápido crear
novas aplicacións, como un

entende tamén o galego”, expli-
ca Cañizares. Na súa opinión
“no futuro unicamente sobrevi-
rán as linguas plenamente inte-
gradas nas tecnoloxías da infor-
mación, non será tan relevante
a escrita e a fala”.�

Nace a primeira falante artificial de galego
Chámase Carmela. Trátase dun sintetizador
de voz capaz de ler calquera texto na nosa lingua.
Creado por Tecnocom, Caixa Galicia
acaba de incorporalo á súa banca telefónica

UERE SABER MÁIS?
tts.loquendo.com/ttsdemo/?

’’Carmela fala con fluidez,
respecta vogais abertas
e pechadas”

’’O seu realismo é tal que
os sistemas informáticos
de Caixa Galicia xa poden
recibir ordes vía teléfono
para algúns trámites”
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Centro de Banca Electrónica de Caixa Galicia. Loquendo [á derei-

ta] é a empresa encargada de desenvolver técnicamente a Car-

mela, en colaboración co ILG e Tecnocom.
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Adela Leiro [FOTOGRAFÍA]

C o reto do cambio cli-
mático sobre a mesa,
os grupos ecoloxistas
e movementos sociais

de todo o planeta celebran o 5
de xuño o día Mundial do Me-
dio Ambiente atendendo nas
súas reivindicacións á necesi-
dade de reducir o uso de carbón
nas economías e de gases inver-
nadoiros, de loitar contra a de-
forestación e de protexer ás re-
xións polares dos factores que
as ameazan.

A pesar das agresións que ta-
mén sofre, Galiza goza dun me-
dio natural tan rico e variado
que moitas veces dificulta aos
estudosos a tarefa de inventa-
rialo de xeito exhaustivo. Como
sinala con sorna Miguel-Anxo
Murado no seu libro Otra idea
de Galicia (Editorial Debate),
que persegue desterrar mitos e
tópicos creados sobre os gale-
gos, Galiza é máis que herba
verde e chuvia. “Non é que non
sexa verde ou que o mar non se-
xa azul –escribe o escritor-. Trá-
tase de que eses son os aspectos
menos singulares da paisaxe.
Todos eses clixés poéticos po-
derían aplicarse a calquera re-
xión da Europa atlántica, cen-
tral o nórdica. Se os poetas es-
pañois o empregaban era por-
que a diferenciaba do resto de
España”, engade.

Galiza alberga unha grande
variedade de ecosistemas, xa
sexan fragas, montes, rías, pe-
nedos, árbores senlleiras, lago-
as ou dunas, que configuran un
patrimonio natural con múlti-
ples posibilidades económicas
e de ocio. Mostra da riqueza e
da maior sensibilización social
e das administracións públicas
en temas de medio ambiente é
o aumento exponencial da re-
de de espazos protexidos nos
últimos anos. Na actualidade,
os espazos que gozan dunha
protección legal en virtude das
diferentes normativas autóno-
mas, estatais ou comunitarias
así como convenios internacio-
nais representa o 12% da su-
perficie total.

A esta lista de espazos prote-
xidos, na que figura dende 1978
o Monte Aloia como parque na-
tural, o complexo das praias, la-
goa e duna de Corrubedo den-
de 1992 como humidal protexi-
do, ou a Serra do Invernadoiro

declarada parque natural den-
de 1997, veñen de sumarse
máis de media ducia dende a
entrada do novo milenio, entre
eles a Costa Ferrolterra-Valdo-
viño que foi nomeada en 2004
Zona de Especial Protección
para Aves (ZEPA).

A UNESCO declarou ade-
mais dende o ano 2005 tres re-
servas da biosfera, é dicir, luga-
res excepcionais para a investi-
gación a longo prazo, a forma-
ción, a educación e a sensibili-
zación cidadá, nos que ao tem-
po se permite que as comuni-
dades locais participen na con-
servación e o uso sostíbel dos
recursos. A Rede de Reservas da
Biosfera, iniciada en 1976, conta
na actualidade no Estado espa-
ñol con 38 declaradas, das cales
catro pertencen a Galiza. Ás te-
rras do Miño veñen de sumár-
selle a área de Allariz, a dos An-
cares Lucense e Montes de Na-
via, Cervantes e Becerreá así co-
mo a do Río Eo, Oscos e Terras
de Burón.

Gozan tamén de protec-
ción, neste caso como monu-
mento natural, a Pena Cornei-
ra. Este penedo, situado entre
os concellos de Carballeda de
Avia, Avión e Leiro, preside coa
súa forma cilíndrica e vertical
as terras do val do Avia. Existen
lendas ao redor da rocha e está
sinalizada unha ruta de sendei-
rismo.

EN TRÁMITES. O pasado mes de
maio, a Consellaría de Medio
Ambiente anunciou que en
2008 concluirá a aprobación
dos decretos da proposta pre-
sentada no Consello de >>>

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

A terra protexida
Preto do 12% do territorio galego
conta co algún tipo de plan de defensa
do patrimonio natural

’’Galiza goza dun medio
natural tan rico e variado
que moitas veces dificulta
aos estudosos a tarefa de
inventarialo de xeito
exhaustivo”

’’Topei novos saltos de auga
que non están catalogados
e aos que é difícil acceder”

[Adela Leiro]
Autora de Augas caidas.
Fervenzas de Galiza (A Nosa Terra)

5 DE XUÑO, DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE

Punta Froxeira
en Valdoviño, declarada
Lugar de Interese
Comunitario (LIC).
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Medio Ambiente que in-
clúe a ampliación do Parque
Natural da Baixa Limia-Serra do
Xurés, a creación do parque dos
Ancares e das paisaxes protexi-
das da Ribeira Sacra, Fragas de
Navea e os Penedos de Traba e
Pasarela, así como a declara-
ción da ZEPA de Pena Trevinca.

A súa aprobación, que pon
fin ás vellas demandas de gru-
pos naturalistas e sociais, tra-
ducirase nun incremento da
protección medio ambiental
en Galiza de preto de 70.000
hectáreas.

Como sinala Adela Leiro, au-
tora da colección de libros edi-
tados por A Nosa Terra sobre
espazos naturais de Galiza, “te-
mos un patrimonio natural moi
rico sen coñecer e sen explotar”.
Hai máis de catro anos, xunto
con Mon Daporta, Xoán Cola-
zo, Isaac Pontanilla Pérez e Víc-
tor M. Caamaño Rivas, Adela
Leiro iniciou un traballo de
campo exhaustivo que se alon-
gou durante meses e que a le-
vou facer centos de quilómetros
por país en coche e a pé, para a
elaboración do libro Augas caí-
das. Fervenzas de Galiza(A No-
sa Terra). Dende a publicación
do volume, Leiro ten topado
novos saltos de auga que non
están catalogados e aos que é
difícil acceder. Asegura que o
mesmo ocorre con monumen-
tos xeolóxicos ou árbores sen-
lleiras, encadrábeis dentro do
patrimonio natural. Ao ser ver,
boa parte da responsabilidade
deste descoñecemento recae
no desinterese que moitas ad-
ministracións locais amosan
ante o patrimonio.�

Cada vez é maior o espazo re-
servado nas librarías e nas bi-
bliotecas ao material de divul-
gación e de investigación so-
bre cuestións relacionadas co
medio ambiente.

Ademais de libros sobre es-
pazos naturais, guías da natu-
reza e manuais de texto, as
editoriais sacan do prelo outra
serie de obras que até ben
pouco tiñan un carácter mar-
xinal nos andeis das tendas e
que afondan sobre xeitos máis
sustentábeis e ecolóxicos de
afrontar a agricultura e a gan-
dería, a arquitectura ou os sis-
temas produtivos.

A editorial Baía ten en mar-
cha neste sentido a colección

Baía verde, que dá cabida a
materiais que buscan divulgar
aspectos xenéricos ou concre-
tos do medio natural. Aquí te-
ñen un lugar destacado as guí-
as de aves, árbores, algas, anfi-
bios ou réptiles xa publicadas.
Convén salientar a edición da
Guía dos mamíferos de Gali-
cia, premiada pola asociación
galega de Editores en 2007 co-
mo mellor libro ilustrado.

Dentro do ensaio ambien-
tal, esta editora conta tamén-
con dous títulos publicadosA
contaminación atmosférica
en Galiza e A Arca de Noé. Ele-
mentos de oceanografía e bio-
loxía mariña.

Pola súa banda, Xerais ten

publicado preto dunha vinte-
na de guías de rutas para ca-
miñar ou facer en bicicleta,
entre as que destacan as de
Paco Armada Guía para cami-
ñantes. Pontevedra e Guía pa-
ra camiñantes. A Coruña.

Desta editora é tamén o li-
bro de Marisa Castro Guía das
árbores de Galicia, da que está
a piques de saír a súa reedi-
ción actualizada, e tamén a
Guía das plantas de Galicia, en
dous volumes, de Xosé Ra-
món García.

Do mesmo xeito, a editorial
A Nosa Terra ten publicado
guías e material divulgativo
sobre o patrimonio natural
galego. Cabe destacar a colec-

ción sobre espazos naturais
asinada por Adela Leiro e Mon
Daporta que mostra en catro
volumes os recunchos, a fau-
na, a flora e os lugares de inte-
rese de cada provincia. Na
mesma liña, ambos autores
presentan baixo o título A
Costa de Galiza un amplo es-
tudo sobre a paisaxe e a rique-
za natural da zona costeira ga-
lego, prestando tamén aten-
ción as ameazas e as agresión
que sofre. Presentouse ade-
mais o volume Ríos de Galiza
e As árbores de Galiza, que
propón un percorrido por boa
parte das árbores senlleiras
que engrosan o patrimonio
natural galego.�

Un amplo catálogo de guías e obras divulgativas

>>>

Fervenza en Ourol, no río Xestosa, nas cabeceiras do Landro dos montes da Gañidoira.
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tre eles o da Bailadora ou o de
Sobrado de Picato, erradica-
ron os problemas. Incluso se
lles botou a culpa os instalado-
res de antenas televisivas, xa
que se dicía que a meirande
parte das mesmas estaban mal
orientadas.�

Antonio Cendán
Contodo, habían de pasar aínda
máis de tres anos, concreta-
mente até o primeiro de setem-
bro de 1961, para que os galegos
puidesen contemplar de xeito
oficial a única canle de televisión
existente naquel entón, case un
lustro despois de que o fixese
oficialmente nos estudos do
madrileño Paseo da Habana. 

Malia que a prensa da épo-
ca criticaba as emisións audio-
visuais, das que dicía que ape-
nas espertaban interese entre a
cidadanía, as novas referidas a
televisión sucedíanse xa a cotío
nos xornais, que non perdían
oportunidade para dar conta
de calquera circunstancia rela-
cionada co novo medio de co-
municación, que aínda se en-
contraba ao alcance económi-
co de moi poucos e menos aín-
da da maioría dos galegos. Bas-
te lembrar que un receptor de
televisión custaba 16.000 pese-
tas, en tanto que o 95% dos sa-
larios non acadaban as mil pe-
setas mensuais.

Da importancia que esta-
ban a acadar as 625 liñas, daba
conta o xornal compostelán El
Correo Gallego, que na súa edi-
ción de 10 de agosto de 1958
informaba que nuns coñeci-
dos establecementos comer-
ciais da capital galega congre-
gárase un abondoso número
de público para contemplar
emisións das televisións rexio-
nais de Bremen, en Alemaña, e
Porto, en Portugal, sendo esta a
primeira vez que se ten conta
da recepción de imaxes televi-
sivas en Galicia. 

Nun telediario de TVE, as no-
ve da noite, do 1 de setembro de
1961, o presentador saudaba a
audiencia galega que se incor-
poraba de xeito oficial a única
canle existente. Pero a televisión
víana aínda moi poucos galegos.
Ás circunstancias económicas,
engadíanse as estruturais. 

O medio televisivo era moi
incipiente e estaba pragado de
dificultades de carácter técni-
co. Así xurden as denominadas
“zonas de sombra”, que eran
os lugares aos que a televisión
chegaba con moitas dificulta-
des, a consecuencia da orogra-
fía. Era un problema que xoga-

ba moi malas pasadas nunha
gran parte do territorio, princi-
palmente nas zonas rurais nas
que, a comezos dos sesenta, vi-
vía máis do 80 por cento da po-
boación. 

Tampouco a instalación
dos primeiros reemisores, en-
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Coa aprobación da concesión dun creto de cen mil
pesetas por parte da Deputación da Coruña, na sesión
do 22 de xullo de 1958, dábanse os primeiros pasos
para a recepción de imaxes televisivas en Galicia

A 50 anos da chegada da televisión
SER E DEBER SER

Manuel Cidrás

As ideas, mesmo as mello-
res, adoitan topar coa obs-

tinada tendencia das cousas a
non seren como deben ser. Al-
go así sucede co referendum de
Ibarreche, que os seus críticos
epitetan de ilegal. Pero, igual
que a seca é pertinaz ata que
chove a mares, os problemas
de legalidade do plan do lehen-
dakari, sen carecer de relevan-
cia, son os menos importantes
e os máis doados de remover.
Abondaría cun minitrasvase
(de competencias), como nas
augas para Barcelona.

As verdadeiras eivas da folla
de ruta (outro tópico) de Ibarre-
che son de natureza política.
Entre elas non é a menor o feito
de que o tan traido e levado
plan foi concibido para darlle a
palabra aos vascos (e ás vascas)
nun escenario “de ausencia de
violencia”, como condición de
autenticidade da vontade que
así se habería de expresar. Su-
cede que, cando se formulou a
proposta, ETA tiña declarado
unha tregua (trampa, segundo
outro epíteto alcuñado por Ma-
yor Oreja) e negociaba co go-
berno de Zapatero. Como as
cousas non son como deberían
ser, a tregua rematou en lugar
de se converter en definitiva, e
con esa ruptura esvaeuse a po-
sibilidade dun escenario “de
ausencia de violencia”.

De modo que aos proble-
mas externos do plan do lehen-
dakari, é dicir, aos de suscitar a
adhesión dos que se negan a re-
coñecer o seu inequívoco sus-
trato democrático cando con-
voca ao pobo a expresar a súa
vontade alén de polémicas
competencias, únese un obstá-
culo de natureza endóxena: a
perda do seu sentido primixe-
nio, ao desabaratarse a condi-
ción de ausencia de violencia
como elemento leximitador da
consulta. O problema de non
seren as cousas como deberan,
estragando como sempre as
ideas, mesmo as mellores.�

’’

Os problemas de legalidade
do plan do lehendakari
son os máis
doados de
remover”

’’

Antena do monte Pedroso, en Santiago, na actualidade.

Vangarda
e retagarda,
medio século
despois

Medio século despois da-

quela concesión do crédito

da Deputación que serviu

para traer a televisión, Gali-

cia está teoricamente á van-

garda no eido audiovisual co

primeiro apagón analóxico

que tivo lugar recentemente

no concello lugués da Fonsa-

grada e a posterior dotación

ao mesmo da televisión dixi-

tal terrestre (TDT). Sen em-

bargo, moitos veciños das lo-

calidades da montaña lu-

guesa e doutros puntos de

Galicia non dispoñen dal-

gúns servizos básicos, entre

eles os sanitarios, educativos

ou o transporte. Un residen-

te no Incio ten que percorrer

25 quilómetros para ir ao

médico máis próximo.�

Tamén a comezos dos sesen-
ta, principia o chamado
“Plan Galiza de televisión”,
que ten coma finalidade re-
forzar os reemisores existen-
tes e incrementar os enlaces
co da localidade leonesa de
Matadeón, que era por onde
se recibía o sinal televisivo
naquela época. Este plan
prevía tamén aumentar a
potencia da chamada emiso-
ra de Compostela, empraza-
da no alto do Monte Pedroso
e que se vería reforzada o 25
de xullo de 1964, sendo inau-
gurada oficialmente por
Franco. É tamén neste ano
cando se inauguran oficial-

mente os “teleclubes”, cen-
tros concibidos para que a
televisión se puidese con-
templar no mundo rural.
Tan só seis anos despois, a
provincia de Lugo tiña a
maior rede de centros destas
características, chegando a
superar os 300. 

O outro paso que contri-
buiría a desenvolver algo
máis a televisión foi a posta
en marcha da segunda canle,
que principiaría as súas emi-
sións para Galicia, en novem-
bro de 1967. A súa finalidade
era repetir os programas que
se emitían pola primeira.
Non obstante, o UHF, así co-

ñecido durante moitos anos,
non se captaría con nitidez
suficiente até case a década
dos noventa, cando xa emitía
unha programación comple-
tamente distinta a TVE-1.

Entre os acontecementos
que se poden destacar desta
etapa está a emisión “vía Eu-
rovisión”, da apertura do Ano
Santo Compostelán de 1965,
no que salientará coma figu-
ra central o Cardeal Fernan-
do Quiroga Palacios, quen
aproveitaría o evento para
enviarlle unha mensaxe de
paz ao mundo, así como a
ofrenda feita ao Apóstolo po-
lo Xeneral Franco.�

Trescentos teleclubs só en Lugo

’’A prensa da época criticaba
as emisións audiovisuais,
das que dicía que apenas
espertaban interese
entre a cidadanía”

6-7 aldea.qxd  3/6/08  20:59  Página 2



6-7 aldea.qxd  3/6/08  20:59  Página 3



POLÍTICA. 8.
1.313

ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

ANOSATERRA

cosl, voceiro do PP no concello
da Coruña e deputado autonó-
mico, pero considera que pode
sacar as cousas adiante “traba-
llando en equipo.
Este é o único congreso pro-
vincial que celebra antes do
cónclave de Valencia de fins de

mes, onde o PP galego apoia
unánime a Raxoi.
A cita pendente de posíbeis mu-
danzas é a do PP ourensán, toda
vez que Xosé Luis Baltar insiste
en deixar a presidencia provin-
cial e di que está á procura dun-
ha candidata.�
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X.C.
A candidatura de Negreira, a
única que se presentou ao con-
clave provincial despois de que o
militante coruñes K. Fernández,
que barallou en principio conco-
rrer pero que logo renunciou a
esta opción, recibiu 725 votos a
favor, 53 en branco e 11 nulos, o
que supón o 91,8 por cento das
papeletas escrutadas.
Nesta liña, prometeu "escoitar
moito as persoas" e garantiu que
non se vai abster de tomar deci-
sións. "Problabelmente nos
equivocarems ás veces, pero
cando tomemos unha decisión
farémolo con firmeza", insistiu.
Para conseguir os seus obxecti-
vos, explicou que confeccionou
un equipo no que tratou de es-
coller os mellores".
En concreto, subliñou a elección

de persoas "con dispoñibilida-
de", ás que pediu "un esforzo
moi por enriba do normal" para
resolver os "importantes retos"
que o partido ten por diante "en
breves datas". Entre outros, o
novo presidente provincial con-
tará co deputado autonómico
Diego Calvo, de 33 anos de ida-
de, como secretario xeral e co ex
director xeral de Medio Ambien-
te Xosé M. Álvarez Campana co-
mo secretario de Organización.
As cinco vicesecretarías xerais
estarán ocupadas por a voceiro
do PP de Melide, Ánxeles Váz-
quez; a voceiro do PP de Vimian-
zo, Carmen Borbujo; o alcalde
de Lousame, Xosé Santiago Frei-
re Abeijón; polo alcalde de O Pi-
no Manuel Taboada Vigo; e pola
concelleira de Santiago, Paula
Prado del Río.

O RELEVO DE JUNCAL. Xoán Juncal, se-
nador e ex alcalde de Ferrol, fóra
eleito en 2004, un resultado con-
siderado sorpresa entón. Mar-
cha recoñecendo “ acertos e
erros ”  e admitindo que non  é
fácil compatibilizar cargos.
Negreira ten dous cargos públi-

MANIQUEÍSMO
EN PADRE CASARES?

No número 1.312 de A Nosa
Terra aparece unha ampla re-
portaxe gabando os éxitos da
serie ‘Padre Casares’ da TVG.
Eu alégrome deses éxitos, so-
bre todo se superan series de
procedencia foránea. Na re-
portaxe lóuvase toda a formu-
lación da serie por parte dos
guionistas e do director. Eu só
lles poño un "pero": o seu ma-
niqueísmo, pois, quéirase ou
non, o alcalde aparece como o
típico alcalde corrupto –aínda
que sexa con pequenas co-
rruptelas–, chanchulleiro, etc.,
e ese alcalde ten unha clara
ideoloxía de esquerdas e gale-
guista-nacionalista (ten os re-
tratos de Karl Marx e o Che
Guevara na parede e a bandei-
ra galega na lapela e no depa-

cho). Ese tipo de alcaldes, des-
de logo, até agora non se iden-
tificaban coa esquerda e co na-
cionalismo, senón cos da man
contraria. O cura “malo” pare-
ce ser o antigo, pero o cura “bo”
só é moderno nas formas, pois
non se lle ve ningún detalle de
tipo social de apoio aos máis
desfavorecidos: limítase a facer
as mesmas cerimonias litúrxi-
cas ca o vello (mesmo a maior
parte dos cantares de misa en
castelán, e mesmo a misa nun-
ca está ao completo en galego:
nin niso hai un cambio; non
me estraña que a serie lles guste
tanto aos curas, vellos e novos,
de hoxe). Desde logo, é un cura
que, á parte algunha "trasna-
da" froito da idade, non lle cau-
sa ningún problema ao bispo.
Estou á espera dun capítulo on-
de o cura novo se implique, po-
lo menos, nunha desa romaxes

máis ou menos comprometi-
das da asociación Irimia.�

X. Lema
(Cacheiras-Teo)

VOLVEU O CHISTOSO

Pois velaí que aconteceu que un
tal Parrota, arxentino el e disque
xornalista, vénnos atacar de no-
vo valéndose dun libro de “chis-
tes” en contra dos emigrantes
galegos en Buenos Aires. Esta é
unha actividade na que o fulano
vén sendo contumaz e reinci-
dente, pois que xa ten iniciado a
xogada con outro libro anterior
que perpetrou impunemente
tempo atrás. De resultas, como
era de esperar, tanto alá como
aquí os nosos paisanos alporí-
zanse perante tan asañado mal-
trato, mais eu, pola contra, pen-
so que en realidade non temos
motivos para preocuparnos, e

moito menos para sentírmonos
ofendidos. Que non temos que
darlle importancia, vaia, que
non hai porqué. Ben mirado,
cómprenos entender, conmise-
rativos, que sempre haberá
xente, xentiña, xentalla, dispos-
ta a calquera baixeza con tal de
se facer con algún diñeiro.
Por outra banda, ben claro está
que ese libro non nos pode deni-
grar de maneira ningunha, por
máis que teña esa intención. E
aínda máis: podo afirmar e afir-
mo que a quen denigra ese libro
é aos arxentinos, pois que verda-
deiramente os deixa polo so-
chán. Explicareime. Por ter lido
aquel primeiro libro puiden
comprobar, arrepiado de noxo,
que o seu nivel sociolóxico e lite-
rario fica moito, pero moitísimo
por debaixo do cero, incapaz, xa
que logo, de molestar a ninguén.
Como botón de mostra dos tales

chistes velaquí un deles: “¿Por
qué los gallegos no usan bigote?
Para que no los confundan con
sus madres”. Semella incríbel
pero é exactamente así. E os de-
mais polo mesmo xeito, deficita-
rios todos do aquel de talento, de
agudeza e bo gusto. A quen deixa
mal o libro é aos arxentinos, xa
digo, denigrados a tope. Como
ben se deixa ver, o texto desa
obra é tan absurdo como nause-
abundo, e até as veces vomitivo.
Pois ben (pois mal quero dicir),
aconteceu que o libraco tivo tan
boa acollida entre o pobo arxen-
tino, tanto foi o entusiasmo que
provocou nese ámbito porteño
de tan proclamada cultura que
resultou un grande éxito de ven-
das, sendo por tal motivo reedi-
tado e dando lugar agora a esta
nova versión actualizada.�

Manoel Riveiro Loureiro
(A Coruña)

O voceiro do PP  na Coruña e deputado autonómico,
Carlos Negreira, resultou elixido presidente
do PP da provincia co 91% dos votos

O PP galego afronta o congreso renovándose

CARTAS

Juncal, Feixóo e Negreira nunha recente reunión da Xunta Provincial. AGN
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ride. En ningunha das restantes
provincias Touriño puido situar
a unha persoa afín como cabeza
de candidatura. Por Ourense foi
a ministra e afillada política de
Abel Caballero, Elena Espinosa,
por Lugo o propio Blanco e pola
Coruña o ministro de Cultura
César Antonio Molina.

O xogo de equilibrios que de-
be facer Touriño fronte a Blanco
permítelle ao secretario de Orga-
nización do PSdeG, Ricardo Va-
rela, continuar de conselleiro de
Traballo, pero é xunto con Pachi
Vázquez, o único exemplo no
que o presidente comparte algo
de poder. O conselleiro de Me-
dio Ambiente, neste caso, non é
un aliado de Blanco, senón que
fai valer os seus anos de alcaldía
do Carballiño, cando sostivo por
si só a organización na provincia.
Uns e outros agardan a xubila-
ción de Touriño dentro de catro
anos. A reforma lexislativa im-
pulsada por el mesmo para in-
corporar os ex presidentes ao
Consello Consultivo con secre-
taria e soldo fai prever que se pre-
para para abandonar o poder
tras o seu segundo mandato.�

POLÍTICA.9.

Horácio Vixande
Ás portas do XI Congreso do PS-
deG-PSOE, todos admiten que a
chegada de Emilio P. Touriño á
secretaría xeral significou recon-
ducir unha forza que arrastraba
unha crise electoral, mais certos
sectores consideran que impli-
cou un efecto inesperado, xa que
se rodeou de ex compañeiros de
filas do seu antigo partido, o co-
munista, e introduciu un control
inédito sobre a organización que
se acentuou cando accedeu á
presidencia da Xunta.

Ademais de facerse coa secre-
taría xeral, Touriño conformou
unha Executiva Nacional ampla,
na que están representados to-
dos os sectores, entre os que fi-
guran ex compañeiros seus no
PCG. El mesmo era integrante
da Executiva Nacional do PCG e
responsábel comarcal en Santia-
go cando se produciu o intento
de golpe de Estado do 23 de fe-
breiro de 1981. Aquela dirección
dos comunistas galegos tiña un
perfil que conserva o contorno
político de Touriño: o peso de in-
telectuais e profesores universi-
tarios, sobre todo da Facultade
de Ciencias Económicas. Tras a
volta de Touriño a Galiza, xa con
carné socialista e tras ser alto car-
go nos gobernos de Felipe Gon-
zález, levou á dirección do PSOE
galego a outros ex militantes co-
munistas e profesores universi-
tarios, dando pé ao que algúns
sectores da prensa cualificaron
como “Claustro emiliano”.

Os adversarios políticos de
Touriño dentro do PSdeG-PSOE
admiten a súa valía política e os
seus defensores negan un con-
trol excluínte da dirección. “Tou-
riño só militou cinco ou seis anos

no PCG e leva 27 anos no PSOE,
cando tempo terá que pasar pa-
ra que o consideren libre de sos-
peita?”, pregunta un antigo
membro da dirección do PCG.

Formalmente, Touriño res-
pectou a estrutura orgánica do
PSdeG, mais os seus críticos con-
sideran que toma as decisións
contando só co seu círculo de
fieis. Un exemplo, a Fundación
Iniciativas 21, que elabora toda a
doutrina do partido, sitúase á
marxe da organización e está di-
rixida por Ramón Máiz, tamén
ex compañeiro seu no PCG.

Esta forma de dirixir o partido
dos socialistas galegos responde
ao concepto de “centralismo de-
mocrático”, din os seus adversa-
rios. Hai outro trazo que sinalan,
o “culto á personalidade”, que
non admite máis focos de aten-
ción pública que el mesmo. Un
repaso pola páxina oficial da
Xunta (www.xunta.es) permite
comprobar como nas noticias se
cita repetidamente a Touriño e
como se omiten os nomes dos
conselleiros, agás os casos de
Laura Sánchez Piñón e María
Xosé Caride, titulares de Sanida-
de e Política Territorial quen pre-
cisamente compartiron militan-
cia comunista con el.

O CONTRAPUNTO DE BLANCO.Historica-
mente ningún secretario xeral
do PSdeG-PSOE gozou de tanta
capacidade no exercicio do po-
der orgánico. Nin sequera Fran-
cisco Vázquez puido evitar, nos
seus tempos á fronte do partido,
perder o debate da capitalidade.
Con todo, si existe unha oposi-
ción que se apoia nun contrin-
cante de Touriño como é Xosé
Blanco, o secretario de Organi-

zación do PSOE a nivel estatal.
ante a inminencia do XI Congre-
so, Este último apadriñaba uns
cambios organizativos no parti-
do en Galiza que terán que agar-
dar até despois das eleccións au-
tonómicas.

Cando Touriño reemprazou
a Antón Louro como secretario
xeral do PSdeG, Blanco botoulle
unha man ao pontevedrés e, nas
últimas eleccións xerais, volveu
situalo como cabeza de lista por
Pontevedra, en lugar de admitir
a candidata proposta por Touri-
ño, a conselleira María Xosé Ca-
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?UERE SABER MÁIS?
www.psdeg-psoe.org
www.fundacioniniciativas21.net

’’Touriño só militou cinco ou
seis anos no PCG e leva
27 anos no PSOE, cando
tempo terá que pasar
para que o consideren libre
de sospeita?”

O XI Congreso celebrarase a finais de xullo co lema
“PSdeG-PSOE, A forza de Galicia”. Os cambios
organizativos pospóñense até despois das autonómicas.

Carlos Aymerich

N os próximos meses vai
culminar o proceso de re-

visión do sistema de financia-
mento autonómico iniciado
tras da Conferencia de Presi-
dentes de setembro de 2005.
Acordárase, daquela, elaborar
un informe sobre o sistema vi-
xente e convidar as autonomías
a formularen propostas. Galiza
ficou calada malia ter razóns so-
bexas para falar.

Galiza debe formular unha
proposta propia. A revisión do
sistema abriuse coa presión dos
procesos estatutarios catalán e,
en menor medida, andaluz.
Uns e outros puideron elaborar
e negociar co Estado un modelo
adecuado ás súas necesidades.
Galiza debe tamén elaborar e
negociar bilateralmente un mo-
delo que responda aos nosos
intereses. 

Así as cousas, desde o BNG
entendemos que posición de
Galiza neste debate debe xirar
arredor dos eixos que seguen:

–Un cálculo rigoroso do cus-
to efectivo de prestación dos
servizos, ponderando a poboa-
ción con criterios como a dis-
persión, o avellentamento, a
orografía ou a estensión do no-
so litoral. 

–Cubrir ese custo co produto
dos tributos que pagamos os ga-
legos. Isto é, estabelecer unha
porcentaxe suficiente de cesión
dos impostos estatais que se de-
terminaren. No exercicio de
2006, os galegos pagamos 11.625
M de euros en tributos ao Estado
dos que este apenas nos transfe-
riu 7.656,5 M. Hai pois unha dife-
renza de 3.966 M ao noso favor.
Quen financia a quen?

–Incrementar a nosa auto-
nomía fiscal a través dunha
Axencia Tributaria.

–Separar debates e procesos:
o debate sobre o Fondo de
Compensación Interterritorial
debe ter lugar con independen-
cia da revisión do sistema de fi-
nanciamento autonómico.�

QUEN FINANCIA
A QUEN?
’’

’’Galiza debe tamén
elaborar e negociar
bilateralmente
un modelo
que responda
aos nosos intereses”

Antigos militantes do Partido
Comunista dirixen o PSdeG-PSOE

Touriño e Guerreiro, ex secretario do PCG, na homenaxe a este último.          OTTO / A.G.N. 
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Xan Carballa
Pepe Álvez [FOTOGRAFÍA]

X osé Manuel Barreiro
(Lugo, 1957) asegura
que o debate interno do

seu partido ten moito de mediá-
tico e asegura que a posición de
Mariano Raxoi é abondo forte,
“comparto desde sempre que
temos que ter capacidade de
dialogar con todos. Tamén cos
nacionalistas.”
AA  vviissiióónn  ddeessddee  ffóórraa  éé  qquuee  aa  ccrriissee
ddoo  PPPP  vvaaii  mmooiittoo  mmááiiss  aalláá  ddoo  rriiffii--
rraaffee  pprreeccoonnggrreessuuaall  iinntteerrnnoo  dduunn
ppaarrttiiddoo..
Teño dúbidas. Pero lembro que
cando foron os congresos do
BNG ou do PSOE, houbo as tira-
puxas Quintana-Beiras e Almu-
nia-Borrell. Agora iso quédanos
moi lonxano e non medimos se
tivo maior ou menor intensi-
dade do que agora sucede no
noso partido. O debate obedece
a esa situación, débese dar den-
tro dos órganos do partido e sen
tanto reflexo mediático. Polo de-
mais quen queira presentar
unha alternativa debe facelo e é
mellor ir de cara. Pode haber
quen pense que Mariano Raxoi
non é a persoa adecuada, e ten
canles para presentar outras
propostas, discutilas e sometelas
ao referendo do congreso. Non é
leal que estes procesos teñan lu-
gar fóra do partido.
EEll  MMuunnddoo  ee  aa  CCOOPPEE,,  sseemmeellllaann
aabbaannddeeiirraarr  eessaa  ppoossiicciióónn,,  ppeerroo
hhaaii  qquueenn  aa  sseegguuee??
Ser a segunda forza política es-
pañola na actualidade explica
que haxa tanto interese. Pero le-
vamos xa dous meses así e seguir
quince días máis co mesmo
ritmo non parece xustificado. Se
hai medios interesados eles sa-
berán por que, pero o congreso é
noso e a fórmula que escollemos
é con compromisarios elixidos,
nunha parte considerábel, direc-
tamente polos militantes. Os
medios de comunicación opi-
nan e trasladan a realidade á opi-
nión pública, pero non me gusta
que o meu partido o dirixa nin-
gún medio de comunicación,
chámese como se chame.
OO  qquuee  ssuucceeddee  éé  qquuee  aa  eessttaass  aallttuu--

rraass  nnoonn  ssaabbeemmooss  bbeenn  ssee  ssee  ddee--
bbaattee  uunnhhaa  ddiissccrreeppaanncciiaa  iiddeeoollóó--
xxiiccaa  oouu  eessttaammooss  aannttee  uunn  ccoonnfflliittoo
ddee  ppooddeerr  iinntteerrnnoo..
Velaí o problema. Se houbese
varias alternativas, dentro do
marco común que nos une
nunha forza política, podería de-
baterse. A estas alturas o único
que deu o paso adiante é Ma-
riano [Raxoi], que o manifestou
nun comité executivo, no que
estiven presente, e ninguén se
puxo en contra. Que algúns dixe-
ron que si e despois recapacita-
ron entra na lóxica congresual,
pero non vexo claro que propo-
ñen os discrepantes. Nós cre-
mos nunha determinada arqui-
tectura do Estado español, e
dentro diso Mariano Raxoi di
que está disposto a falar con

todo o mundo. A min paréceme
coherente, porque falar é nece-
sario, e logo podes chegar ou
non a acordos. Fun sempre par-
tidario de manter unha capaci-
dade ampla de diálogo.
AA  iinntteerrpprreettaacciióónn  qquuee  ssee  ddáá  ddeessaa
ppoossttuurraa  éé  qquuee  qquueerree  mmuuddaarr  aa  lliiññaa
ddoo  PPPP  nneesstteess  aannooss  ee  ““ppaaccttaarr  ccooss
nnaacciioonnaalliissmmooss””..
É unha dedución excesiva pero
que hai que falar cos nacionalis-
tas é indiscutíbel. Non son sos-
peitoso porque sempre o defen-
dín e vouno seguir facendo. Iso
non quere dicir que estea de
acordo, no caso galego, cos pos-
tulados do BNG pero non pasa
nada porque nos sentemos a fa-
lar. Hai cousas o PP non pode
admitir, por exemplo a proposta
que fai agora o PNV, pero sem-

pre defenderei que o PP debe ter
capacidade de falar con todos.
VVaaii  aagguuaannttaarr  MMaarriiaannoo  RRaaxxooii  ooss
aattaaqquueess??
Estou seguro de que si. É unha
persoa sólida nos principios, con
moita experiencia e cintura polí-
tica e sobre todo ten claro por
onde debe ir o partido. Conta
coa maioría dos apoios internos
e tamén pode exhibir un esplén-
dido resultado electoral o 9 de
marzo, o segundo mellor do PP
na súa historia. 
PPooddee  pprreesseennttaarrssee  uunnhhaa  ccaannddii--
ddaattuurraa  aattéé  ttrreess  ddííaass  aanntteess  ddoo
CCoonnggrreessoo..  AAttéé  qquuee  ppuunnttoo  ssoonn
iinnddeecclliinnáábbeeiiss  ooss  aappooiiooss  tteerrrriittoo--
rriiaaiiss,,  ddooss  qquuee  ssee  ffaallaa  eenn  ccoonn--
xxuunnttoo::  GGaalliicciiaa,,  AAnnddaalluuccííaa,,  VVaa--
lleenncciiaa......  aappooiiaann  aa  RRaaxxooii..
Falo de min e da miña postura

como presidente provincial.
Como compromisario nato es-
tarei no congreso e avalarei a
Mariano Raxoi con indepen-
dencia de que se presente outra
lista alternativa. O que faran os
máis de corenta delegados de
Lugo non o sei, porque non
existe mandato imperativo.
Pero mentres non haxa candi-
datura alternativa ou avalas a
Mariano ou non.
OO  ppeerriiggoo  ddee  ddiivviissiióónn  aaccttúúaa  ccoommoo
cceemmeennttoo  iinntteerrnnoo??  PPeessaa  aa  lleemm--
bbrraannzzaa  ddaa  ddeessffeeiittaa  ddaa  UUCCDD??
O PP non se parece en nada á
UCD. O PSOE tivo o seu debate
intenso pero non se rompeu.
Somos un partido de 700.000
afiliados, sólido, cunha traxec-
toria de funcionamento como
organización política. A

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

Xosé Manuel Barreiro , Vicepresidente do PP de Galicia

‘Imaxino que o acordo PSOE-BNG
non é un matrimonio a perpetuidade’

>>>
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UCD era unha formación
máis conxuntural, saíase dunha
ditadura e nunca chegou a ca-
llar como forza política consoli-
dada. Foi un partido construído
para aquel momento e despois
xa non tiña sitio nin fasquía in-
terna para continuar. O PP é
moi diferente.

DEREITO A GOBERNAR EN GALICIA.

FFaallaa  ddee  tteerr  ccaappaacciiddaaddee  ppeerrmmaa--
nneennttee  ppaarraa  ddiiaallooggaarr  ccoonn  ttooddooss..
EEnn  mmaarrzzoo  ddee  22000099  hhaaii  eelleecccciióónnss
aauuttoonnóómmiiccaass  ee  mmááiiss  aalláá  ddee  qquuee
aassppiirreenn  áá  mmaaiioorrííaa  aabbssoolluuttaa,,  ppeenn--
ssaann  qquuee  ssoonn  ppoossííbbeeiiss  oouuttrraass  hhii--
ppóótteesseess  ddee  ggoobbeerrnnoo  aalltteerrnnaattiivvaass
aaoo  aaccttuuaall  bbiippaarrttiittoo??
Nós somos maioritarios en Ga-
liza, con 37 deputados, doce
máis que o PSOE e vinte e dous
por riba do BNG. Cos resultados
das últimas xerais, que non son
extrapolábeis certamente, man-
teríamos esa proporción. Aspira-
mos daquela a gobernar Galicia
en solitario. Non é acertado pro-
poñer posíbeis pactos a priori. Se
non hai maiorías falaremos e de-
fendimos sempre manter esa
capacidade de falar con todos,
co PSOE e co BNG. Nós en Lugo
apoiamos os orzamentos que
presentou o PSOE, e pareceunos
coerente para darlle estabilidade
á cidade. Tamén imaxino que o
acordo do PSOE e o BNG non é
un matrimonio a perpetuidade.
AAqquuíí  nnoonn  hhoouubboo  uunn  ppaaccttoo  sseemmee--
llllaannttee  aaoo  cchhaammaaddoo  ddoo  MMaajjééssttiicc
eenn  CCaattaalluuññaa..
Se BNG e PSdeG-PSOE asumen
que a súa coalición é “para sem-
pre” unha das forzas corre pe-
rigo de ser fagocitada pola outra.
Temos o caso de Lugo, no que o
BNG perdeu a metade dos seus
concelleiros. Non estou na estru-
tura do Bloque, pero entendo
que debe mirar polos intereses
de futuro de Galicia e iso debería
levalo a concluír que ás veces
pode chegar a acordos cos socia-
listas e outras co PP. Sempre
dentro da hipótese de non haber
maiorías absolutas que agora
nós non contemplamos.
AA  vvoosstteeddee  ssiittúúaannoo  nnaa  ccoommpprreenn--
ssiióónn  dduunn  PPPP  ggaalleeggoo  qquuee  nnoonn  mmiirree
ttaannttoo  aa  MMaaddrriidd  ee  qquuee  ooppeerree  ccoonn
aauuttoonnoommííaa..  AAllggoo  qquuee  sseemmeellllaa
qquuee  ssee  ppeerrddeeuu..
Para min un dos méritos princi-
pais de Fraga foi que, desde
unha posición non nacionalista,
soubo reflexar o compoñente de
compromiso con esta terra.
Unha das razóns polas que en
Galicia non prosperou coa
mesma forza que en Euskadi
unha opción nacionalista con

posibilidades reais de gobernar
–alén doutras razóns históricas–
foi a capacidade de Fraga de in-
cardinarse con Galicia. Nós non
somos un partido nacionalista
pero non podemos permanecer
alleos a que temos uns sinais de
identidade que nos fai diferentes
pero sen deixar formar parte do

POLÍTICA.11.

A sociedade e as tres forzas políti-
cas témonos que acostumar a
iso. Quizais nos custe máis aos
políticos que á sociedade, polo
hábito de querer gobernar en so-
litario como sexa. O Bloque pode
ter mínimas opcións de gober-
nar en solitario pero ten dereito a
formular o seu programa como
se puidese facelo.
NNoonn  eemmbbaarrggaannttee  nnoo  xxooggoo  aa  ttrreess
aass  ccoommbbiinnaacciióónnss  ppaarreecceenn  aaggoorraa
mmeessmmoo  lliimmiittaaddaass..
Por que é tan raro que o que ten
conta con votos goberne? Non
sempre ten que haber coali-
cións. Se se critican tanto as
maiorías absolutas, é lexítimo
que reivindiquemos a preferen-
cia para gobernar do máis vo-
tado, sobre todo cando ten tanta
vantaxe de votos. Coido que se é
inxusto co PP. Todo o mundo ve
normal que Zapatero goberne
sen maiorías absolutas e non
faga coalicións estábeis. Non se
razoa igual con nós. Entendo
que en Galiza as outras forzas
quixeran saír de dezaseis anos de
goberno monocór do PP, pero
non hai que deixar de pensar
que tan válido é gobernar con 37
que con 25+13.
VVee  ppoossííbbeell  qquuee  oo  PPPP  ppooddaa  aaccoorr--
ddaarr  ggoobbeerrnnooss  ccoo  BBNNGG??
Aspiramos a gobernar con
maioría absoluta ou como
forza máis votada –que foi o ar-
gumento que usamos en Lugo
para apoiar os orzamentos de
Orozco. Se iso non se dá ha-
berá que sentar e falar con todo
o mundo. Teríamos dificulta-
des para aceptar determinadas
formulacións do BNG. Pero
entendo que tanto nós coma
eles deberíamos evolucionar
para chegar a ese punto. Non
desboto que se podan facer
nun futuro. Tamén digo que
no rural percibo máis parecido
entre os votantes do BNG e os
do PP que entre estes e os do
PSdeG-PSOE.�

Estado. Non é incompatíbel de-
fender esa identidade e partici-
par nun proxecto de constru-
ción de España.
NNoo  bbaallaannccee  ppúúbblliiccoo  qquuee  ffaaii  oo  PPPP
ddoo  bbiippaarrttiittoo  ssóó  ssee  vveenn  ssoommbbrraass..
En tres anos vin máis unha ca-
rreira entre os dous socios que
unha acción de conxunto. Iso
vaise acelerar canto máis se
aproximen as eleccións. Seguro
que houbo accións positivas,
pero se chegaron a un acordo le-
xítimo de gobernar xuntos de-
ben facelo e non que unha parte
do goberno non sexa coorde-
nada por quen o preside. Podo
entender que haxa elementos
políticos diferenciados, pero vi-
mos competición entre conse-
llerías e entre presidente e vice-
presidente. Se hai diferenzas hai
que saber escenificalas mellor.
Dedicaron moito esforzo a dife-
renciarse e menos a aparecer
como goberno común. Referín-
dome a Medio Ambiente, do
que fun Conselleiro: fálase do
gran problema do saneamento,
pero as obras que nós deixamos
licitadas paráronse en seco e
agora volven licitalas; vale que te-
ñan unha política nova pero que
a poñan enriba da mesa e non se
dediquen a diferir no tempo a
que xa nós planificáramos e dei-
xáramos encarreirado. Se non
están dacordo co Plano de Resi-
duos que fagan outro diferente,
pero non que pasados tres anos
presenten un practicamente
idéntico, cos mesmos obxecti-
vos do 25% de compostaxe. A
miña impresión é que quixeron
dar imaxe de ruptura co pasado,
pero foi pola vía de parar tres
anos o que estaba feito e arran-
cando de novo co mesmo. Non
ten sentido seguir co retrouso de
que a culpa foi do PP.
EE  nnoonn  sseerráá  qquuee  hhaaii  ppoouuccaa  ccuullttuurraa
ddee  ggoobbeerrnnooss  ddee  ccooaalliicciióónn??  AAoo  ffiinn
aa  ccaabboo  eenn  GGaalliizzaa  oo  xxooggoo  ppoollííttiiccoo  éé
aa  ttrreess  bbaannddaass..

ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

Luís Lamas

A xente do mar ten un pro-
blema, ou mellor dito, ten

dous. Un, o alto prezo do gasó-
leo, que non lles a afecta a eles
sós, aféctanos a todos, pero es-
pecialmente a aqueles que o
precisan acotío para o seu traba-
llo: mariñeiros, transportistas,
taxistas, etc. 

Outro, aínda máis impor-
tante, a entrada de peixe foráneo
que lles fai competencia desleal. 

Pero tranquilos, temos un go-
berno socialista, é dicir, que in-
tervén no mercado cando se
precisa, faltaría máis. Se aínda
non fixo nada é que non hai
crise, por iso non paga a pena
preocuparse.

Pedro Solbes di que outorgar
axudas directas non pode ser
porque non o permite Europa, e
ten razón. O que cala Solbes son
as medidas que o goberno pensa
levar adiante para lle botar unha
man a un sector que para o noso
país é estratéxico.

Claro que talvez non cala,
simplemente non pensa facer
nada. De feito, a ministra Helena
Espinosa, que para maior escar-
nio é galega, nin sequera recibiu
os mariñeiros. Boa mostra do ta-
lante, si señor. 

O que si podía dicir o goberno
é que pensa facer para impedir a
competencia desleal que se está
a facer co peixe de fóra, e aquí
non valen contos, non se pode
poñer a Europa como escusa. 

Falamos do que pensa facer,
porque se falamos do que leva
feito témolo máis doado: nada. 

Imos ver que conta o presi-
dente Touriño, a agricultura e a
pesca, outrora sectores estratéxi-
cos para o noso país, están pa-
sando a peor crise que se re-
corda. Menos mal que nos pilla
cun goberno de “progreso” que
seguro ten receitas de abondo
para ofrecer, o que sucede é que
de momento non as din porque
son tímidos. Mira que eran fa-
langueiros cando estaban na
oposición.

Anímese presidente, os gale-
gos estámolo esperando.�

OS CALADIÑOS’’

’’A ministra Espinosa, 
que para maior escarnio
é galega, nin sequera
recibiu os mariñeiros”

PPuubblliiccaabbaammooss  uunnhhaa  ffoottooggrraaffííaa
aa  sseemmaannaa  ppaassaaddaa  nnaa  qquuee  oo  eexx--
pprreessiiddeennttee  AAllbboorr  ppaarrttiicciippaabbaa,,
eenn  11998877,,  xxuunnttoo  aa  ddiirriixxeenntteess  ddoo
BBNNGG  nnuunnhhaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  eenn
ffaavvoorr  ddoo  ggaalleeggoo..  HHaaii  ppoouuccoo  uunn
xxoorrnnaall  mmaaddrriilleeññoo  aasseegguurroouu
nnuunnhhaa  eeddiittoorriiaall  qquuee  eenn  GGaalliicciiaa
““eerraa  ddiiffiicciillííssiimmoo  eessccoollaarriizzaarr  aa  uunn
rraappaazz  eenn  ccaasstteellllaannoo””..  EEssee  ttrraannss--
ppoorrttaarr  ddiiaallééccttiiccaass  ppoollííttiiccaass  ddee
MMaaddrriidd  nnoonn  ppaarreeccee  mmooii  ffiiáábbeell??
Iso non é bon. Podo estar equi-
vocado pero en Galicia non ha-
bía conflito lingüístico, non sei

se agora o hai. Aquel termo de
‘bilingüismo harmónico’ pode
ser discutíbel pero represen-
taba ben a situación. Aprendín
a falar antes galego que caste-
lán, e coa miña nai falo galego
hoxendía, pero non por ningún
compoñente nacionalista. Un
evolúe e entende que non ten
porque renunciar á defensa
dese sinal de identidade que é o
galego. Desde o meu ponto de
vista iso non me pode colocar
como inimigo do castelán, por-
que defendo as dúas linguas

coa mesma intensidade. Dá a
impresión de que ese equilibrio
se quere romper. Ás veces
desde aquí, polo debate polí-
tico, e outras veces porque se
importan desde fóra factores
que non se corresponden coa
realidade. Tamén hai que dicir
que algunhas decisións da
Xunta non foron as adecuadas
para o equilibrio; sempre sobre
o argumento de que o galego
non está en igualdade, que é
probábel, pero temos que facer
os cambios con racionalidade.�

‘Defender o galego non é atacar o castelán’

’’Non me gusta que o meu
partido o dirixa ningún
medio de comunicación,
chámese como se chame”

’’Mariano vai aguantar.
É unha persoa sólida nos
principios e ten claro por
onde debe ir o PP”

’’Se BNG e PSdeG-PSOE
asumen que a súa coalición
é “para sempre” unha das
forzas corre perigo de ser
fagocitada pola outra”

’’Non é incompatíbel
defender a identidade
de Galicia e participar
nun proxecto
de construción de España”

’’No rural percibo máis
parecido entre os votantes
do BNG e os do PP
que entre estes
e os do PSdeG-PSOE”
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descoñecer a realidade de Gali-
za, ao tempo que insistía en cua-
lificar de independentista o
BNG. “Celebrarán o próximo sá-
bado o Día das Letras Galegas”.
“Non, celebrouse hai unha se-
mana”, corrixiulle Quintana.
“Ben, tanto ten”, proseguiu im-
pávido o xornalista, que colocou

o seguinte: “Se todos os galegos
falan castelán, o problema da
lingua está resolto. A que vén
tanta defensa do galego?”. A pro-
posta producíulle estupor non
só a Quintana, senón tamén a di-
rixentes do PP, como Fraga ou
Ana Pastor, que asistían ao colo-
quio. Claro que peor foi o de

Touriño o pasado venres, cando
invitou a prensa á Casa de Galiza
en Madrid. Tras facer un exhaus-
tivo balance da súa xestión, non
exento de triunfalismo, un xor-
nalista dirixiuse a el nestes ter-
mos: “Todo iso está moi ben,
mais agora terá que falar de polí-
tica de verdade”, e preguntoulle
pola penúltima trifurca entre o
PSdeG e o BNG. Touriño, atóni-
to, contestoulle cunha cordiali-
dade non exenta de sorna, que
as súas definicións da política
non coincidían. E que, para el, o
progreso económico e social son
a súa máxima expresión. Eses
xornalistas ou máis ben tertulia-
nos de Madrid, que tratan os po-
líticos galegos con paternalismo
e menosprezo, son os mesmos
das visitas do lendakari ou o vice-
presidente catalán, Carod Rovi-
ra, aos que dispensan reverencia
e trato de xefes de Estado, aínda
que as súas propostas e as súas
formas cuestionen a existencia
mesma do Estado español”.

XUBILACIÓN
E PRENSA SEN PAPEL

EEll  PPaaííss  SSeemmaannaall
((ddoommiinnggoo  2255  ddee  mmaaiioo))

O xornalista e teórico da comu-
nicación JJuuaann  CCuueettoo  aborda na
súa columna de El País Semanal
o relevo xeracional na política e
na prensa, xa que admite que a
súa xeración “actúa de tapón”.
No tocante aos medios de co-
municación, indica que “esta
empresa de papel, con todo, in-
ventou un novo método para se
desfacer pola vía ordenada dos
tapóns. Xa non se trata de xubilar
con máis ou menos elegancia os
vellos da tribo nin de sentalos
nun remunerado consello de
anciáns, nin sequera de recon-
vertelos en xerras decorativas,
senón de algo máis intelectual e
radical. Trátase de estar a procla-
mar todo o tempo que o único
futuro posíbel deste periódico de
papel xa xamais será un futuro
de papel e que ben cedo chega-
rán os tempos do dixital total e
online. Con este ultimato do ab-
soluto dixital e do imperio virtual
da web, irá desaparecendo aos
poucos o tapón e o atasco, sim-
plemente porque non coñezo
un só membro da miña xeración
que soporte a idea e o estrés dun
futuro profesional, o pouco que
nos queda, sen o vello papel de
papel. É preferíbel que nos digan
directa e brutalmente que sobra-
mos, que somos uns tapóns pe-
sados ou que as novas xeracións
fano moito mellor ca nós”.�

POLÍTICOS GALEGOS
EN MADRID

LLaa  VVoozz  ddee  GGaalliicciiaa
((ddoommiinnggoo  11  ddee  xxuuññoo))

“Os políticos galegos reciben un
trato paternalista na capital”, ti-
túlase a crónica de GGoonnzzaalloo  BBaa--
rrrreeññoo  en La Voz de Galicia, que
leva como subtítulo: “O denomi-
nado cuarto poder amosa ante
os membros da Xunta unha
arrogancia que non dispensa a
cataláns e vascos”. “Guste ou
non, Galicia segue a considerar-
se un territorio párvulo desde
Madrid. Comprobouno o vice-
presidente da Xunta, Anxo
Quintana, tras a súa interven-
ción nun deses foros de moda en
Madrid, onde soportou o acoso
dun suposto moderador que ac-
tuaba máis ben como fiscal e
que demostraba síntomas de

ENPOLEIROALLEO

O Presidente da Xunta Emilio Pérez Touriño. OTTO / A.G.N.

RAXOI OU 
ROMASANTA
’’

Damián Villalaín

S e alguén asistise á traxico-
media do PP sen coñecer

previamente os personaxes
que nela actúan, podería pen-
sar que un dos protagonistas da
obra, Mariano Raxoi, é unha es-
pecie de Rei Lear que, despois
dunha vida de virtude e sentidi-
ño, sofre unha inexplicábel
mutación que o converte de sú-
peto nun ser atroz e espantoso. 

Sempre alertas, as voces e as
plumas que seguen a ditar o
guión polo que se rexe a facción
daliniana do PP esgotaron en
dous meses o repertorio de im-
properios dirixidos contra este
señor de Pontevedra ao que,
tan só até os idus de marzo,
ponderaban como ilustre va-
rón español, modelo de parla-
mentarios e cranio de estadista.
A aplicación irrestrita do méto-
do paranoico-crítico á política
ten estes resultados: os que an-
tes compuñan ditirambos á
maior gloria do máis célebre fi-
llo do Ilustre Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad equi-
párano agora co demoníaco
ZP, con quen compartiría, cada
vez menos secretamente, o
mesmo morboso afán por des-
truír España en complicidade
cos nacionalistas semihuma-
nos que queren prohibirlle a
Jaime Mayor Oreja falar en cas-
telán. O asunto é de abondo
grave para que salte á area, dis-
posta ao martirio, Santa María
San Gil, quen, poñendo cara de
referencia moral, exclama: “an-
tes morrer que pecar!”.

Mariano, que se ten a si
mesmo por home previsíbel,
vese agora transformado polos
seus afíns nun hirsuto e traizo-
eiro Romasanta que quere ca-
erlle simpático a Ibarretxe e en-
ganar a Carapuchiña San Gil
para, así, comerlle mellor os
principios e as esencias. Talvez
Mariano sexa previsíbel pero o
seu partido non. Como o Rei
Lear cando se puxo tolo. �

Talvez Mariano Raxoi
sexa previsíbel
pero o seu
partido non”

’’
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ESPAÑA.14. ANOSATERRA
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Charina Giráldez
Esperanza Aguirre ten varios
trunfos na man, pero está agar-
dando o momento oportuno pa-
ra poder gañar con seguridade.
Non lle gusta o risco. Prefire con-
trolar a partida e confiar na sorte,
factor decisivo na súa trepidante
carreira política. Tivo sorte cando
no 1993 José Mª Aznar reparou
nela ao ameazar con encadearse
a unha aciñeira para evitar a tala
de 200 árbores na Casa de Cam-
po (daquela era concelleira na
capital). Din que o xesto lle valeu
o posto de Ministra de Educa-
ción e Cultura tres anos máis tar-
de. Tivo sorte cando no 2003 se
presentou por primeira vez á
presidencia de Madrid e o tama-

yazo obrigou a repetir as elec-
cións. O transfuguismo outor-
goulle a maioría absoluta. E, aín-
da que pareza mentira, tamén ti-
vo sorte cando no 2004 o PP per-
deu o goberno central despois de
oito anos de mandato. A derrota
converteuna na dirixente popu-
larco cargo institucional máis re-
levante e, grazas a iso, o seu poder
comezou a medrar. 

PODER ECONÓMICO. O Madrid que to-
pou Esperanza Aguirre cando
chegou á presidencia estaba
consolidado como motor eco-
nómico de España. O seu xefe e
máximo inspirador político (ela
sempre di que Aznar é a única
persoa do mundo que logrou

impresionala) apostara forte por
transformar a capital nunha
gran metrópole industrial, fi-
nanceira e de servizos. Durante
as dúas lexislaturas que estivo na
Moncloa, afondou no modelo
centralizador que os gobernos
anteriores puxeran en marcha
dun xeito máis discreto. Nese
tempo, a comunidade incre-
mentou en dous puntos a repre-
sentación no PIB total do Esta-
do, alcanzando o 17,3%, e foi a
terceira rexión da UE que máis
medrou. Pasou a copar o 67 %
do investimento estranxeiro e a
concentrar nos seus polígonos
industriais, en especial no de
Tres Cantos, o 80% das grandes
empresas. Amais, a inaugura-
ción da T4 no aeroporto de Bara-
jas, unha ampliación que custou
preto de 6.200 millóns de euros,
deulle á capital o impulso defini-
tivo como centro neurálxico.
Proporcionoulle uns 300.000

empregos a maiores e afianzou a
condición de cidade mellor co-
nectada de toda a península,
desprazando definitiva-

Os poderes de Aguirre
A presidenta de Madrid agarda
o seu momento exhibindo o poder
acumulado pola súa comunidade

Agnès Marquès

C ando España deixou de
ser dos países pobres

dentro da Unión, cando a
ampliación a 27 faia subir po-
sicións, cando, daquela, os
fondos de cohesión van a es-
luirse, segue habendo déficits
estruturais que continúan co-
locando os seus cidadáns á
cola. Á sombra da cola. O ac-
ceso a Internet segue sendo
precario e os seus prezos,
abusivos. E o euro agora non
deixa lugar a dúbidas. Un
combinado de televisión, te-
lefonía e Internet que aquí se
pode pagar a setenta ou oi-
tenta euros, en Francia xa o
pagan a dezanove e é moito
máis rápido. A lentitude do
sistema xudicial achéganos
máis a principios do século
XX que aos nosos días. E ta-
mén marca o sistema de fi-
nanciamento que rexe este
estado das autonomías. Con-
trapor o modelo español ao
alemán, diferente aínda que
similar, fainos baixar posi-
cións ata romper a táboa. O
sistema de compensación
alemán, entre as súas rexións
ricas e pobres, é coherente,
solidario e estimulante tanto
para unhas como para as ou-
tras. As unhas ceden e as ou-
tras reciben, achéganse á ho-
ra de facer o balance econó-
mico final, pero as ricas, aín-
da que un pouco menos que
antes de contribuír economi-
camente ao desenvolvemen-
to das máis pobres, nunca
abandoan a súa posición á
cabeza do país. Iso non pasa
en España, onde Madrid, Ba-
leares, Catalunya e País Va-
lenciá perden a 'pole' e é Es-
tremadura a que sae en pri-
meira posición. Os últimos
seran os primeiros? Ou os ex-
tremos tócanse, quen sabe.�

(IN)XUSTA 
(IN)SOLIDARIEDADE

’’

’’O sistema de  
compensación alemán é
coherente entre rexións
pobres e ricas”

>>>

’’Cando gañou por primeira
vez as eleccións
autonómicas, Madrid
xa se convertera no motor
económico de España”

’’É unha experta na procura
de apoios, situando
os fieis en lugares clave
e acubillando
a ex altos cargos
do executivo de Aznar”
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mente o eixo Bilbao-Zara-
goza-Barcelona, noutrora epi-
centro económico do Estado.

Esperanza Aguirre soubo
aproveitar esta herdanza que,
mentres estivo Aznar no gober-
no, lle serviu para reforzar a súa
posición de privilexio con res-
pecto ao resto de presidentes au-
tonómicos. Logo, cando o PP
perdeu as eleccións do 14 de
marzo, utilizouno para exercer
como auténtica “lideresa” no
ámbito nacional, actuando in-
cluso á marxe do propio Maria-

no Raxoi. Naqueles primeiros
anos despois da derrota, poucos
dirixentes populares se preocu-
paron en exceso polo seu afán
de protagonismo. Pero agora,
cando o PP atravesa o período
máis crítico dende a súa funda-
ción en 1989, a posición de po-
der da presidenta madrileña
preséntase como un dos princi-
pais elementos desestabilizado-
res dentro do partido. 

PODER NO PARTIDO.Unha vez asumi-
da a presidencia autonómica,

Esperanza Aguirre non deixou
de traballar para facerse co con-
trol do PP de Madrid, o máis in-
fluínte do Estado. No 2004, de-
mostroulle a Alberto Ruíz-Ga-
llardón, o seu eterno rival, que
máis do 90% dos dirixentes lo-
cais estaban con ela, cando pre-
sentou a súa candidatura á di-
rección rexional do partido. 

A política madrileña é unha
experta na procura de apoios a
base de situar os fieis en lugares
clave e acubillar nos seus domi-
nios a ex altos cargos do executi-

vo de Aznar. A moitos dirixentes
que quedaron no paro despois
da derrota electoral ofreceulles
postos salientábeis no goberno
comunitario, en Telemadrid, no
Tribunal de Defensa da Compe-
tencia, no Consello Económico e
Social, no Instituto de Estatística,
no Metro, no Canal de Isabel II e
no Consorcio Turístico de Ma-
drid, entre outros.

Nos últimos comicios auto-
nómicos rematou de consolidar
o seu poder dentro do partido
rachando con todas as previ-
sións. Logrou incrementar nun
17 por cento o seu respaldo nas
urnas e obtivo a maior porcenta-
xe de votos na historia das elec-
cións da comunidade de Madrid
(o 53 por cento).

PODER MEDIÁTICO.A partir desta vito-
ria, Esperanza Aguirre comezou
a potenciar aínda máis a súa pre-
senza pública en todo tipo de ac-
tos e, en consecuencia, nos me-
dios de comunicación, unha das
debilidades da presidenta. En
Telemadrid, denunciada en va-
rias ocasións por imparcialida-
de, síntese como na casa, ao
igual que no xornal El Mundoou
na cadea COPE. Os seus respon-
sábeis hai tempo que a escolle-
ron como substituta de Raxoi,
sobre todo, despois da derrota
do 9 de marzo. Afeita a exercer
oposición contra o goberno cen-
tral pola súa conta, deixouse
querer e durante semanas fixo
pensar que ía presentar unha
candidatura alternativa. Pero a
Esperanza non lle gusta o risco.
Prefire controlar a partida e agar-
dar, unha vez máis, que actúe a
fortuna. Polo de agora, semella
que só se limitou a exhibir pode-
río en plena crise popular. 

A pasada fin de semana, Ma-
riano Raxoi tamén quixo amosar
os seus apoios nun acto interno
en Valladolid. Malia que un día
antes expresara o seu desexo de
contar con Aguirre no novo
equipo, a presidenta de Madrid
non acudiu á cita. Algúns analis-
tas pensan que está a tensar de-
masiado a corda, pero a expe-
riencia di que sabe xogar as súas
bazas e que ten paciencia para
conseguir o que se propón. O
seu obxectivo parece que non
está precisamente no congreso
de xuño senón máis aló das vin-
deiras eleccións do 2009.�

ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

Xesús Veiga

A s eleccións xerais do 9-M
certificaron unha grave cri-

se de resultados en IU.Tal e co-
mo acontecera no 1982 co PCE
de Santiago Carrillo, a presenza
no Congreso ficou reducida á
mínima expresión. Só hai dúas
semellanzas entre ambos mo-
mentos históricos:a fortaleza
electoral do PSOE e o mante-
mento do carácter hexemónico
da vella organización comunis-
ta no seo da coalición que enca-
bezou Gaspar Llamazares.

Talvez IU debería tomar
prestada unha das frases emble-
máticas da literatura dos move-
mentos altermundistas (“pensar
globalmente e actuar localmen-
te”) para reflexionar sobre o seu
preocupante presente e o seu in-
certo futuro.Todos os grupos re-
lacionados, con maior ou menor
intensidade, coa cultura comu-
nista padecen, dende os anos 90,
unha importante crise de identi-
dade.A desaparición do modelo
encarnado pola URSS cuestio-
nou seriamente a credibilidade
dunha alternativa económica e
social ao sistema capitalista do-
minante e dificultou gravemen-
te a diferenciación coas ofertas
programáticas dos partidos so-
cialistas europeos. Existen, sen
dúbida, análises e propostas moi
relevantes formuladas no seo do
movemento antiglobalización
que permitirán construír novas
referencias teóricas e prácticas
para a esquerda do presente sé-
culo. Pero non son receitas que
teñan rendibilidades inmediatas
na esfera da política electoral.

O espazo institucional de IU
é moi dependente da evolución
do PSOE. Se Zapatero non repi-
te as prácticas asociadas á deca-
dencia do felipismo, IU pode ter
unha data de caducidade mais
rápida do que desexaría. A pesar
do retorno de Anguita co seu
programa.�

RECORDOS’’

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

A presidenta da Comunidade de Madrid, Esperanza Aguirre, recibe o presidente valenciano, Francisco Camps, nun

acto institucional na capital española, no pasado abril.                                                                                                          SUSANA VERA / REUTERS 

Os que a coñecen din que contro-

la persoalmente até o último

chanzo da organización do go-

berno autonómico e do Partido

Popular en Madrid. Tamén asegu-

ran que non lle gustan as xorna-

das de despacho e que prefire en-

cher a axenda de actos a pé de rúa

para publicitar os seus logros de

boca a orella. Omnipresente nos

medios estatais máis importantes,

aproveitando que teñen a súa se-

de na capital, tamén é unha habi-

tual de Telemadrid que só na pri-

meira lexislatura lle dedicou máis

dunha ducia de entrevistas. 

Presume da construción de oi-

to hospitais, sen darlle importan-

cia a súa xestión privada, e dos  in-

vestimentos no ensino, obviando

que a  aposta privilexia os centros

concertados en detrimento dos

públicos. Tamén se atribúe o méri-

to de xestionar a comunidade

máis forte, que acapara o 80% dos

bens do Estado. Na última campa-

ña, esforzouse por atraer o voto in-

migrante, unha comunidade que

en Madrid representa máis do 15

por cento da poboación (preto

dun millón de persoas). Parece

que o seu estilo populista tivo éxi-

to porque acadou máis apoios

que nunca. Haberá que agardar

un tempo para comprobar se Es-

peranza Aguirre tamén é capaz

de convencer os seus dentro do

partido. Dominio e poder de con-

vicción non lle faltan.�

Control e populismo

>>>
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a Bill Clinton dar o visto e pra-
ce norteamericano á entrada
chinesa na OMC, desligando a
decisión á esixencia de garan-

tías na preservación dos derei-
tos do home, fixérono conven-
cidos de que a irrupción chi-
nesa no mercado do comercio

mundial libre abriríalles as
portas a reformas económicas
e políticas internas liberais.

Pronto as previsións quebra-
ron. A China exportadora impu-
xo a súa lei. Deixou de compor-
tarse como un país en desenvol-
vemento para presentar cifras e
perfís propios dos países desen-
volvidos. A proporción de expor-
tacións nos produtos agrícolas,
con relación aos industriais é a
metade da dos EE UU. Do 3,6
por cento fronte ao 8,6 por cento
norteamericano.�

Pasaba de basearse nos princi-
pios da autarquía e a autosufi-
ciencia económica a engan-
charse nunha organización
que se cimenta sobre os princi-
pios dos liberalismo aplicados
ao comercio internacional.

Algúns dos ideólogos da
Casa Branca que empurraron

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX)

Cando a China decidiu entrar
na Organización Mundial do
Comercio (OMC) foi funda-
mentalmente por unha razón
estratéxica: quería modernizar
o seu aparello produtivo, con
capitais e tecnoloxía occidental.
Mais había unha segunda ra-
zón, tomara a decisión de con-
verterse nun dos principais fo-
cos de exportación do mundo.

Dende o ingreso da China na
OMC, a finais do 2001, o seu vo-
lume de exportación quintupli-
couse. As reformas internas no
seu in terior, avanzaron en di-
reccións aparentemente opos-
tas: “modernizar o sector públi-
co e abrirlle as portas ao sector
privado”, que converxían na
decisión estratéxica, converter-
se en potencia mundial.

O salto emprendido coa en-
trada na OMC non era menor.

ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008MUNDO.16.

’’O cobre chileno, o ferro
australiano e a la de Nova
Celandia poden explicar
a vocación exterior chinesa”

’’Dende que entrou na OMC ,
seguiu traballando na apertura
de mercados con acordos
de Libre Comercio con cinco
países, ou áreas”

Exportador de primeiro mundo con PIB de terceiro
A China preparouse para ser
un país que exporta produtos
que, segundo os padróns in-
ternacionais, se corresponde-
rían cos dun país que debería
ter un PIB que triplicase o chi-
nés. Algúns sectores empre-
sariais, como o electrónico ou
as telecomunicacións, están
máis próximos ao que signifi-
ca unha multinacional que á
filosofía das ensambladoras.

Na hora da revisión da Rol-

da de Doha, a terceira poten-
cia mundial presenta un
comportamento ambiguo,
discreto e intelixente. A China
racha os moldes cos que se
identifican as posicións nego-
ciadoras dos grandes bloques
economicos. Acostúmase a
identificar a negociación en
marcha como unha confron-
tación entre países en desen-
volvemento e países desen-
volvidos, pero a China non es-

tá coas posicións occidentais.
Na espera dun novo acordo

mundial sobre o comercio, a
China non está debruzada.
Dende que entrou na OMC,
seguiu traballando na apertu-
ra de mercados con acordos
de Libre Comercio con cinco
países, ou áreas: Hong Kong,
Chile, Pakistán, ASEAN ou No-
va Celandia.

ASEGURAR MATERIAS PRIMAS.A ver-

dadeira razón que está detrás
da pasión chinesa por abrirse
a mercados exteriores non
está tanto na pretensión de
chegar a novos clientes, co-
mo no obxectivo estratéxico
de asegurarse materias pri-
mas para o seu espectacular
desenvolvemento. O cobre
chileno, o ferro australiano e
a la de Nova Celandia poden
explicar mellor a súa voca-
ción exterior. �

A postura chinesa,
clave na reforma do comercio global
A China non seguirá o criterio das grandes
potencias no debate sobre a reforma
da Organización Mundial do Comercio

Un traballador observa uns rolos de aceiro para exportación, no porto de Yingkou (China). SHENG LI / REUTERS
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Charina Giráldez
Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
terá que abandonar nos próxi-
mos días o palacio de Narayan-
hiti, en Katmandú, por expreso
desexo dos nepalís. A nova
Asemblea Constituínte, con
maioría de ex guerrilleiros mao-

ístas tras as eleccións do pasado
10 de abril, acordou instaurar a
República no país e acabar coa
última monarquía hindú que
quedaba no mundo. 

O até agora rei do Nepal care-
cía de poder efectivo dende o
2007, cando se viu obrigado a

deixar de exercer funcións de xe-
fe de Estado pola presión dos
partidos opositores. O estilo caó-

tico e déspota de Gyanendra fixo
que, por primeira vez en 240
anos, os seus súbditos comeza-
sen a dubidar do carácter divino
do seu rei. O pobo nunca chegou
a mirar con bos ollos a este mo-
narca que accedeu ao trono des-
pois da maior matanza palacia-
na de todos os tempos.

REXICIDIO BRUTAL.A noticia daquel
1 de xuño de 2001 deu a volta ao
mundo. O asasinato do rei Bi-
rendra xunto a oito membros
da súa familia non parecía froi-
to da casualidade. Segundo a
versión oficial, o responsábel
do rexicidio era o príncipe her-
deiro Dipendra en vinganza
polo rexeitamento dos seus
achegados á elección de moza.
Pero o suicidio do acusado in-
mediatamente despois do su-
ceso sementou todo tipo de dú-
bidas. O novo rei Gyanendra,
irmán do monarca falecido,
non conseguiu desfacerse das
sospeitas sobre a súa implica-
ción nos feitos, sobre todo por-
que o seu fillo, testemuña di-
recta da matanza, foi o único
sobrevivinte. A súa repentina
coroación sementou a descon-
fianza entre os nepalís.

MEDIDAS IMPOPULARES.Dende a súa
chegada ao poder, en plena
guerra cos maoístas, tomou to-
do tipo de decisións que contri-
buíron a incrementar a súa im-
popularidade. Malia que o Ne-
pal se convertera en monarquía
constitucional en 1990, o rei di-
solveu o goberno en dúas oca-
sións e, logo de pospoñer as
eleccións sine die, decidiu re-
tornar ao absolutismo. Só tras
unha revolta en 2006 Gyanen-
dra lle devolveu os poderes ao
Parlamento. Ese foi o principio
do fin da dinastía Shah, que diri-
xiu estas terras dende a súa reu-
nificación en 1768. O Partido
conservador no poder chegou a
un acordo de paz coa guerrilla e,
pouco a pouco, foi minguando
a autoridade do monarca. Co-
mezou a nacionalizar os pazos
reais e a eliminar o seu rostro
dos billetes de rupia. Agora, o ex
guerrilleiro Prachanda, que as-
pira a sucedelo como xefe de
Estado, ofreceulle vivir como ci-
dadán corrente. En principio,
parece que vai volver á poesía e
aos negocios tabaqueiros e tu-
rísticos, actividades que, en fun-
ción da súa traxectoria, nunca
debería ter abandonado.�

MUNDO.17.ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

Un garda real vixía a porta de Nirmal Niwas, o palacio onde reside o rei Gianendra. GOPAL CHITRAKAR / REUTERS

O rei Gyanendra, coroado despois dunha matanza
palaciana sen precedentes, abandona o trono do
Nepal repudiado polos seus súbditos

A última monarquía hindú

’’O monarca deixa paso a
Prachanda, un ex
guerrilleiro maoísta que
aspira a sucedelo como
xefe de Estado”
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vas que os escoceses perciban
como interesantes para eles,
poden facer moito máis que
apoiar a Salmond en boa parte
do seu programa, e reservarse
talvez para cando chegue a ho-
ra de dicirlle si ou non ao refe-
rendo da soberanía.

Semella que a autonomía
pode ser una fonte de orixina-
lidade fronte á esterilidade
dos partidos nacionais britá-
nicos. Valería a pena ver como
vai seguindo ese experimento,
que pode ser moi promisorio
e pode abrir un camiño que
está facendo moita falta en to-
das partes. �

Fernando Pérez-Barreiro
Membro do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

A falta de confianza na clase
política e nas institucións é o
baixo continuo sobre o que
cantan as figuracións melódi-
cas do acontecer político en to-
das as democracias do noso
tempo. Non estamos moi lon-
xe da gran crise institucional de
antes da I Guerra Mundial, e
para que nada falte tamén ago-
ra hai un crash , máis difuso
que o daquela pero igual de
grave. E xa non podemos vol-
ver inventar nin o fascismo nin
o comunismo.

A esterilidade das forma-
cións políticas partidarias, cla-
morosas no enfrontamento pe-
ro igualmente pobres en pro-
xectos e ideas, acentúase en to-
das as partes. A loita electoral
dexenera nunha lide entre
axencias publicitarias. A estra-
texia primaria é a conservación
do poder, que chama sempre
ao curto prazo e non deixa tem-
po para pensar no futuro.  A po-
breza da oferta política fai que a
resposta do pobo, que se ten
por soberano, sexa cada vez
máis escasa e escolla cada vez
máis o camiño da abstención
electoral ou manifeste crecente
desconfianza cando se lle fan
enquisas de opinión.

Quen confía en que algún
camiño haberá para sair dun-
ha situación tan triste pode
atopar ánimo nos resultados
dunha enquisa que pode verse
no Scottish Social Attitudes
Survey de 2007 e que se fixo a fi-
nais dese ano. Antes das elec-
cións de maio, das que saíra o
goberno minoritario do Parti-
do Nacionalista Escocés, os es-
coceses que pensaban que as
autoridades autonómicas ac-
tuaban sempre ou case sempre
en pro do interese do país eran
un 51 por cento. A finais de
2007 esa porcentaxe subiu ao
71 por cento.  E os que pensa-
ban que o parlamento escocés
lle daba ao país unha voz máis
forte no Reino Unido pasaron,
no mesmo intervalo, do 43 ao
61 por cento.

Semella que na autonomía

escocesa comeza a albiscarse o
que, para moitos, é a principal
xustificación das autoridades
baseadas en realidades nacio-
nais até agora contidas, máis
mal que ben, nos mal chama-
dos Estados nacionais. Non hai
que perder de vista que os na-
cionalismos naceron, ou me-
draron en forza e poder de con-
vicción, na crise da política dos
Estados plurinacionais. No ca-
so dos do Estado centralista es-
pañol, tomaron alento no fra-
caso dese Estado para darlles
satisfacción ás necesidades dos
pobos asentados no seu territo-
rio. Foron unha forma de rexe-
neracionismo e seguen sendo
iso. Por iso son unha forma de
modernidade.

SALMOND, O ARRISCADO. O goberno
de Edimburgo, tan fráxil na
aritmética dos escanos do Par-
lamento de Holyrood, tomou o
camiño de gobernar sen alia-
dos, e só co apoio puntual dos
partidos de ámbito estatal. O
que semellaba unha audacia de
Alex Salmond, o First Minister
que ten tanta sona de xogador
arriscado como a tivera Wins-
ton Churchill, traduciuse nun-
ha serie de medidas de política
interior que colocan a Escocia
nun nivel de avance social moi-
to máis elevado que o da veciña
Inglaterra, gobernada por un
partido que se considera socia-
lista. Desde a educación supe-
rior gratuíta até os servizos so-
ciais para os más desfavoreci-
dos, e sinaladamente para os
pensionistas, Escocia está máis
perto do ideal do Estado de Be-
nestar, aínda sen ser propieta-
ria absoluta do seu petróleo. A
aspiración ao petróleo propio
tería que vir cunha iniciativa da
política de Salmond, o referen-
do de independencia, na que
seguramente non vai poder
contar co apoio do parlamento.
Pero iso non lle impide ir aínda
cunha política interior propia e
orixinal. E o máis notábel é que
non abandona o proxecto do
referendo nin agacha as inten-
cións soberanistas. Semella
que abonda co que fai no inte-
rior para que cada vez máis es-
coceses o apoien.

Nin os tories,prácticamente
apagados na Escocia, nin os la-
boristas, inquedos coa súa di-
mensión nacional británica,
que lles fai difícil tomar iniciati-

X.L. Franco Grande

Hai boas razóns para pensar
que, por mor das guerras

de Afganistan e Iraq, houbo xa
máis suicidios de soldados que
mortos entre estes. Sábese que
arredor de 300.000 soldados
máis padecen depresión por ra-
zón da súa intervención nos
combates. 

Da mesma maneira tamén se
sabe que dun 20 por 100 de vete-
ranos que precisan tratamento,
só a metade o recibe. Os afecta-
dos por este tipo depresivo (xus-
to o que se coñece por PTSD ou
estrés postraumático) teñen
poucas posibilidades de recupe-
ración: arredor dun 10  por cento
non se recupera.

Estes números dannos ade-
mais unha idea de que maneira
quedan asinados, ás veces de
por vida, os combatentes que so-
breviviron. Se sumamos suici-
das, afectados por trastornos
mentais e feridos de guerra, o
número pode moi ben duplicar-
se ou quizais triplicarse.

Os afectados por PTSD pen-
san que, se piden tratamento psi-
quiátrico, poden ter dificultades
na súa carreira. Pois moitos que o
pediron pensan que foi prexudi-
cial telo feito: dalgunha maneira
quedaron estigmatizados para o
resto das súas vidas, ou iso pen-
san seis de cada dez deles.

Non temos datos concretos
do que, á inversa, pode afectar ás
poboacións iraquís, bombardea-
das ao chou, con capturas en re-
dadas indiscriminadas, tortura-
dos sen miramentos, vivindo en
privacións incribles, agardando a
morte en calquera momento..

Cando depresión e suicidio
son unha saída colectiva, ou
afecta a tan alto número da co-
lectividade, é que se está embar-
cado nunha tolería. Nunha tole-
ría que John McCain di que os
EE UU poden aturar por cen
anos máis. Que o demo o leve.�

LATEXOS

OUTROS DANOS
COLATERAIS

’’

Dun 20 por 100
de veteranos que precisan
tratamento, só a metade
o recibe”

’’

O primeiro ministro escocés, Alex Salmond, sorrí xunto a unha crianza nun

parque infantil en Edimburgo. DAVID MOIR / REUTERS

O primeiro ministro escocés,
Alex Salmond, demostra afouteza e imaxinación
para mellorar o benestar do país

A cuarta vía escocesa

’’E o máis notábel é que 
non abandona o proxecto do
referendo nin agacha as inten-
cións soberanistas””
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Xurxo González
A planta de Citröen en Vigo é a
fábrica con máis operarios de
Galiza. A difícil conxuntura que
vive o sector da automoción en
Europa, ameazado polo poderío
industrial dos países asiáticos,
está a conducir a un cambio na
organización que afecta ao día a
día dos traballadores. Trátase da
implantación do sistema lean
(verba inglesa que significa “es-
velto” ou “esvelta”).

Este modelo de organización
da produción non é novo, xa que
ten as súas orixes no toyotismo,
base do crecemento industrial
de Xapón na segunda metade
do século XX. Kiichiro Toyoda,
Taiichi Ohno e outros responsá-
beis de Toyota desenvolveron
nos anos trinta do pasado século
unha serie de innovacións que
facilitaban a continuidade no
fluxo de material e a flexibilidade
á hora de fabricar distintos pro-
dutos. O sistema, baseado na re-
dución de custes pola vía de
prescindir do non esencial, es-
tendeuse por todo o mundo in-
dustrializado na década dos se-
tenta, coa intención de superar a
fonda crise global do ano 1973.

A actualización do sistema
chega a Galiza coa influencia de-
terminante do motor do sector,
Citröen. O actual toyotismo pre-
séntase como fundamental para
a mellora da competitividade
nun documento publicado o
pasado mes de abril polo Clúster
de Empresas de Automoción de
Galicia (CEAGA).

O cambio de directiva na
multinacional de capital fran-
cés foi determinante para este
novo xiro. Henrique Pérez, se-
cretario xeral da sección sindi-
cal da CIG na factoría viguesa si-
nala que “o nomeamento de
Christian Streiff como presi-
dente do grupo PSA-Citröen -
en novembro de 2006- e de Pie-
rre Ianni como director desta
planta -cargo que asumiu en
marzo de 2007- marcou un xiro
na estratexia destas marcas,
que agora tenden a homoxe-

neizar os procesos que desen-
volven en todo o mundo”.

CHOQUE CULTURAL.Pérez sinala que
“estes procesos xa foran implan-
tados nas fábricas que PSA-
Citröen posúe no Leste de Eu-
ropa, en países como a Repú-
blica Checa ou Eslovaquia”. Esas
factorías son de recente creación
e os seus traballadores adopta-
ron este sistema de traballo con
relativa facilidade. O problema
dáse en factorías como a de Vigo,
onde xa hai dinámicas e rutinas
de traballo asumidas dende hai
décadas, polo que o cadro de
persoal é reticente aos cambios.
“Notamos que este método re-
quire un maior esforzo do traba-
llador, e afecta a todos os niveis
da organización”.

O sistema lean baséase no
control dos tempos mediante a
cronometraxe e o aforro de des-
prazamentos no traballo, o que
posibilita reducir o espacio em-
pregado. Os custes redúcense
tamén ao traballar sen stock, co
cal se eliminan almacéns. A cali-
dade no proceso refórzase au-
mentando o fluxo de informa-

tas dinámicas é moi difícil, xa que
se precisa unha loxística que fun-
cione á perfección para recibir a
tempo as materias primas ou
bens intermedios e enviar cara a
distribución os produtos acaba-
dos sen que pasen por almace-
naxes. A implantación debe ser
progresiva, aínda que os prazos
que se marcan as empresas que
queren aplicalo non é moi ex-
tenso, de un ou dous anos.�

ción entre os distintos niveis da
cadea produtiva. Os traballado-
res deben elaborar informes
cada día sobre as incidencias
que teñan ocorrido. Ademais o
método incentiva o aforro de
tempo e a concentración coa re-
dución do espazo de traballo
para cada operario.

Os responsábeis de CEAGA
recoñecen que adaptar o funcio-
namento das empresas con es-

Citröen afronta a mellora da competitividade
aplicando o sistema lean,
derivado do toyotismo dos anos setenta

Helena Espinosa di que non ten marxe para máis axudas.A ministra

de Medio Mariño subliñou que o Goberno destinou ao sector pesqueiro o

tope máximo de subvencións autorizado pola UE, polo que actualmente

non ten marxe para conceder axudas directas que compensen a alza do

prezo do gasóleo. Non obstante, afirmou que o seu departamento mediará

coas petroleiras para tentar conseguir mellores prezos para a flota. �

’’Este sistema afecta
a todos os niveis da
organización e require un
maior esforzo do
traballador”

[Henrique Pérez]
Responsábel sindical
da CIG en Citröen.

O sector do automóbil en Eu-
ropa non vive bos tempos. A
crise de consumo de bens du-
radeiros no continente e a dura
competencia por parte dos
conglomerados asiáticos pro-
voca que empresas como PSA-
Citröen tendan ao aforro de
custes como unha das medidas
fundamentais para mellorar a
súa posición. Esta filosofía re-
flíctese en medidas como a
adopción do toyotismo na ca-
dea de produción e a adopción
de convenios colectivos con
medidas que algúns sindicatos
consideran regresivas para os
traballadores. De feito, o ultimo
convenio, asinado este ano,
non foi ratificado pola central
sindical nacionalista.

Nun artigo no último boletín
do Cluster de Empresas de Au-
tomoción de Galicia (CEAGA),
Pierre Ianni, director da factoría
viguesa do grupo PSA-Citröen,
defende a aplicación do toyo-
tismo sinalando que “é o mo-
delo de produción máis efi-
ciente”. O directivo recoñece
porén de xeito implícito as difi-
cultades para a súa implanta-

ción, e máis en concreto o posí-
bel choque cultural (“moitos
cren que só os xaponeses -e To-
yota, máis concretamente- son
capaces de aplicar este sistema
con éxito, pero iso non é certo”),
aínda que o defende para, “sen
deixar de ser galegos, poder se-
guir competindo na carreira
sen fin na que estamos”.

Xurxo González Gurriarán,
catedrático de Organización de
Empresas na Escola Universi-
taria de Estudos Empresariais
de Vigo, indica que o camiño
para conseguir manter a com-
petitividade pasa de todos os
xeitos máis pola aposta polo
coñecemento que pola com-
petencia en custos cos países
asiáticos. “A factoría de Vigo

está seguindo as directrices da
matriz francesa, e responde a
intereses globais da compañía.
Este sistema afonda na espe-
cialización na produción en
cada un dos centros ensambla-
dores. De todos os xeitos en Ga-
liza o que nos interesa é unha
aposta polo capital humano, xa
que é imposíbel a longo prazo a
competencia en custes cos paí-
ses asiáticos. Debemos diferen-
ciar os nosos produtos pola ca-
lidade. Un exemplo neste sen-
tido é Alemaña, que a pesar da
desfavorábel conxuntura vénse
situando nos últimos anos
como primeiro ou segundo ex-
portador mundial. O segredo,
apostar polo cerne da riqueza,
o coñecemento”.�

’’É imposíbel a longo prazo
a competencia en custes
cos países asiáticos”

[Xurxo G. Gurriarán]
Catedrático de Organización
de Empresas.

A ‘carreira sen fin’ de Pierre Ianni

Fabricación do  C4 Picasso. 

Traballar como xaponeses
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A semana pasada os datos do
PIB de Alemaña indicaban que
a sua economía medrara un
1,5% no primeiro trimestre res-
pecto o trimestre anterior, o que
implica a maior subida en 12
anos, segundo as cifras confir-
madas pola oficina federal de
estatística, Destatis.

Nun contexto internacional
de desaceleración económica,
estes datos cobran máis impor-
tancia, implican dun xeito claro
que a primeira potencia euro-
pea metabolizou a unión levada
a cabo o 3 de outubro de 1990 e a
posterior incorporación de paí-
ses a Unión Europea.

Esta noticia, positiva a pri-
meira vista, ten unhas connota-
cions perigosas para outras eco-
nomías da zona, entre elas a es-
pañola. Os últimos seis anos Eu-
ropa gozou dun período de ti-
pos de xuro baixos coma non se
recordaba, o que lle deu a Ale-
maña a oportunidade de recu-
perarse do trauma da unifica-
ción, investir en bens de equipo,
maquinaria e equipamentos,
aumentar a formación de capi-
tais, recuperar o seu deprimido
mercado inmobiliario e aumen-
tar a produtividade, en definitiva

permitiulle engrasar a potente
maquinaria da sua economía.

Nese período, outros paises
aproveitaron a coxuntura de ti-
pos baixos para investir, de
forma apalancada, no mercado
inmobiliario, esnaquizar a sua
balanza exterior alentados por
un euro forte, e endebedarse a
longo prazo en base atipos de
xuro a curto prazo.

Agora que se cumpren dez
anos do nacemento do BCE,
empezamos a albiscar o hete-
roxeneo do tecido económico
da Unión Europea. Namentres
Alemaña ou Francia, necesitan
tipos altos para conter a inflac-
ción e non recalentar as suas
economías, países coma Es-
paña, Irlanda, Grecia ou Portu-
gal, vense asfixiadas nun mo-
mento de turbulencias en to-
dos as frontes, paro a alza e ca-
ída brusca no consumo pri-
vado. En España os últimos da-
tos falan dunha caída do 40%
no número de pisos vendidos,

e doutro 40% no de vehículos.
Con este escenario, o presi-

dente do BCE parece que ten
claro cales son as suas priorida-
des, nunha recente entrevista
deixaba ver que o principal
mandato do seu organismo era
velar pola estabilidade de pre-
zos o que nos fai descontar un
mantemento nos tipos de xuro
nos próximos meses e con máis
razón vendo que o xigante ale-
mán está a esperguizarse.

Se facemos un simil entre a
situación da Unión Europea e
un equipo ciclista o escenario
poderia ser algo coma o que se-
gue. Despois de oito anos de
bonanza sen paragón, a rebufo
dun rodador enorme e canso,
vémonos, agora, ante unha
chaira, con vento de fronte, o
grupo de favoritos preto de dei-
xarnos de roda, o director do
noso equipo nin sequera volta a
cabeza para ver onde nos imos
quedando e alenta o xefe de filas
para que non mire atrás.

Os retos os que se enfronta a
nosa economía non poden ser
máis esixentes, o euro, a amal-
gama que nos mantén unidos
ao resto dos nosos socios non é
precisamente da elasticidade
que requeriremos. Polo ben de
todo equipo, e mellor que o lí-
der faga de augador antes de ga-
ñar a etapa.�
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Manuel Cao

As dúbidas estatísticas sobre a profundidade da crise
estanse a despexar coa acumulación de datos nega-

tivos en todos os ámbitos. Pasado o 9-M, vén un período
de paz electoral relativa interrompida polas autonómicas
galegas e vascas e polas europeas nun contexto de con-
flito no seo do PP. A aparente estabilidade política ha de
sufrir os embates dunha situación económica grave que
se está a trasladar ao eido social. España pasou de ser o
país que máis medraba e emprego creaba na UE a si-
tuarse nos últimos postos en inflación e emprego nun
axuste que se ben era previsíbel non se podía saber cando
e como se iría a producir.

A finais dos 90, co exame para a integración no euro
(proceso de converxencia de Maastricht), certos dirixen-
tes da Europa continental consideraban unha carga pe-
sada certos países do sur co acrónimo PIGS (Portugal,
Italy, Spain, Greece) debido aos indicadores reais das
súas economías aínda que os nominais foron maquilla-
dos coa contabilidade creativa. Ironías da vida, co tempo
o presidente José María Aznar chegou a sacar peito ante
os líderes europeos co seu déficit cero e con taxas de me-
dra impensábeis naqueles países. Mais os fundamentos
económicos de cada país tenden a marcar as tendencias
globais da súa evolución e o alto crecemento dos anos de
bonanza asentados en baixos tipos de interese, fondos
UE, inmigración con baixos salarios, demanda interna e
construción semella que deu de si xa máis do razoábel e
haberá que atopar novas fontes para o crecemento. Men-
tres en España había un festín especulativo en base a la-
drillo, man de obra barata inmigrante e diñeiro negro, a
globalización seguía imparábel coa emerxencia de novos
polos de desenvolvemento asentados nos sectores reais
obrigando a economía europea a posicionarse en secto-
res ligados á innovación e a tecnoloxía para sobrevivir no
mercado global e interaccionar cos novos axentes que
ían tomando o relevo a nivel internacional. Con crece-
mento moderado pero máis equilibrado a Área Euro se-
gue liderada polas economías centroeuropeas que dan
fortaleza económica e financeira nun contexto de inesta-
bilidade global. 

Dos indicadores publicados (PIB, emprego, inflación,
endebedamento familiar, deterioro das contas públicas,
etc) o máis grave é o déficit exterior que neste primeiro
trimestre chegou ao 11,3 por cento do PIB. O saldo co-
mercial empeora pese á desaceleración que ao menos
debería reducir as importacións, o que pode indicar que
a estrutura económica española está xa tan asociada á es-
peculación e con tal dependencia do exterior que non é
capaz de orientarse cara a actividades da economía real.
A baixa produtividade e a ausencia de empresas con lide-
rado tecnolóxico e cota de mercado global é unha eiva
que se ha de resolver para poder manter as políticas de
benestar. O superávit da balanza de servizos e a conta de
capital apenas mitiga os déficits acumulados en merca-
dorías, renda e  transferencias correntes.�

Dos indicadores publicados
o máis grave é o déficit exterior
que neste primeiro trimestre
chegou ao 11,3 por cento do PIB”

’’

’’
INDICADORES 
NEGATIVOS A EITO

Alemaña non mira atrás
’’Esta noticia, positiva

a primeira vista,
ten unhas connotacions
perigosas para outras
economías da zona,
entre elas a española”

Angela Merkel nun encontro coas asociacións de empresarios alemáns en Munich.                                MICHAEL DALDER / REUTERS
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das, cun valor de en torno aos
50 millóns de dólares en 2003 a
máis de 270.000 toneladas e
710 millóns de dólares en 2007.
A Unión Europea é o principal
cliente con moita diferencia.
Entre os países destacan Ho-
landa (cun 20 por cento do total
para a UE), Polonia (19 por
cento) e España (18 por cento).

LUCES E SOMBRAS NA CRÍA. O auxe
destas especies non está exento
de polémica. Quizais o exem-
plo máis destacado sexa o da
perca do Nilo. En 2004 o direc-
tor austríaco Hubert Sauper
presentaba o seu documental
O pesadelo de Darwin, no que
relataba unha visión moi
pouco compracente da indus-
tria da perca en África do Leste.
A súa historia comezaba nos
anos 60, cando esta especie foi
introducida no Lago Victoria
como parte dun experimento
científico. Polas súas caracterís-
ticas, a especie multiplicouse
moi rapidamente até case ex-
tinguir na actualidade a fauna
local. Kenia, Uganda e Tanza-
nia comezaron a exportar a fi-
nais dos anos noventa a perca
do Nilo, que se converteu rapi-
damente nunha importante
fonte de divisas, mesmo a pesa-
res de que na rexión a fame ne-
gra progresaba con rapidez. 

A influencia deste docu-
mental provocou o rexeita-
mento de parte dos consumi-
dores europeos cara este pro-
duto, o que unido á sobreex-
plotación á que estaba sendo
sometido causou o descenso
da súa oferta a partir de 2005.
Polo momento a panga non
parece que vaia sufrir proble-
mas similares aínda que exis-
ten voces críticas coa súa pro-
dución industrial. En certos fo-
ros critícase o emprego de hor-
monas para o crecemento e fa-
riñas sen control de calidade
para a alimentación. 

Máis aló das dúbidas sanita-
rias ou sociais, o certo é que o
mercado de filetes de pescado
conxelado está crecendo nos
países máis desenvolvidos. No-
vas especies sitúanse para o
asalto ao mercado europeo,
como a tilapia chinesa (que xa
conta con aceptación nos Esta-
dos Unidos) ou o barramundi,
de grande importancia en Aus-
tralia e que xa se cría en varios
países do Índico e mesmo no
Reino Unido. �

UN NOVO NEGOCIO CUNHA TRAXECTORIA

ESPECTACULAR. A intensiva explo-
tación á que están sometidos os
océanos e a apertura de merca-
dos ao comercio internacional
son dous dos ingredientes que
fan posíbel que en moi pouco
tempo novas especies estean
dispoñíbeis por toda Europa. O
caso paradigmático é o da
panga. Este peixe constitúe un
verdadeiro negocio de masas
no país que acolle o seu ecosis-
tema natural, Vietnam. Nas ri-
beiras do río Mekong as escava-
doras non deixan de abrir gran-
des estanques destinados á cría
acuícola da panga. O rápido be-
neficio que logran os seus pro-
dutores mesmo disparou o
prezo do chan, segundo unha
reportaxe aparecida na revista
especializada francesa Produits
de la mer. 

Os datos de produción e ex-
portación destas mercadorías
son difíciles de conseguir, de-
bido á novidade e á falta de de-
senvolvemento dos países de
orixe. Como exemplo ilustra-
tivo, a exportación de panga
entre os meses de xaneiro e se-
tembro pasou de 25.000 tonela-

Xurxo González
A primeira foi a perca do Nilo.
Hai dez anos que nas pescade-
rías galegas se comezaron a
ofrecer uns filetes sen espiñas
preparados para ser cociña-
dos. A pesar da pouca informa-
ción sobre a súa procedencia,
tivo un rápido éxito comercial,
que posibilitou a introdución
no mercado de produtos se-
mellantes, como a panga, xa
ben coñecida hoxe en día pola
súa proliferación nos mostra-
dores das grandes superficies
comerciais. 

Nalgunhas páxinas de inter-
net nas que os consumidores
achegan a súa opinión sobre
produtos, os comentarios inci-
den no descoñecemento do
orixe de panga e perca, pero
nunha opinión favorábel, so-
bre todo para introducir o
peixe aos máis novos. Importa-
dores e distribuidores coinci-

den nesta análise. “Estes pro-
dutos son interesantes porque
non teñen espiñas e están lis-
tos para consumir”, sinalan
fontes de Alcampo. Os distri-
buidores consideran tamén
que o prezo é un factor que
axuda á súa popularización,
aínda que a venda ao público
oscila entre os sete e os nove
euros por quilo. 
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O número de parados aumenta en España pero descende en Galiza.
Con respecto ao mes de abril a taxa de desempregados descendeu na Co-

munidade Autónoma un 1,86 por cento, 2.970 persoas, mentres que no

conxunto do Estado aumentou un 0,6 por cento, 15.058 persoas. En Galiza

o sector que máis emprego xerou foi o de servizos, seguido da industria.�

Eladio Romero
Secretario de Acción Sindical

da UGT-Galicia.

A s leis de Igualdade estatal
e galega recoñecen no

ámbito das relacións laborais
un conxunto de medidas que
supoñen unha habilitación
plena para o desenvolvemento
e aplicación efectiva nas em-
presas do principio de igual-
dade dende a premisa do de-
ber de negociar. 

Á negociación colectiva en-
coméndaselle a adopción de
medidas de acción positiva
que garantan, cos seus efectos,
unha igualdade efectiva.

Tales mandatos non supo-
ñen unha novidade para a ne-
gociación colectiva pero si re-
sulta novidosa a expresa lexiti-
mación que a lei lle outorga á
negociación colectiva para es-
tabelecer medidas de acción
positiva.

Neste senso, o Acordo de
Negociación Colectiva (ANC)
do 2007 considera adecuada a
adopción de cláusulas declara-
tivas antidiscriminatorias, a
adecuación do contido dos
convenios á normativa vixente
ou, no seu caso, a mellora desta
e o estabelecemento dun
marco equitativo para o desen-
volvemento das condicións de
traballo de mulleres e homes,
propiciando aquelas actua-
cións que eliminen os atrancos
para tal equidade e, no seu
caso, acudindo á inclusión de
accións positivas.

O ANC para o 2008 mantén
vixentes estes criterios ao pro-
rrogar o contido do ano ante-
rior en materia de igualdade de
oportunidades, incluíndoos
nun apartado relativo aos cri-
terios que seguir en relación co
marco do diálogo social, ao
mesmo tempo que engade ou-
tro apartado máis sobre a apli-
cación da Lei de Igualdade na
negociación colectiva.

Para a UGT, o reto ao que se
enfronta a negociación colectiva
nesta nova faserequire un com-
promiso real e un maior esforzo
de todas as partes implicadas.�

A NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
’’

’’Á negociación colectiva 
encoméndaselle a
adopción de medidas
de acción positiva
que garantan
unha igualdade
efectiva ”

’’Nas ribeiras do río Mekong
as escavadoras non deixan
de abrir grandes estanques
destinados á cría
acuícola da panga”

Os supermercados ofrecen novas especies como a
perca, a panga ou a tilapia, moitas veces non exentas
de polémica polo método de produción.

Dos ríos de Asia e África
aos platos de Europa

Filetes de panga nun supermercado.                               PACO VILABARROS
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pola Uefa na explotación dos
dereitos de imaxe da Liga dos
Campións.

A outra fonte de ingresos é a
venda de entradas. A unha se-
mana de que empezasen os par-
tidos xa non había papel á ven-
da. Algunhas voces afirmaron
que había moita “entrada prisio-
neira”, centos de billetes que
non saíron á venda directa e que
repartirán directivos, futbolistas
e empresas. A Uefa respondeu
afirmando que o control sobre
estas entradas foi exhaustivo e
gabou o compromiso suízo e
austriaco por evitar fraudes.

NON TODOS CONTENTOS. Mais nin
todos os organizadores da Eu-
rocopa 2008 fregan as mans
contando moedas. As autori-
dades locais, encargadas de
administraren os campos e
coidaren as cidades só esperan
que a experiencia da Eurocopa
non lles traia prexuízo econó-
mico ningún.

Directores de estadios, alcal-
des e demais gobernantes da
cousa pública en ambos os paí-
ses consideran este torneo unha
dura proba á resistencia de dous
países nada afeitos ás grandes
concentracións de público e
xornalistas. Por poñer só un
exemplo, o estadio de Xenebra
tivo que gastar perto de 70.000
euros unicamente en ampliar as
prazas de xornalistas acredita-
dos das 128 ás 500.

Autoridades turísticas helvé-
ticas fan as contas e malamente
esperan que ao final a suma dea

cero. “A Eurocopa non é rendí-
bel para nós”, explica Monika

O mundo coñecerá a cultura marítima de Galiza. Embarcacións tradi-

cionais, exposicións, obradoiros ou xogos son algunha das actividades da

mostra da cultura do mar que viaxará a Brest para participar na Festa Marí-

tima Internacional que terá lugar en xullo e que acolle a Galiza como “na-

ción invitada de honra”. Ferrol, Pontevedra, Vigo e Santiago albergarán nos

próximos días os materiais, que agora se atopan na Coruña, antes de que a

cultura marítima galega navegue cara a Francia.�

de Basilea. “Esperemos que nos
compense, polo menos, en con-
cepto de imaxe”.

Nalgúns casos, os investi-
mentos para a Eurocopa foron
privados (clubs que ampliaron e
acondicionaron os seus campos
coa axuda da Uefa), noutros fo-
ron os contribuíntes os que ra-
ñaron no peto para adecuar as
súas infraestruturas ao grande
evento. Eis o caso de Zurich. Foi
o propio Concello o que organi-
zou unha consulta popular na
cidade para ver se a cidadanía
quería investir 60 millóns de eu-
ros na construción do novo Es-
tadio de Letzigrund.�

César Lorenzo Gil
A Eurocopa 2008, que comeza o
7 de xuño, vai ser, segundo a
Uefa, a competición deportiva
internacional máis rendíbel de
todos os tempos. O organismo
reitor do fútbol europeo agarda
uns beneficios de 117.000 mi-
llóns de euros, unha cifra un 45
por cento maior que a conse-
guida na Eurocopa 2004 que se
celebrara en Portugal.

Ese beneficio sería líquido xa
que a Uefa coida que precisará
doutros 100.000 millóns para pa-
gar todos os gastos (campos, per-
soal, seguranza, pagamentos ás
cidades sede e premios deporti-
vos ás seleccións participantes). 

PATROCINADORES. A explicación a
tan fabuloso negocio hai que
buscala na gran tarefa que os di-
rectivos da Uefa fan no plano
comercial. O fútbol europeo re-
vitalizouse nos últimos anos
grazas á mellora de resultados
das seleccións do vello conti-
nente (a última final do mun-
dial, en Alemaña, foi un Italia-
Francia) e tamén da aparición
de xogadores europeos con
gran tirón entre os medios de
comunicación (dos dez xoga-
dores máis apetitosos para a
publicidade, seis son europeos.
O portugués Cristiano Ronaldo
é o líder arestora sen discusión).

Corporacións como Adidas,
McDonalds, Canon, Carlsberg,
Coca-Cola, KIA; JVC; Continen-
tal, Castrol e Mastercard apoian
xenerosamente a organización,
seguindo a experiencia gañada

A Uefa espera recadar no torneo de Austria e Suíza
máis de dous billóns de francos suízos (ao redor de
234.000 millóns de euros).

Hauser, directora de Comunica-
ción dunha consultora turística

A Eurocopa máis lucrativa
de todos os tempos

Un policía antidisturbios suízo durante un simulacro de avalancha de hooli-

gans en Xenebra o 3 de xuño pasado.                                                  FATIH SARIBAS / REUTERS

Cristiano Ronaldo sorrí durante

o adestramento de Portugal

en terras suízas.

DENIS BALIBOUSE / REUTERS

’’Eis o caso de Zurich.
Foi o propio Concello o
que organizou unha
consulta popular na
cidade para ver se a
cidadanía quería investir
60 millóns de euros na
construción do novo
Estadio de Letzigrund”
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O galego-suízo Ricardo Caba-
nas é o único futbolista do noso
país que se vestirá de curto en
Austria-Suíza 2008. O de Carral
foi unha das sorpresas da con-
vocatoria de Jacob Kuhn.

Cabanas xoga polo Grass-
hopper de Zurich, onde volveu
destacar tras un paso gris polo
Colonia alemán. Cando xogaba
na liga xermana lesionouse nun

xeonllo e estivo fóra das convo-
catorias internacionais tanto de
Suíza como de Galiza até recu-
perarse e comezar a destacar, so-
bre todo a partir de febreiro.

A súa progresión nos últi-
mos meses foi tan rápida que
o propio Kuhn recoñeceu que
“foi un alivio ter unha xustifi-
cación que entenden todos
para chamalo para a Euroco-

pa”. Cabanas está considera-
do como un dos veteranos do
conxunto e varios futbolistas
máis novos gabaron a súa pre-
senza e consello.

Este ano non hai galegos na
selección española. Fernando
Torres ten vinculación familiar
con Galiza pero nomes como
Míchel Salgado quedaron fóra
do torneo desta volta.�

Un só galego vestirá
de curto

DEPORTES.23.ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

Ricardo Cabanas,
xogador galego-suízo

do Grasshopper.
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lo sistema de axudas públicas.
De feito, o enfrontamento entre
uns e outros ten unha longa his-
toria que culminou en agosto
do ano pasado, cando un dos
empresarios do teatro Ta Fan-
tastikadenunciou a política de
subvencións do Concello, por
inxerencia na libre competen-
cia, ante as autoridades da
Unión Europea. Os sindicatos e
asociacións de artistas contraa-
tacaron propoñendo un siste-
ma de financiamento diferen-

CULTURA.24. ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

Manuel Xestoso
D.W. Cerny/REUTERS [FOTOGRAFÍA]

N as últimas sema-
nas, actores, direc-
tores de teatro, es-
critores, galeristas,

xornalistas e outras figuras re-
presentativas do mundo intelec-
tual e artístico da capital checa
manifestáronse en varias oca-
sións para protestar contra o que
eles consideran un atentado
contra a milenaria herdanza cul-

tural da cidade. En principio, o
descontento vén motivado pola
última revisión do sistema de
subvencións do Concello da ci-
dade. A nova repartición dos
fondos recortou até nun oitenta
por cento o orzamento dos tea-
tros de máis reputación artística
–e mesmo algúns non recibirán
nada en absoluto– para, pola
contra, incrementar as axudas
aos teatros comerciais e de en-
tretemento. Enténdase que,
dentro destes últimos, hai que

contabilizar os numerosos locais
que ofrecen shows de varieda-
des coa coartada de reproducir o
ambiente dos cabarés da mitte-
leuropade entreguerras. Estes
estabelecementos constitúen
un dos atractivos que fixeron de
Praga un destinos preferido para
milleiros de grupos, habitual-
mente masculinos, en busca de
cervexa barata e de strip-tease.
En parte grazas a eles, a Repúbli-
ca Checa post-comunista vive
unha espectacular expansión da
súa industria turística, que aten-
de a moi considerábel cifra de
sete millóns de visitantes anuais. 

Os propietarios destes tea-
tros comerciais e de music-hall
defenden que son eles os que
atraen as grandes masas de tu-
ristas e que, en consecuencia,
non hai razón para que sexan os
teatros máis orientados á crea-
ción artística os favorecidos po-

ciado para teatros comerciais e
teatros sen ánimo de lucro, re-
collendo sinaturas en apoio á
súa causa e convocando varias
mobilizacións –a última, o pa-
sado 29 de maio. 

Non obstante, o dirimido
neste conflito é algo máis que
unha cuestión de diñeiro. Trá-
tase máis ben do profundo im-
pacto exercido polos usos do
mercado sobre o sistema cultu-
ral dos países do antigo bloque
do leste. E a proba está en que as
reivindicacións sectoriais ante-
riormente descritas se mestu-
ran con outras queixas relacio-
nadas coa mediocridade e a
vulgaridade que substituíron o
coidado e respecto co que se
trataban até o de agora o patri-
monio e a tradición. Para os que
levamos toda a vida inmersos
na chamada “sociedade de
mercado” resulta case

Exhibición artística nas rúas de Praga inspirada na invasión estadounidense do Irak, no 2007.

A alma dunha das cidades máis representativas
da cultura centroeuropea
está en perigo. Ou iso pensa un importante
sector dos artistas e intelectuais de Praga.
O problema inscríbese no que algúns cualifican
xa como o declive cultural da Europa do Leste

’’No castelo que inspirou
a Kafka existe agora un bar
americano onde se exhibe
unha dubidosa decoración
inspirada no salvaxe oeste”

Praga cambia o teatro polo 
music-hall

>>>
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ses, pero nos últimos anos o
pensamento neoliberal vai ga-
ñando adeptos tamén entre os
partidos conservadores da “ve-
lla Europa”, de maneira que, ca-
da vez con máis frecuencia, se
cuestiona o concepto de “ex-
cepción cultural”. Un concepto,
por certo, creado especifica-
mente para ocultar a contradi-
ción ideolóxica inherente ao en-
xalzamento dos principios éti-
cos universais da cultura huma-
nística dentro dun marco de ab-
soluta mercantilización de toda
caste de valores.

O MODELO NORTEAMERICANO. Neste
contexto, as institucións cultu-
rais dos países do antigo bloque
socialista (teatros, centros de ar-
te, compañías dramáticas, de
danza ou de ópera, produtoras
cinematográficas…) –anterior-
mente financiadas na súa totali-
dade polo Estado– pasaron a ser
privatizadas e a entrar nunha
competencia para a que non es-
taban preparadas. Moitas su-
cumbiron ante rivais occiden-
tais instalados no que se vía co-
mo “un novo e próspero merca-
do”. Noutros casos, a descentra-
lización forzada en moitos deses

muro supuxo unha grave dete-
rioración na vida cultural destes
países. 

Para comprender a razón, é
preciso facer un pouco de histo-
ria. A fin da Guerra Fría coincide
no tempo coa ofensiva neocon
liderada polos grupos de poder
estadounidenses ligados á ad-
ministración Reagan. Dende es-
tes think tankscomezouse a es-
pallar a idea de que a cultura de-
bía someterse –coma calquera
outro produto– ás leis do merca-
do e que, xa que logo, estaba fóra
de lugar seguir subvencionán-
doa. Durante as décadas de 1960
e 1970, os subsidios ás artes aín-
da eran considerados polos con-
servadores como unha parte in-
tegrante dos valores tradicio-
nais. Mais dende aquela, os ide-
ólogos do Partido Republicano
foron movéndose progresiva-
mente cara á dereita, de xeito
que a finais da década de 1980 e
principios da de 1990 –xusto
cando os países do bloque socia-
lista se integran na economía de
mercado– o populismo e a radi-
calización das posturas neolibe-
rais xa substituíran a antiga “to-
lerancia” coa alta cultura. E, ma-
lia a súa paulatina integración na
Unión Europea, é ben sabido
que os países do Leste sufriron,
dende a fin da Guerra Fría, unha
forte influencia política dos Esta-
dos Unidos. 

O ascendente de Europa Oc-
cidental –onde as socialdemo-
cracias sempre foron moito
máis conscientes da importan-
cia de manter un financiamento
institucional das artes– puido
contribuír a paliar o declive das
estruturas culturais destes paí-

conmovedor, por exem-
plo, saber que os artistas se sen-
tiron case ofendidos ao coñecer
un anuncio dirixido a atraer tu-
ristas á Praga no que se empre-
gaba o reclamo de modelos fe-
mininas bebendo champaña,
no canto de facer fincapé nos
tesouros artísticos e históricos
que a cidade posúe. Un caudal
identitario –láianse– a cada
máis corrompido pola prolife-
ración de centros comerciais,
Starbucks, tendas pertencentes
a multinacionais e anuncios lu-
minosos “semellantes aos de
calquera rúa de Las Vegas”.
Mesmo no castelo que inspirou
a Kafka existe agora un bar
americano onde se exhibe un-
ha dubidosa decoración inspi-
rada no salvaxe oeste.

Unha das perdas máis la-
mentadas polo mundo intelec-
tual é a da libraría situada nos
baixos da Casa da Virxe Negra
–unha obra mestra da arquitec-
tura cubista–, substituída recen-
temente por unha tenda de rou-
pa “de marca”. Nun artigo de
opinión do xornal Prague Post,
o editor Franz Kuznik relaciona-
ba esta desaparición cos novos
reaxustes nas subvencións ás
artes para chegar a unha con-
clusión: “que os funcionarios da
cidade estean tan dispostos a
eliminar a vida cultural de Praga
mentres fomentan un irreflexi-
vo consumismo suxire, polo
menos, unha orde de priorida-
des pervertida”. Ante opinións
coma esta, un tende a pensar
que alguén esqueceu explicar-
lles os detalles de funcionamen-
to do sistema capitalista. 

O INFLUXO DOS NEOCON.Mais o
caso de Praga non é único na
chamada Europa do Leste. A re-
dución de axudas á creación foi
noticia nos últimos anos en Es-
lovenia, Hungría, Rusia, Croa-
cia, Polonia e Bulgaria. O pasa-
do pulo da industria cinemato-
gráfica de países como a Repú-
blica Checa, Polonia, Rusia ou a
antiga Iugoslavia semella ter es-
vaecido case por completo. O
vello esplendor das compañías
de ballet clásico vai reducíndo-
se a unha poucas que –pola súa
especial significación, coma o
Bolshoi de Moscú– seguen a re-
cibir axudas do Estado. As esta-
tísticas de hábitos de lectura, así
como o número de bibliotecas
públicas e de librarías, descen-
deron de xeito alarmante en to-
dos os países da antiga órbita
soviética. Os exemplos poderí-
an multiplicarse, mais sexa co-
mo for, o certo é que a caída do

CULTURA.25.

estados tivo como consecuen-
cia que se fixesen cargo delas
autoridades administrativas lo-
cais ou rexionais que non posú-
en fondos para mantelas, que
non teñen capacidade fiscal pa-
ra implementar eses fondos ou
que, sinxelamente, son de nova
creación e carecen da experien-
cia necesaria para afrontar a súa
xestión. 

Todo parece indicar que a
busca de financiamento condu-
ce estes países cara a un modelo
semellante ao norteamericano,
no que a procura de patrocina-
dores privados –fundacións,
grandes corporacións, millona-
rios “filantrópicos”…– resulta
básica para a supervivencia dos
proxectos culturais. Un modelo
semellante ao desenvolvido nas
elitistas e plutocráticas socieda-
des do Antigo Réxime. E hai que
valorar o enorme impacto que
esta mudanza orixina nunhas
sociedades que aínda teñen
moi presente o esforzo que fixe-
ron os sistemas socialistas –alén
de todos os outros defectos que
cada cal lles queira apoñer– por
democratizar o coñecemento e
poñer a cultura ao alcance de to-
dos. De facto, é o enorme e pre-
ocupante descenso nos indica-
dores culturais da sociedade o
principal motivo da actual in-
quietude. 

Polo menos, pensarán al-
gúns, superáronse a censura e as
consignas que obrigaban a en-
caixar a creación artística nas es-
treitas marxes do realismo socia-
lista. A escritora croata Dubravka
Ugresic, aguda observadora da
transición efectuada por estes
países, reflicte este fenómeno
–no seu libro Grazas por non ler–
dunha forma moi distinta: “O
mercado destruíu as institu-
cións artísticas pechadas, as aca-
demias e as facultades; esmagou
os árbitros da arte anticuados, os
‘gardiáns do bo gusto’, os teóri-
cos da arte e a literatura; despre-
zou os críticos rigorosos e esi-
xentes, asoballou as escalas de
valores estéticos e construíu os
seus propios criterios estético-
comerciais con ferro fundido.
Por exemplo: o que vende é bo, o
que non vende é malo. Moitos se
senten atraidos por esta sinxela
fórmula comercial, na que ven a
súa propia oportunidade. A vella
utopía comunista, segundo a cal
a arte é creada e consumida por
todo o mundo, foi transformada
polo mercado moderno en reali-
dade posíbel”.

Non estaría mal reflexionar-
mos nós tamén sobre estas pa-
labras.�

ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

’’Resulta conmovedor saber
que os artistas se sentiron
ofendidos ao coñecer un
anuncio dirixido a atraer
turistas á Praga no que
se empregaba o reclamo
de modelos femininas
bebendo champaña”

’’Que os funcionarios
da cidade estean tan
dispostos a eliminar a vida
cultural de Praga mentres
fomentan un irreflexivo
consumismo suxire,
polo menos, unha orde
de prioridades pervertida” 

[Franz Kuznic]
Editor do Prague Post.

’’A vella utopía comunista,
segundo a cal a arte é
creada e consumida
por todo o mundo,
foi transformada polo
mercado moderno
en realidade posíbel” 

[Dubravka Ugresic]
Escritora.

O ex presidente checo, tamén dramaturgo, Vaclav Havel, recibe os aplausos tras a

premiere da súa última obra, Deixando, que se estreou no Teatro Archa de Praga o

pasado 22 de maio. Á dereita, o edificio do Teatro Nacional de Chequia á beira do río

Vltava, en Praga.

>>>

24-26 cultura apertura.qxd  4/6/08  00:45  Página 3



res, procedentes dos cuarteis de
Parga e Lugo, dando lugar a un-
ha terríbel batalla na que se pro-
duciron varias ducias de mortos,
aínda que non se pode precisar a
cifra con exactitude. A meirande
parte das baixas pertencían ao
bando carlista. Algúns consegui-
ron escapar, mentres outros fo-

día ten carácter puramente his-
tórico, atópase nun grave estado
de deterioro, xa que, a máis de
ser abandonado o Camiño Real
pola maior parte dos veciños
das parroquias que alí conflúen,
a antiga cruz está rodeada de sil-
veiras e árbores bravas que fo-
ron medrando o seu arredor,
sen que o lugar fose nunca ade-
centado, tal vez por descoñece-
mento de causa. 

Cruz de Santos é na actuali-
dade a lembranza dun suceso
que non recolleron as crónicas
oficiais da época e que consti-
túe,  sen lugar a dúbidas, o feito
máis dramático de todos cantos
se recordan na parroquia de
Sancobade ao logo da súa his-
toria, localidade está última na
que se asentan os dous tercios
do actual casco urbano da capi-
tal de Terra Chá.�
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ron apreixados. Polo que respec-
ta as vítimas non se sabe de certo
o que ocorreu con elas. Tamén é
posíbel que houbese algún veci-
ño das parroquias de Oleiros ou
Sancobade, que fose sorprendi-
do no lugar, ao ser un espazo de-
dicado case exclusivamente a fa-
enas agrarias e forestais naquela
época. Unha hipótese sostén
que os que alí perderon a vida re-
cibiron sepultura no cimiterio
parroquial de Oleiros, a escasa-
mente tres kilómetros do lugar
dos feitos, aínda que xa non exis-
ta ningunha lápida que lembre
os falecidos. 

O único recordo que queda
do episodio máis tráxico que ti-
vo lugar na Vilalba do século XIX
é unha vella cruz de ferro sobre
unha chanta de pedra en me-
moria dos que alí morreron. Es-
ta única homenaxe , que hoxen-

Antonio Cendán
Corría o ano 1837 cando se esta-
ba a desenvolver a primeira ex-
pedición carlista polo Estado es-
pañol. Os partidarios de Carlos
María Isidro, irmán do rei Fer-
nando VII, pretendían espallar o
seu movemento por todo o país,
sendo obxectivo preferente para
eles as áreas rurais. En Euskadi
era onde contaban cun maior
apoio. Agardaban que en Galiza
sucedese outro tanto, xa que sa-
bían que era a zona da península
que contaba con maior poboa-
ción rural e, a súa vez, cunha
maior dispersión poboacional.

Por azar ou por outras cir-
cunstancias, o certo é que unha
expedición carlista achegouse a
comarca chairega nos primeiros
meses de 1837. O lugar elixido foi
Cruz de Santos, onde se empra-
zan os límites de catro parro-
quias vilalbesas: Sancobade, San
Xurxo de Rioaveso, Oleiros e
Goiriz. A zona estaba ubicada
nun punto estratéxico, no Cami-
ño Real que enlazaba as catro lo-
calidades coa capital chairega e
que era a principal ruta para ve-
ciños e viaxeiros da época, a uns
catro kilómetros de Vilalba.

Asimesmo, o campamento
carlista tiña moi preto algúns
barrios de Oleiros e outros de
Sancobade. Foron precisamen-
te os desta última parroquia os
que elixiron para abastecerse
de provisións, principalmente
cereais. Contaban tamén nas
inmediacións coa canteira do
Porto da Egua, da que podían
fornecerse de pedra para facer
valados, a xeito de trincheiras. 

Segundo dín as lendas, os ve-
ciños dos barrios da Frouseira e
o Ramallal, foron os que máis
sofriron as consecuencias da
chegada da expedición carlista.
Moitos deles víronse na obriga
de xunguir carros de bois para
achegarlles pertenzas das que
dispoñían na casa, entre elas tri-
go, patacas e carne de porco.
Non embargante, algún, con-
cretamente un que residía no
lugar do Porto da Egua, que fora
obrigado a saír en plena noite
cara o campamento carlista,
burlou a vixiancia destes últi-
mos e escapou para a Frouseira,
o barrio máis populoso dos asal-
tados.

Ao parecer, días despois os
expedicionarios tiveron que en-
frontarse a un grupo de milita-

Agustín Agra

‘Os incendios
do 2006 influíron
na atmosfera do libro’

M.B.
Vén de presentarse Cazaría sal-
vaxe (Xerais) a última obra de
Agustín Agra (Noia, 1966). Ao
igual que O tesouro da lagoa de
Reid’Is, merecedora do premio
Merlín 2006, o novo libro recun-
ca na literatura de tradición oral. 
PPoorr  qquuee  aa  mmiittoollooxxííaa  ccoommoo  ffoonnttee
ddee  iinnssppiirraacciióónn??
Aínda que os dous libros toquen
unha temática parecida non
penso que sexa unha constante
na miña obra. En realidade, des-
cubrindo as trampas, parte do
material que se publica en Caza-
ría salvaxeestaba pensado para o
anterior. Como non quería facer
unha continuación, o texto to-
mou un formato distinto e con-
verteuse nunha historia diferen-
te. Estes son os únicos libros que
escribín en infantil e xuvenil. Até
agora só o fixera para adultos.
CCoommoo  nnaacceeuu  eessttee  lliibbrroo??
Veu a continuación da outra
obra. Empecei no verán de
2006, o ano dos incendios.
Coincidiume algún preto e esa
sensación abafante reflectiuse
en boa medida na atmosfera
que ten todo o texto.
CCoonn  qquuee  ssee  vvaann  ttooppaarr  ooss  nneennooss??
Fantasía. 
CCoommoo  cchheeggaa  uunn  mmeessttrree  ddee  bbiioolloo--
xxííaa  aa  eessccrriibbiirr  nnoovveellaa  ffaannttáássttiiccaa??
Tería que desvelar moitos segre-
dos. Penso que son biólogo e
profesor vocacional pero tería
feito sen ningún problema ca-
rreiras como Filosofía ou Histo-
ria. Cando empecei a dar clases
quedei coa liberdade suficiente
para dedicarme a outros intere-
ses e o de empezar a escribir veu
por casualidade, como unha
chanza. Mandei un texto ao Pe-
drón de Ouro e, como ese ano
presentáronse poucos, gañei.
AAllggúúnn  ffaaccttoorr  iinnfflluuiirrííaa  mmááiiss,,  nnoonn
ppeennssaa??
Non. Dos últimos dez anos ese
foi o que contou con menos
obras presentadas. En todas es-
tas cousas o azar xoga moito.�

Lembranza dunha batalla
carlista na Terra Chá

O único recordo que queda do episodio máis tráxico que tivo lugar na Vilalba do século XIX é unha vella cruz de ferro sobre unha chan-

ta, en memoria dos que alí morreron.

’’Os expedicionarios carlistas
tiveron que enfrontarse
a un grupo de militares,
procedentes dos cuarteis
de Parga e Lugo, dando
lugar a unha terríbel batalla
na que se produciron varias
ducias de mortos”

O grave problema é que a ba-
talla non se encontra suficien-
temente documentada, a máis
de atoparse xa practicamente
esquecida. As únicas fontes
que chegaron aos nosos días
foron as orais que  contaron o
sanguiñento acontecemento

de xeración en xeración, che-
gando case a perderse, xa que a
xente nova non ten por costu-
me escoitar as lendas que lles
contaban os seus antergos. 

O episodio de Cruz de San-
tos non é, se cadra, o único que
ocorreu na Galiza da época e

quizais reflicta un exemplo de
moitos outros semellantes que
ocorreron na súa contempora-
neidade ou en etapas prece-
dentes como a chamada Gue-
rra da Independencia, que dei-
xou moitos alcúmes na nosa
terra tales coma o Francés.�

Exemplo dos episodios da época
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Antónvai facer unxogo, pero dí que antes ten
que falar coa goma.
Hai gomas que non valen ou non queren an-
dar con cousas de maxia. pero sí, esta acepta, e
Antón disponse a actuar.

1O mago mostra a goma arredor
dos seus dedos furabolos e pai de to-
dos.

2 Agora pecha a man, e volta pregun-
tarlle á goma se segue disposta a viaxar.
Sí, seica esta é unha goma moi viaxeira!
Pois daquela vai ter que saltar entre os de-
dos padriño e meimiño.

3O Mago Antónmostra a man, e so-
licita a atención do público:

–Salta!, bérralle á goma.

4 E a goma obedece, e aparece arre-
dor dos dedos padriño e meimiño!
Por arte de Maxia!

E d i c i ó n s
A NOSA TERRA

Gwendolynquita unha goma
do pelo e dálla a Antón. 
A ver se sabe facer un xogo con
ela.
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Este xogo non é doado nin difícil, como to-
dos os xogos de maxia, pero tes que en-
saialo varias veces antes de facelo en
público.
Só precisas unha goma elástica e un
chisco de axilidade nas mans.
Primeiro amósaselle ao público a goma
arredor dos dedos furabolos e pai de todos.
Despóis dis que tes que falar coa goma, para saber se
quere continuar co xogo. Mentres
fas que falas con ela, colócala do
xeito que verás nos debuxos  que
tes aí ao lado. Debes facelo con rapi-
dez e cara ao público, para que non
sospeiten nada. Todos estarán aten-
tos ao que falas coa goma e non se
van fixar nas túas mans. 
E xa está, mostras a man pechada e
bérraslle á goma que salte aos ou-
tros dedos. Só tes que abrir a man,
como Antón no paso 4, e a goma
pasará aos dedos padriño e mei-
miño!.

Para ler a 

solución, mira

o texto nun 

espello!!
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Acerta a cifra correcta entre as posibilidades que che damos. Xeroglífico

Qué música estás a oir?

Neste

barullo

de le-

tras has

de ato-

par sete

nomes

de

monta-

ñas 

de 

todo o

mundo.
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Animais e velocidades:

León: acada os 100 Kms.,só por

breve tempo; Golfiño: pode nadar a

30 Km. á hora; Falcón: chega a bai-

xar a 200 Kms. por hora; Xabarín:

pode saltar até 10 metros.

Xeroglífico:

“Escoito Rock” (Es, C, oito, rocha -ha)

Sopa de Letras:

Nin oficio nin beneficio.

Autor:  Enric  Lluch

Editorial: Tambre-Ala Delta (serie azul)

Enric Lluch, autor valenciano, achéga-
nos a través dos doce capítulos que con-
forman este libro, un relato irónico es-
crito cunha linguaxe áxil, e aparente-
mente sinxela, que permite ser
entendida polo lector máis novo ao
tempo que  é perfectamente captada
polo lector adulto.
Manuel Rumbau, o protagonista, está
na idade de comezar a traballar pero,
como non ten nin idea a qué se pode
dedicar, acorda  botalo ao chou, como

se dun xogo de cartas se tratase. Cun
comezo tan pouco ilusionante, non é
de estrañar que calquera das empre-
sas que acometese, tivese un futuro
moi pouco esperanzador, pois sen
ánimo é moi difícil que algo triunfe.
Manuel Rimbau experimenta así cun
elenco dos máis variados e extrava-
gantes traballos dos que nos poida-
mos imaxinar; dende detective ata
toureiro pasando antes por perru-
queiro e uns cantos máis. Ata que a
súa nai decide levalo ao médico, e a
partir de aquí, grazas, en boa parte ao
diagnóstico, a súa situación laboral vai
mudar ao igual que a súa percepción

da expe-
riencia vi-
tal, ao de-
c a t a r s e
que nesta
vida é moi
difícil con-
seguir o
que dese-
xamos, se

non poñemos algunha dose de es-
forzo. Linguaxe viva, chea de expresi-
vidade mesturada cun agradable ton
de humor irónico ben asimilado polas
ilustracións de Miguel Ordóñez.�

Alba Piñeiro

Vivir sen traballar

An Alfaya

FF álase a miúdo do papel
que xogan os autores,

os editores, os libreiros, os
bibliotecarios, os mestres, os
pais, os tradutores, os ilus-
tradores, os críticos (de am-
bos xéneros), e a Adminis-
tración, entre outros axentes
implicados no proceso do
nacemento, medre, madu-
reza, desenvolvemento e
morte dun libro. Tendo en
conta que, agás escasas ex-
cepcións, os creadores gale-
gos non somos quen de mo-
bilizar, espertar ou atraer aos
lectores por nós mesmos, a
análise da realidade indíca-
nos que a cota de mercado
da nosa escrita se atopa no
eido do ensino. Isto sucede
en maior medida cara aos
destinatarios da literatura
clasificada como infanto-xu-
venil  (Prelectores, Primaria e
na ESO), e algo menos, se
ben dun xeito a ter en conta,
na adulta (Bacharelato, Ci-
clos e  Universidade). Amo-
sado así o panorama, creo
que é xusto salientar o labor
duns profesionais impres-
cindibles no proceso devan-
dito, que conseguen que os
nosos libros non críen mal-
vas nos fondos editoriais, e
co peche  do mes de maio,
cruzan os dedos á espera de
verificar resultados –vendas
de libros de texto–, cara aos
vindeiros catro anos lectivos.
Falo do persoal comercial,
xente que percorre as corre-
doiras, estradas e autoestra-
das de Galiza ofertando á
nosa literatura. Eu estoulles
moi agradecida, pois sospei-
to que sen eles os meus li-
bros morrerían nos alma-
céns das editoriais ou nos
andeis das librarías (aínda
máis). Sen balbordo rescá-
tanme acotío da invisibilida-
de, porén quero facerlles es-
ta modesta homenaxe, dán-
dolles visibilidade.�

OS COMERCIAIS:
IMPRESCINDIBLES

Sen
comerciais 
os libros
morrerían
nos
almacéns”

’’
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sores en reiteradas ocasións.
OOss  qquuee  oo  mmaattaarroonn  eerraann  ccoonnss--
cciieenntteess  ddee  qquuee  nnoonn  eessttaabbaann  aa
mmaattaarr  aa  ccaallqquueerraa......
Coa súa morte pretendíaselle dar
un escarmento a moitos sectores
sociais, especialmente aos máis
humildes. É dicir, a aquelas per-
soas que, coma él, comezaron
dende abaixo até acadar un certo
escalafón na sociedade da época.
Ese ascenso non llo perdoou nin-
guén, nin siquera os que se en-
contraban próximos politica-
mente. De feito, a pequena e me-
diana burguesía que militaba na
ORGA e logo en Izquierda Repu-
blicana, entre eles Casares Qui-
roga, aborrecíano.  De este úl-
timo, el dicía que “era o pior ini-
migo de Galiza”, xa que se opuxo
o Estatuto do 36. Non eran capa-
ces de soportar que alguén que
procedía do entorno rural máis
profundo puidese chegar a ser un
prestixioso xornalista e avogado. 
PPoorrqquuéé  nnoonn  ffooii  rreeccuuppeerraaddoo  aattéé
aaggoorraa??
No franquismo era imposíbel.
Logo, xa na Transición, queda-
ban vellos coñecidos seus que
sabían que fora expulsado do
PSOE antes da Guerra Civil e non
lles interesaba falar del. Tan só a
partir de 1999, cando se lle dedi-
cou o día das Letras Galegas a
Blanco Torres, houbo un intento
de dar a coñecer a súa vida e a
súa extensa obra.
AA  mmááiiss  ddeessttaa  ppuubblliiccaacciióónn,,    qquuéé
oouuttrrooss  ttrraabbaallllooss  eessttáá  aa  ddeesseenn--
vvoollvveerr??
Ando a analizar a obra de Uxío
Souto, un escultor e pintor que
se tivo que exiliar. Non está moi
recoñecido xa que tamén foi re-
presaliado. A inmensa maioría
da súa obra está en México,
onde residen moitos dos seus
descendentes.�

Antonio Cendán
A figura deste canteiro, xorna-
lista e avogado de Cuntis vén de
ser recuperada polo historiador
Marcos Seixo Pastor a través do
título A loita permanente de
Xoan Xesús Gonzálezpublicado
por Edicións A Nosa Terra, na
colección O fardel da memoria.
QQuuéé  mmoottiivvooss  oo  lleevvaarroonn  aa  eessccrriibbiirr
eessttee  lliibbrroo??
Foi unha persoa que me apai-
xoou. Recollín o material a me-
dida que estudaba a outros auto-
res. Ao pouco tempo dinme
conta de que tiña un grande ar-
quivo.
HHoouubboo  aallgguunnhhaa  oouuttrraa  cciirrccuunnss--
ttaanncciiaa  qquuee  oo  mmoottiivvaassee??
Non había ningunha biografía
feita, estaba practicamente es-
quecido. Contodo, non se pode
negar que foi unha persoa de
grande importancia. Tamén
me incentivou o feito de ser eu
orixinario de Cuntis. Coñezo a
moita xente que o tratou perso-
almente e tamén que tiña rela-
ción coa súa familia.
AAíínnddaa  qquuee  ssaalliieennttoouu  nnoouuttrrooss  aass--
ppeeccttooss,,  rreessaallttoouu  eessppeecciiaallmmeennttee
nnoo  mmuunnddoo  xxoorrnnaallííssttiiccoo......
O máis interesante da súa obra
son os ensaios publicados nos
medios de comunicación da
época. Destacaríaos polo ton re-
vindicativo e didáctico. Sen que-
relo, chegou a ser un verdadeiro
líder do movemento agrario en
vez dun pedagogo. Publicou En
pé Campesiños, no que facía un
alegato do agrarismo e da Unión
Socialista Galega (USG). Escribíu
tamén novela folletinesca e poe-
marios. Pretendía que a lingua
galega chegase a todas partes.
QQuuéénn  iinnfflluuííuu  mmááiiss  nnoo  sseeuu  ppeenn--
ssaammeennttoo  ee  oobbrraa??
Na súa traxectoría como escritor
influiron Cotarelo Valledor, Ca-
banillas e algúns persoeiros do
Rexurdimento entre eles Pondal
e Curros. Tamén foron decisivas
as contribucións de Leandro Ca-
rré Aldao. Do mesmo xeito, a súa
infancia foi unha fonte de enri-
quecemento persoal, principal-
mente no coñecemento do eido
agrario, un aspecto que o marca-
ría moitísimo. A máis, chegaría a
ser o primeiro delegado do Sin-
dicato de Canteiros.
AA  ppeessaarr  ddoo  sseeuu  ccoommpprroommiissoo
ccoonn  sseeccttoorreess  ddaa  eessqquueerrddaa,,  aa
ccuueessttiióónn  rreelliixxiioossaa  ffooii  vviittaall  nnaa  ssúúaa
ttrraaxxeeccttoorriiaa......

Era un home crente. De feito,
non perdería a fé nunca, nin se-
quera no momento da morte. A
pesar das dificultades, él conse-
guía que no seu pensamento
convivisen marxismo, naciona-
lismo e catolicismo, algo que ho-
xendía non sería fácil. Asi-
mesmo, loitou sempre por unha
sociedade laica. Pretendía que
todas as asociacións fosen inde-
pendentes do poder da Igrexa ou
da influencia das crenzas parti-
culares de cada quen.
CCooaa  ssúúaa  ooppoossiicciióónn  áá  GGuueerrrraa  ddee
ÁÁffrriiccaa,,  ppooddee  ccoonnssiiddeerraarrssee  ccoommaa
uunn  pprreeccuurrssoorr  ddoo  qquuee  hhooxxeennddííaa
ccooññeecceemmooss  ccoommaa  ppaacciiffiissmmoo??
El postulouse en contra todos
os conflitos coloniais da época
dun xeito radical. Tiña en conta
outras consideracións que se
coñecían pouco. Sabía que os
soldados que ían ás guerras non
morrían exclusivamente a con-
secuencia dos tiros, senón que
unha gran parte caían por mor
de enfermidades e pandemias.
A máis, ten en conta a moitos
amigos que perdera nese con-
flito. Nos artigos que publicaba
criticou o que xa estaba consi-
derado coma unha carnicería.
De feito, foi multado polos cen-

Marcos Seixo, historiador
‘Nunca se puxo interese
en recuperar a figura de Xoan Xesús González’

EEnn  qquuéé  mmoommeennttoo  ssee  eennccoonnttrraa
aa  nnoossaa  hhiissttoorriiooggrraaffííaa??
Rectificando erros do pasado
que levaron a ocultar vellas feri-
das en círculos universitarios,
entre eles xente de gran valía.
CCaalleess  ssoonn  aass  llaaggooaass  ddaa  hhiissttoorriiaa
ggaalleeggaa  nnaa  aaccttuuaalliiddaaddee??

Non está ben estudada nos
ámbitos académicos. É pena
que nas ensinanzas medias
non se imparta historia de Ga-
liza. A que se estuda, faise dun
xeito nesgado. Sirva coma
exemplo que os Reis Católicos
fixéronlle moito dano ao noso

país e, non obstante, ofrécese
unha visión moi distinta que
compría revisar.
QQuuéé  aassppeeccttooss  eessttáánn  mmeennooss  eess--
ttuuddaaddooss??
A Guerra Civil e o franquismo,
pero tamén a Transición de-
mocrática. Estase a ofrecer

unha visión persoalista e mítica
dalgúns dos seus principais ac-
tores. Por contra, non se ten en
conta a actitude de moita xente
que traballou en silencio, así
como os diversos movementos
sociais que propiciaron a che-
gada da democracia.�

‘É pena que nas ensinanzas medias
non se imparta historia de Galiza’

’’Escribíu tamén novela
folletinesca e poemarios”

’’Conseguía que no seu
pensamento convivisen
marxismo, nacionalismo e
catolicismo”
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(en Amara), Orzán (en Oraza-
nia), cristal fundido con mar:
Cristamar. Son algo máis que
coincidencias. En realidade esa
ansia de atopar a beleza é unha
constante desde aquela pri-
meira novela de Chelo Suárez,
o mesmo que o ton lírico e, na-
turalmente, unha preocupa-
ción polo estilo que a
leva a ter moi presente
a poesía, coidando
moito o ritmo exposi-
tivo, o fraseo, e recu-
perando o valor da pa-
labra (tamén connota-
tivo, tamén sonoro).

Como novela breve
que é, que trate o tema
da procura desespera-
da da beleza sublime
non debe sorprender, calquera
formato é válido. Se pensamos
que puido ser concibida para
concursos de verán de La Voz
de Galicia, entón si que resulta
raro, non é un tema moi agar-
dábel. O certo é que non tardan
en captar a atención do lector
esas personaxes misteriosas.
Pietro Puliani,  vidreiro case al-
quimista, detrás da súa másca-
ra, é o centro. Mergulladas en

crítica
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O título que hoxe comentare-
mos foi finalista do Xerais. De-
trás desta novela latexa unha
chamada de atención a cerca
da sobrevaloración que hoxe se
lle presta á his-
toria en detri-
mento dos va-
lores estéticos
da palabra es-
crita. As 140 pá-
xinas do corpo
d´A venus de
Cristal,distribúense en 31 capí-
tulos, de extensión moi parella,
un epílogo, máis breve aínda, e
unhas palabras preliminares
da mesma índole. A novela de
Chelo Suárez fai gala dunha
tensión estilística que hoxe non
é doada de atopar.

No 2003, a editora Primera-
persona daba á luz Flor de xiz,
de Chelo Suárez Muíños, ta-
mén recente gañadora do pre-
mio Narrativas Quentes (que
convoca a editorial Positivas)
con Os milagres de Cristamar,
antes tamén asinara outros tex-
tos cos pseudónimos de Amara
Orzania e Puliana Marful. Que-
remos precisamente chamar a
atención sobre este dato. O
protagomista central de A ve-
nus de cristalrecibe significati-
vamente o nome de Pietro Pu-
liani. É unha maneira de salien-
tar até que extremo a autora se
camufla na súa personaxe,
comparten apelativo e máis,
tamén, moi importante, a ansia
de atopar a beleza sublime:
Pietro encerrándoa no vidro
que con tanta destreza traballa
e Chelo Suárez coas palabras
sobre o papel. Como tampou-
co se debe desbotar o parecido
entre cristal e Cristamar: mar

Pietro se traslada a Florencia,
cando despide ao mensaxeiro
e o “perde” no espazo e no
tempo. Igual que o remate se-
mella prolongado artificial-
mente, unha vez que Pietro lo-
grou o que quería capturando
o derradeiro suspiro vital de Si-
monetta Cattanei, a musa da-
quel tempo. A propósito, o te-
ma é subxugante, mais, que fa-
cer unha vez que se atopou,
que se capturou esa beleza su-
blime? Alén diso,e tendo plena
xustificación ao tratarse dunha
novela histórica, o feito da
perspectiva populacheira, esa
admiración per se e bobalico-
na que o pobo ten para os no-
bres, alén de tópica (e xustifica-
da, xa dixemos) a verdade é
que cansa.

Como novela breve que é, o
recurso ao resumo, á secuen-
ciación ben estudada e ao frag-
mentarismo, son esperábeis,
están presentes e o seu uso re-
sulta tecnicamentente correc-
to. Porén, o discurso máis que
narrado semella comentado.
Isto provoca unha sensación
de novela estática, excesiva-
mente descritiva, que pexa a
lectura, sobre todo porque
condiciona que as personaxes
se vexan caracterizadas a tra-
vés dos seus actos. A todo isto
debe ser engadido o feito de
que os capituliños teñen rema-
te pouco climático, quérese di-
cir que non chaman, non obri-
gan, non funcionan como de-
sencadeante da necesidade de
ler axiña o seguinte capítulo, o
cal é requisito imprescindíbel
no formato narrativo folleti-
nesco –e desexábel en calquera
tipo de novela, breve ou non.
Do carácter folletinesco non se
dá desfeito, nin co epílogo nin
coas palabras preliminares.

Visto o ben que Chelo Suá-
rez trata a palabra, as dotes de
narradora preocupada non só
por contar senón por contar
ben, quixeramos lela nalgún
discurso menos condicionado,
resolto con máis liberdade e
máis tempo. Esta novela breve
(lírica e máxica) encorsétaa de-
masiado e lémbranos decote
que lle está poñendo cancelas.�

Xosé M. Eyré

Marga Romero

O s guións son como os
pendóns, mais en ver-

sión militar. Entre as súas fun-
cións inician moitas  proce-
sións relixiosas que funden as
paixóns militar e  católica.
Ambas colaboraron na santa
cruzada franquista e iso é pa-
ra sempre. Mentres nas  ho-
menaxes aos seus caídos e,
agora, caídas, os militares se-
guen celebrando  misas moi
solemnes, a Escola Naval Mi-
litar de Marín, o Cabo Fradera
e a Brilat, (unidade de infante-
ría de terra do exercito espa-
ñol) que se denomina Brigada
de Infantería Ligera Galicia
VII son Confrades de Honra
de San Telmo. Hai anos que a
Brilat participa na procesión
de San Telmo en Tui, acom-
pañando a Santos e autorida-
des civís, que non desexan se-
parar o seu cargo público das
crenzas privadas e seguen
mantendo e alentando un Es-
tado confesional. Hai anos
que o guión da Brilat vai na
procesión de San Telmo, coas
fitas que lembran as súas in-
tervencións humanitarias en
Bosnia- Herzegovina, Koso-
vo, Afganistán, Iraq ou Líba-
no. A Brilat herdou todo do
pasado cando se creou en
1966, pasado que fai perdurar
no futuro mentres no presen-
te vai nos seus desfiles cun
guión que tamén leva unha fi-
ta na que se le: “Guerra Civil:
1936-1939”, quizais herdada
da “Artillería 23” que entrou
en Tui o 26 de xullo de 1936
para rematar con todas as li-
berdades. Pregúntome  se son
coñecedores deste feito os
militares, o bispo, o alcalde e
os concelleiros e concelleiras
que son conducidos por este
mal guión. E o pobo de Tui,
terá máis fe?�

MAL GUIÓN

’’

NARRATIVA.

Novela breve
na procura
da beleza

A venus de cristal
AAuuttoorraa::  Chelo Suárez.

EEddiittaa::Xerais.

’’A Brilat vai aos desfiles
cun guión que tamén
leva unha fita na que se le:
“Guerra Civil:
1936-1939””

ambientes fastuosos; Venecia
e Florencia de finais do XV. Co-
as súas sociedades palacianas
repletas de intrigas, de luxo, de
libertinaxe e de artistas. Tamén
atrae o tema, con esa ambigüi-
dade que o aproxima aos con-
ceptos máxicos. E tamén o es-
tilo, un sempre goza lendo algo

ben escrito, por iso
mesmo é capaz de
perdoar certos “desli-
ces”. 
En si, A venus de cristal
é a formulación dun
tema e despois, ou ben
fuxida cara adiante ou
ben recheo do que da-
ría para un conto lon-
go. Ou as dúas cousas
á vez. E de aí, tamén,

que, unha vez captada a aten-
ción do lector, a novela evolu-
cione pouco na trama e mes-
mo esta se desvíe un chisco
cando as intrigas pacegas, o
dogo e todo o que o rodea, moi
exótico, misterioso e atraente
como un conto das Mil e unha
noites,pero...

Para comezar, habería que
dicir que ese recheo salta á vis-
ta, faise moi evidente cando

’’Provoca unha
sensación
de novela
estática,
excesivamente
descritiva”

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

Chelo Suárez. M. PÉREZ / A.G.N.
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tido marabilloso dos relatos.
En segundo lugar, os aconte-

cementos narrados están mati-
zados por un suave tempera-
mento que eu denominaría
compasivo. Unha enorme capa-
cidade de empatía emana das
palabras do cronista que Irving
interpón entre o lector e a súa
propia persoa, até tal punto que,
entre os grandes achádegos des-
tes relatos, se debe contar, preci-
samente, a creación desa voz na-

rradora. Hai que lem-
brar aquí, a este respec-
to, que as pezas reuni-
das neste volume foron
publicadas orixinal-
mente nos libros The
Sketch Booke Traveller
Tales, ambos asinados
baixo o pseudónimo de
Geoffrey Crayon (aínda
que todo o mundo sa-
bía que o autor real era
Irving), non sen razón o
máis popular dos varios
que utilizou o autor ao
longo da súa carreira. O
xogo duplícase ao figu-
rar Crayon como editor
dun terceiro narrador,
Dietrich Knickerboc-

ker. Este último revélase como
unha persoa erudita, simpática e
benévola que refire as súas anéc-
dotas cunha extraordinaria
comprensión dos personaxes e

CULTURA.33.

Washington Irving (1783-1859)
foi un dos primeiros escritores
que lle outorgaron carta de natu-
reza á literatura estadounidense.
Para facernos unha idea da súa
trascendencia, abondaría con
recordar que foi
mentor de
Hawthorne e de
Poe e que entre
os seus admira-
dores declara-
dos estiveron
Lord Byron e
Walter Scott. No-
velista, ensaísta, historiador e
biógrafo –á parte de incansábel
viaxeiro e brillante cronista das
súas expedicións–, Irving foi ade-
mais un dos grandes creadores
do conto norteamericano. Nesta
pequena antoloxía, publicada
agora pola novel editorial Urco,
están incluídas as súas obras
máis populares, dous relatos que
pertencen xa, por dereito propio,
á historia da literatura: Sleepy
Hollowe Rip van Winckle. Am-
bos se integran no xénero fantás-
tico, aínda que o peculiar estilo
do autor os converte en textos
máis determinados polo ton cor-
dial e cativador do narrador que
pola esculca no lado escuro da
existencia que caracteriza os re-
latos de terror. De facto, os con-
tos de Irving recollidos neste to-
mo, malia presentar acontece-
mentos sobrenaturais, deixan

ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

CONTADELIBROS.
Na ribeira

Pórticos do gozo (Poemas a
Pantón),de Xosé Lois García, é
un poemario dedicado tanto á

beleza natural
destas paraxes
encadradas
entre Miño, Sil
e Cabe como
ao propio sen-
timento de le-
dicia que pro-

voca no autor a experiencia de
sentirse no seu. Edita
Toxosoutos na colección
‘Letra inversa’.

Figuras chave

Faktoría K publica dúas
escolmas poéticas de clásicos
acompañadas de imaxes de
autores actuais. A arte gráfica

de Belén
Padrón
acompaña a
letra de Rosa-

lía de
Castro nun
conxunto
de versos
proceden-
tes de
diversas
épocas. Os
debuxos de

Baldo Ramos ilustrano traballo
de Celso Emilio Ferreiro. Em
ambos os libros texto e deseño
únense nun único discurso. 

Todas as memorias

Xosé María Álvarez Cáccamo
pescuda en Vento de sala voz

íntima. Pero
non se confor-
ma con acharo
seu eu profun-
do senón que
ensaia a busca
de todas as
memorias do
pasado que

expliquen o presente.
Expresión baseada na fortale-
za verbal e nas reminiscencias
da propia ollada do poeta.
Edita Galaxia na colección
‘Dombate’. �

un pouso sorprendentemente
amábel no lector, que apenas ten
consciencia de estar enfrontán-
dose a narracións terroríficas. Is-
to débese a varios elementos
presentes en case todos eles, uns
ingredientes manexados con
singular pericia polo autor. 

En primeiro lugar, Irving prés-
talle unha exquisita atención ao
contexto humano en que se de-
senvolven estas historias. Os per-
sonaxes que por elas pululan
adoitan ser seres humil-
des –mesmo cando se
trata de cabaleiros me-
dievais– esporeados por
problemas comúns: a
falta de diñeiro, a voda
dunha filla, a sempre di-
fícil convivencia conxu-
gal… A vida que enca-
ran non ten nada de he-
roica nin de dramática
e, non obstante, está
ateigada de pequenos
sucesos que alimentan
ilusións ou fraguan frus-
tracións de vital impor-
tancia para eles. O espe-
cial interese que suscita-
ba no autor a vida sobria
e sinxela dos pionei-
ros holandeses –reflectida con
gran sentimento nalgunhas
destas narracións– contribúe a
transmitir un espírito austero e
benévolo que equilibra o con-

cunha notábel penetración psi-
colóxica que lle permite comple-
tar os seus retratos cunhas pou-
cas pinceladas. 

Finalmente, o autor utiliza a
forma de contar propia dun na-
rrador omnisciente que non ten
reparo ningún en dirixirse di-
rectamente ao lector para
apuntar un detalle, dar unha
opinión ou insistir nunha lectu-
ra particular. Mais coa particu-
laridade de que o seu talante
sinxelo consegue afastarse do
evidente, do explícito, para se
inscribir na categoría do hones-
to. A de Irving é unha escrita que
hai que situar no campo da
franqueza, unha escrita na que
o lector participa coa firme sen-
sación de que se enfronta cun
cabal relato no que non se ago-
cha nin se terxiversa nada, que
se vai desvelando paso a paso
con total transparencia. 

Se a todo isto lle sumamos un
sentido do humor non exento de
ironía e unha exemplaridade
dramática que non cede á mora-
lina nin ao sentimentalismo, te-
remos unha imaxe fidedigna do
que nos propón esta encantado-
ra amósega da narrativa curta de
Washington Irving. Ademais dos
dous inesquecíbeis contos ante-
riormente citados, hai que des-
tacar tamén un terceiro relato, O
espectro do noivo, en que o fan-
tástico vai sendo substituído po-
lo humorístico até transformar a
historia nunha especie de exem-
plo de divertida picaresca, un
pouco como ocorre en Sleepy
Hollow. Os outros dous –O de-
mo e Tom Walkere A aventura
do estudante alemán–son algo
máis convencionais mais non
por iso desprovistos do atractivo
e da elegante lucidez propias da
obra de Irving. Habería que sina-
lar que un maior esmero na co-
rrección dos textos evitaría al-
gúns pequenos fallos que afean
a tradución –por outro lado, moi
competente– pero, en todo caso,
este é un volume inescusábel
para os amantes da literatura
fantástica e da literatura en xeral.
Unha espléndida oportunidade
para gozar duns relatos cativa-
dores e frescos, escritos coa pre-
ceptiva mestría dun pioneiro.�

Manuel Xestoso

a (Ferrol).

Lasse Söderberg nos V Diálogos
Literarios de Mariñán.EDo 4 ao 7

de xuño celébrase na Coruña a quin-

ta edición das xornadas organizadas

pola Fundación Casares que contará

coa participación de escritores e poe-

tas, entre os que se encontran Inma

López Silva, Joan Margarit, Gustavo

Martín Garzo, Xosé Miranda, Juan

Cruz, Bieito Iglesias e Darío Xohán Ca-

bana, entre outros.�

’’O lector
participa
enfróntase
cun relato
cabal no que
non se
agocha nin
se terxiversa
nada,
que se vai
desvelando
paso a paso”

A lenda de Sleepy Hollow
e outros relatos
AAuuttoorr::    Washington Irving.

TTrraadduucciióónn::  Cristina Felpeto García.

EEddiittaa::Urco.

Un benévolo
clásico da
literatura
fantástica

A nova editorial Urco
publica unha pequena
antoloxía dos relatos
de Washington Irving

Washington Irving. 

A
.G

.N
.
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CULTURA.34. ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008 Diacronías, unha volta de torca ao

tradicional.Xa está a venda o pri-

meiro traballo de Lizgairo, a nova

aventura musical de Rodrigo Romaní,

Anxo Pintos e Xosé Liz. Diacronías

(Falcatruada) é unha concepción ori-

xinal e creativa que nace de conxugar

as melodías da tradición oral con tres

instrumentos como son a arpa, a zan-

fona e o bouzouki. Un repertorio

acústico e instrumental de once can-

cións baseadas en temas tradicionais

con algunha achega propia.�

viviches / escribirán o teu epita-
fio, Señor López”.

Outro dos elementos que
destacan no libro de Alberto Le-
ma é a utilización irónica e sub-
versiva do culturalismo, que le-
va á reescritura de mitos (“Ítaca
é un inferno”, “antes do come-
zo, / cando o espazo e o tempo
eran aínda dous rapaces / a ga-
tear curiosos polos corredores
da nada”) e á presenza de per-
sonaxes como o mencionado
Wen-Tzu, Lucrecio ou os con-
vocados nos seguintes versos:
“e repatriaron os rebeldes, / re-
gresaron Sittin’Bull, Peter Pan e
Paul Lafargue, / e un mencer
que sobrevivirá á gran matanza,
/ e os bárbaros de Kavafis ouve-
ando polos bares”.

Plan de fuga é unha ficción
histórica construída con retallos
de relatos dunha clara dimen-
sión alegórica que nos achega á
crónica dos lexítimos herdeiros
dos últimos vencidosque, na úl-
tima noite na Atlántida, soñan
con “ver caer os muros de Mc-
Donald’s” e ver “a lenta ferruxe /
chantar os dentes no corazón de
ferro de occidente”.�

María Xesús Nogueira

Consolidado desde hai ben tem-
po como un virtuoso instru-
mentista, neste caso nomeada-
mente ao ban-
dolim, Júlio Pe-
reira é á música
folkportuguesa
o que as súas raí-
ces lle son a él, en tanto que ma-
terial do que se fornece para de-
senvolver a súa obra. Indisocia-
ble nas funcións de compositor
e intérprete nesta súa última en-
trega –ao igual que nalgunha ou-
tra precedente–, multiplícase
como produtor, director

ticas é facer posíbel que vexan a
luz obras menos convencionais,
tal obxectivo semella cumprido
nesta primeira entrega,
pois Plan de fugaamo-
sa unha concepción
poética orixinal basea-
da na ficción e na ale-
goría, tal como se
anuncia xa nos primei-
ros versos: “Tratarei de
non ser claro / falarei
da derrota como se lle
pasase / a outro hai
moito tempo”.

O autor combina
elementos descontex-
tualizados de diferentes perío-
dos históricos (Grecia Antiga, Ro-
ma, a China de Wen-Tzu ou a so-
ciedade actual) e rexistros (a cró-
nica, o monólogo ou a épica) pa-

Nuns tempos nos que se está a
debater o futuro do libro en for-
mato tradicional, (sentenciado
xa á desaparición por algúns) e a
viabilidade dos soportes dixitais,
aparece no con-
texto galego un-
ha nova plata-
forma editorial
que inicia a súa
aventura coa
publicación dun
libro de poesía.
Estaleiro Edito-
ra, que se define
como un proxecto autoxestiona-
do de carácter asembleario, in-
tervén neste debate cunha solu-
ción de compromiso consistente
publicación a un tempo dunha
reducida tiraxe de libros e a posi-
bilidade de descargar o poema-
rio de balde na rede. A gratuida-
de do produto na súa versión di-
xital e o baixo custo da edición en
papel (ambas as dúas distribuí-
das con licenza Creative Com-
mons) desvinculan a editora das
servidumes do mercado, o que
constitúe unha oportunidade
para asumir un maior risco.

Na súa primeira entrega, Esta-
leiro escolle a opera prima de Al-
berto Lema (Vimianzo, 1975), au-
tor cuxa biografía é presentada en
termos irónicos na cuberta (“na
era post-prestige e plan Galicia
que estás en los cielos, emigrou
Canarias cumprindo co destino
familiar e nacional”) e que nestes
días está novamente nos andeis
das librarías coa novela Unha pu-
ta percorre Europa. O poemario
está precedido por un limiar de
María do Cebreiro, no que atopa-
mos moitos trazos da súa prosa
en aparencia –só– brincadeira e
un tanto provocadora. 

Se unha das expectativas
dunha editora destas caracterís-

ra construír unha ficción que ten
como un dos motores principais
a reescritura do mito da Altánti-

da. A dimensión alegó-
rica dalgúns elementos
ficcionais suxire unha
lectura claramente polí-
tica: o Outro Lado, a Es-
cola Superior de Autó-
matas, Never More, o
Único Mundo Posible
ou o Espelliño Máxico
que “foi torturado / até
que confesou que este é
o mellor / dos sistemas
posibles en horario / de
máxima audiencia”. A

ironía está presente ao longo de
todo o libro e resulta especial-
mente visíbel na denuncia da
mediocridade representada po-
lo Señor López: “os días que non

crítica

O CORDEL.
A Trabe de Ouro
2008.

Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.

Edita: Sotelo Blanco. 

Prezo: 11 euros

Dionísio Pereira analiza como se
desenvolveu a represión fascista

no camiño
de ferro
Zamora-Ou-
rense, nas co-
marcas de
Monterrei, As
Portelas e Se-
abra.

Francesco Benozzo repara nas
raiceiras célticas do sistema de
cabalaría medieval. Xosé Luís
Méndez Ferrín analiza como se
lles pode explicar aos bretóns o
celtismo galego..

Lluita
Nº 261. Maio-xuño do 2008.

Edita: PSAN.

Prezo: 3 euros

Núria Cadenes entrevista o
historiador Robert Surroca i Ta-
llaferro. Carles Perdiguero anali-

za as claves
das condenas
a
independen-
tistas por
queimaren
bandeiras es-
pañolas. O

dossier deste nº estuda a crise do
Estad do Benestar desde varias
ópticas.

Cerna
Nº 54. Primavera do 2008. 

Dirixe: Manuel Soto.

Edita: ADEGA.

Prezo: 3 euros

Belén Rodríguez entrevista a
María Novo, catedrática de
Educación Ambiental e Desen-

volve-mento
Sustentábel.
Henri-que Ni-
ño explica que
son as
marismas. Xe-
sús Giz dá con-

sellos para mellorar a eficiencia
enerxética en edificios
públicos. Virxinia Rodríguez e
Ramsés Pérez contan da expe-
riencia dunha aldea verde. �

’’Plan de fuga
amosa unha
concepción
poética
orixinal
baseada
na ficción e
na alegoría”

POESÍA.

Os últimos
atlantes

Plan de fuga
AAuuttoorr::  Alberto Lema.

EEddiittaa::Estaleiro, 2007.

Alberto Lema.                                                                                                                              PATRICIA SANTOS

MÚSICA.

Postal sonoro

Geografias
AAuuttoorr:: Jùlio Pereira.

EEddiittaa:: Som Livre.

>>>
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CULTURA.35.

un nome propio tan personal na
súa concepción artística, que a
menudo amezada con homoxe-
neizar a variedade musical que
se detecta tras do repertorio.
Equilibrado entre as sonorida-
des acústicas e as programadas,
con puntuais incrustacións vo-

cais propias de aturuxos, Júlio
Pereira evidencia un criterio pre-
determinado na elaboración
dos seus discos, e neste senso
Geografiasé unha confirmación
máis, pero que queren!, algúns
afeizoados teimamos na viabili-
dade dunha instrumentación

étnica de seu, pois resultaría
máis natural e mesmo creíbel.
Non pasa de ser unha decanta-
ción persoal, pero sí transferíbel,
pois entre os propios músicos
hai quen pensa que as máquinas
están ben para deseñar, mais
non tanto para interpretar. Eco-
nomía de medios? Cecais. En to-
do caso, confirmación asemade
de que a música de raíz pervive e
con soltura á irrupción das no-
vas tecnoloxías. 

O disco leva xa varios meses
rulando por Portugal, mentres
que neste mes de xuño está pre-
vista a súa edición entre nós vía
editora madrileña. Que sexa
benvido, pois non podemos es-
quencer o vínculo lendario que
Pereira ten establecido con noso
País, desde os vellos tempos de
Zeca Afonso ata os máis recentes
de Na Lúae Uxía. 

Quen queiraver o espectácu-
lo Geografías de Júlio Pereira,
está citado o 14 de maio na Casa
da Música de Porto.�

Xoán M. Estévez
myspace.com/geografias

Para qué sirve un Papa? Entre
outras cousas, e con todo o
respecto, para facer negocio.
Non quer dicir que o Santo
Padre de Roma sexa un home
de negocios (que a parte te-
rrenal da súa empresa o sexa é
outra historia) senón que can-
do el se move xenera negocio.
Cada viaxe do anterior Papa
mobilizaba a moita xente, que
se tiña de desprazar, comer,
beber e facer as necesidades
propias do corpo huma-

musical e polivalente exe-
cutante. Claro que esa omnipre-
senza está ampliada cun reduci-
do fato de acompañantes, que
parecen asumir en todo mo-
mento as directrices tracexadas
polo veterano Pereira.

O título do disco é abondo
explícito se particularizamos na
totalidade dos once temas regis-
trados: Faro lusomostra as cua-
lidades dun músico detallista na
súa técnica instrumental en
canto ás cordas se refire, men-
tres que nos sintetizadores re-
sulta máis mecánico, se ben ser-
ven para marcar os contrastes
detectados no desenvolvemen-
to da composición. En Santa
Mouraa música barroquízase e
a sofisticación sonora resulta
creíblemente étnica. Castelo an-
siãoexhibe unha doble cualida-
de instrumental, pois alterna os
punteos das cordas cun rasgueo
máis vital. Porta do orientefai
honor ao seu título, mais a evo-
cación semella ser propia de ro-
ta turística, pois pasa de longo
polas raíces étnicas valéndose

outravolta do polivalente sinte-
tizador. En Torre Formosaa am-
bientación adequire atisbos or-
questrais, e mesmo chega a con-
sumarse en forma de horterada.

O dito, estamos ante unha
produción con evidente evoca-
ción lusitana, máis tamizada por

ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

Lenny Kravitz arrasa en Vigo.
Máis de 8.000 persoas vibraron o pa-

sado 29 de maio no Instituto Feiral

de Vigo no primeiro concerto da xira

europea de Lenny Kravitz “Revolu-

tion Love Tour”, coa que está a pre-

sentar o seu último traballo en direc-

to. As bazas do neoiorquino: un re-

pertorio selecto que deu cabida ás

novas cancións e aos seus temas

máis aclamados e un son e unha

posta en escena impecábel.�

Júlio Pereira. 

>>>

CINEMA.

Un Mr. Marshall
divino

O baño do Papa
DDiirreeccttoorreess::  Enrique Fernández e César

Charlone.

GGuuiióónn::  Enrique Fernández.

DDiirreeccttoorr  ddee  FFoottooggrraaffííaa::  César Charlone.

EElleennccoo::César Troncoso, Virginia Méndez,

Virginia Rkuiz, Mario Silva, Henry de León.

>>>
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crítica

A musicalidade do acento ar-
xentino, a graza dos move-
mentos dos corpos no tango, a
poesía de Borges, o cosmopo-
litismo de Bos Aires, a traxedia
económica e moral dun país...
Velaí o Jorge Macchi en San-
tiago de Compostela, si: un ar-
xentino na Galiza. Paseando
por san Domingos de Bonaval
e o CGAC atoparase vostede
con obras fráxiles como as fo-
llas de papel deste mesmo xor-
nal; e pezas tan transparentes
e quebradizas como o cristal
da fiestra que seguramente
ten o lector ao seu carón; e tan
silentes como a caixa baleira
na maqueta dunha folla deste
periódico –esa aínda sen en-
cher na redacción da rúa do
Príncipe–, e si, tamén tan lite-
rarias e soñadoras como po-
den selo os titulares mesmos
deste semanario que está ago-
ra a ler ou como os créditos da
película que vén de ver.

E hoxe seguramente as rú-
as e estradas da súa vila están
ou estiveron a cuspir coches e
máis coches, tranquilidade: o
Macchi a todo iso halle de pór
música convertendo as liñas
horizontais do chan nun pen-
tagrama e aos coches en no-
tas da estrada. Do mesmo xei-
to, os rótulos e titulares que
inconsciente foi lendo voste-
de pola rúa de camiño ao tra-
ballo constitúen un relato evi-
dente, e por iso agora xusta-
mente o Jorge estallos a rees-
cribir nun dvd. 

Pero, ah, que sería de

pequenos delincuen-
tes contra a Facenda
Pública. Pequenas mi-
serias que non son de
hai tanto tempo. 
Pero a visita do Papa a
aquela pequena vila
de casoupas telladas
de uralitas e latas fai
nacer unha esperan-
zas nos veciños: aquí
hai negocio, porque a
televisión anuncia
que van vir ver o Papa
milleiros de xentes de

todas partes do país e aínda de
Brasil, e, claro, todos terán que
comer, e beber e, na gran idea
do protagonista, cagar e me-
xar. E aí, o pobre home cons-

teira de Uruguai con
Brasil, na que viven os
protagonistas, pe-
quenos “quileros”
que fan estraperlo en
bicicleta co país veci-
ño; unha realidade
que non por afastada
nos é allea: en cada
pobre contrabandista
que pasa catro chafa-
lladas para poder vivir
contemplamos unha
realidade galega de
pasados estraperlos
de café portugués e outros
bens de consumo; en cada po-
licía de fronteira tamén pode-
mos facer memoria daquela
Garda Civil que perseguía a

no. Esta é a clave desta
película. Xoan Paulo II foi un
Papa viaxado, con viaxes ben
organizadas por unha infraes-
trutura turística e de márke-
ting que levaba e traía xente á
medida de cada evento. Eu
fun testemuña de como un
Vía Crucis do Papa no Coliseo
foi prácticamente cuberto con
rapaces e rapazas españois le-
vados a Roma polo Opus Dei;
mover toda aquela xente é un
negocio turístico que, ben le-
vado, fai pasar un camelo polo
ollo dunha agulla. 

Dous cineastas uruguaios
prenden polas orellas un feito
real, a visita do Papa a unha
pequena e pobre vila na fron-

trúe “o baño”, realmente un
retrete pequeno, pero, iso si,
con inodoro a estrear. 

O final poden supoñer cal
será: os negocios das visitas
papais estaban  todos ben ata-
dos, tanto na terra como no
ceo, como xa quedara estable-
cido por escrito, e unha vez
máis se confirma que os po-
bres non valen para facer ne-
gocios, que son cousa de ricos.
A visita papal non debeu inte-
resar nin aos organizadores,
porque só acudiron os veci-
ños da vila e pouco máis
(8.000 persoas) e 400 brasilei-
ros. Montaran 380 tenderetes
de todo tipo, desde os postos
de empanadas até os de ban-
deiriñas de “Juan Pablo II te
quiere todo el mundo”. 

Os directores, Charlone,
que foi candidato ao Oscar
pola fotografía de “Cidade de
Deus”, de Meirelles, e Fernán-
dez, guionista e documenta-
lista de sona no seu país, tra-
zan unha paisaxe vibrante,
unha historia dura sen caer no
tremendismo, as esperanzas
perdidas dos pobres (“Vamos
a hacer plata, porque si Dios
no ayuda a los pobres, ¿a
quien va a ayudar?”, dí a pro-
tagonista) podería ser unha
das películas máis crueis da
temporada, pero todo se salva
pola última ollada de esperan-
za e confianza na xente, que
acaban por botar man, coma
sempre, do veciño, xa que
comproban que o espectácu-
lo papal, non pasa de ser so-
mentes iso: un espectáculo.
Temos aquí outra mostra de
cómo se pode facer cine de
verdade con grandes actores
descoñecidos e xente que nin
siquera son actores.
PROPOSTA: A ver se alguén me
pode facilitar a banda sonora
desta fita; non se atopa polos
emules; está composta por
Luciano Supervielle e Gabriel
Casacuberta. A única música
que se atopa é a canción “Ca-
mino de los quileros”, de Osi-
ris Rodriguez Castillos, cantor
que fora exiliado en Madrid, e
que se escoita de fondo do
contrabandeo.�

J.A. Xesteira

ARTE.

Crise dos
territorios, crise
da información?

Jorge Macchi.
Anatomía da melancolía
CCoommiissaarriioo::  Gabriel Pérez-Barreiro.

LLuuggaarr::  CGAC, Santiago.

DDaattaass::  Até o 13 de xullo.

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

Homenaxe a Xaquín Marín.O ven-

res 6 de xuño, o Auditorio de Galicia

de Compostela acolle o acto de ho-

menaxe ao decano dos debuxantes

galegos, no que interveñen Migue-

lanxo Prado, Pepe Carreiro, Kiko da

Silva e Fausto Isorna. Con el procede-

rase ademais a clausura da exposi-

ción Historieta Galega 1973-2008.�

’’Os directores
trazan unha
paisaxe
vibrante,
unha historia
dura sen
caer no
tremendismo”

>>>

Fotograma de O baño do Papa.

>>>
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mo a morte, si, tamén
aí nos obituarios dos
xornais fura e recorta o
artista. E ao tempo e á
morte acáelles ben a
igrexa de san Domin-
gos de Bonaval, de aí
esa partitura da As-
censión coas fuxidías
liñas do pentagrama;
ou esa fin –The End–
redobrada e eterna
das películas en varios
monitores; ou o reloxo
“dixital” ou, por me-

llor dicir, ígneo por mor dos
mistos; ou eses créditos finais
de filme desenfocados ou esa

outra obra cos números cos
que se inicia a metraxe das fitas
e que non dá chegado ao 0 de
inicio ou do final porque sem-
pre hai infinitesimais para
alongar o inicio ou o final... 

Somos dous e o mesmo, o
noso reflexo xunto co do noso
compañeiro, semella que nos
di o Jorge Macchi. Daquela, as
duplicidades agroman decote
nos textos que se reflicten; nas
dúas bolas de xeado que se bi-
can; nos dous cristais identica-
mente quebrados cunha mila-
greira exactitude; nas dúas fo-
llas dunha partitura aberta; nas
dúas caixas cos mistos ordena-

nós sen os mapas e planos de-
sas cidades que visitamos ou
nas que vivimos cheas de sec-
tores, predios, solares, mazás,
cuadras? Pois ben, aquí o ar-
tista arxentino dálle outra vez
unha reviravolta ao mundo
de vostede e de todos nós: o
Macchi recorta minuciosa e
pacientemente ese planos,
nun acto que promove balei-
rar-(nos) de vidas e propieda-
des, de hipotecas e valores in-
mobiliarios, agora todo é para
vostede puro sfumato, a súa
cidade e as outras cidades, os
seus lugares recoñecíbeis xa
non existen. Agora só fica un

buraco e unha fenda
cara ao máis alá. Puro
baleiro. Unhas estru-
turas e alicerces que
fican cansas, lixeiras,
inestábeis, prendidas
só duns alfinetes e
dunhas aspas –Spea-
kers Corner–. Papeis
da prensa ou dos pla-
nos que esmorecen,
nunha conxunción
de liñas en caída li-
bre. Crise dos territo-
rios e das cidades?
Crise da información? Crise
da actualidade? 

Fiestras para baleirar mes-

dos tamén de xeito exacto e in-
verosímil; no duplo río cruzan-
do a cidade e, por concluír, na
cornamenta dun cervo que se
irradia até crear unha sombra
simétrica. 

Hai no Macchi grande amor
polas formas que debuxan as
maquetas dos textos e, claro
está, polos significados radiais
e tránsfugas dos textos que á
par que describen dramáticas
desgrazas, debuxan e compo-
ñen ledos tests de Rorschach
ou xeran fermosas irradia-
cións, cun feixe de liñas de rela-
tos e historias diverxentes e
converxentes. Textos que mes-
mo se musicalizan nas liñas do
pentagrama.

Unha mostra grácil e dislo-
cada (igual que ese mapa-
mundi deslocalizado que
constrúe o artista) unxida pola
graza da humildade nos re-
cursos técnicos, pola ollada
intelixente e perspicaz que,
combinada cunha poesía fon-
damente dramática mais que
formalmente é pura levedade,
converten a esta mostra en
imprescindíbel. Vaian a visitar
eses sinxelísimos prodixios
melancólicos que un arxenti-
no chegado á Galiza pousou
en Compostela.�

Xosé M. Buxán Bran

’’Papeis da
prensa ou
dos planos
que
esmorecen,
nunha
conxunción
de liñas en
caída libre”

Manuel Martínez edita os seus
dous primeiros volumes.Publica-

dos en Candeia Editora, da que o pro-

pio fotógrafo é deseñador e partíci-

pe, 24 10 06 e Ghatsmesturan as ima-

xes do autor con textos para recrea-

ren diferentes universos: en24 10 06,

en branco e negro, colabora con An-

xos Sumai, e Ghatsé resultado de dú-

as viaxes pola India, a Rajastán e a Va-

ranasi, mesturados coas palabras de

Antón Lopo, Anxos Sumai, Xerardo

Fernández e Roberto Ribao.�

Urbano Lugrís
Unha biografía divulgativa
de ANTÓN PATIÑO

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

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

Aquí vén o Maio

de URBANO LUGRÍS

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

EDICIÓNS A NOSA TERRA

Nouturno, 2002. Sen título, 2005. 
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mén Pablo Novoa, Paco Dicen-
ta, Leandro Deltell, Xesús Valle,
Nacho Muñoz, Mónica Nut,
músicos de Dr. Harapos.

GRANDE BAGAXE. O eclecticismo que
marca este primeiro disco débe-
lle moito ábagaxe e á experiencia
de ambos os dous músicos. Pa-
blo Carrera vén do blues, o pop e
o rock pero tamén se aventurou
na produción da man de Nacho
Muñoz. O seu primeiro disco
producido ía asinado polo can-
tautor Blanco, pero polas súas
mans pasaron tamén os de Mer-
cedes Peón e o do Dr. Harapos. 

Pola súa banda, Fernando
Abreu iniciouse en instrumen-
tos antigos, para pasar a formar
parte do grupo de música con-
temporánea do CGAC. Cara ao
ano 2000 mergullouse na músi-
ca popular e folk e participou en
proxectos como Xistra, colabo-
rando tamén con Mercedes Pe-
ón. Na actualidade o seu  proxec-
to paralelo, o Cuarteto Caramu-
xo, colleu moito pulo grazas ao
premio da Fundación Barrié, e
proximamente gravará o pri-
meiro traballo.  

Todas estas influencias que
agroman no disco fan difícil eti-
quetar a música de 2uS. “Leva-
mos toda a vida fusionando”, ex-
plica Fernando Abreu. “Que
agora sexamos máis conscientes
das fusións non é máis dun refle-
xo da sociedade”, engade. “Se te
deixas levar polo que che gusta
cando improvisas, como é o no-
so caso, é moi doado que saia a
fusión de xeito natural”.�

M. Barros
Detrás deste xogo de letras agá-
chase o talento e a experiencia
de dous músicos curtidos na
escena musical galega, Fer-
nando Abreu e Pablo Carrera.

Eclecticismo e liberdade defi-
nen o primeiro traballo disco-
gráfico de 2uS, o novo proxecto
musical que encerra o talento e a
creatividade de Fernando Abreu
(membro do Cuarteto Caramu-
xo e colaborador de Mercedes
Peón, a formación Sete Saias e
Batuko Tabanka, entre outros) e
Pablo Carrera (Dr. Harapos). 

O xogo de palabras, aparen-
temente imposíbel (pronúncia-
se “dous”), adianta toda unha
declaración de principios: dous
músicos, dous instrumentos
que se reflicten un noutro, dúas
procedencias musicais arreda-
das que se complementan e se
enriquecen na improvisación e
que converxen no mesmo pun-
to: facer unha música libre coa
que o público goce sen prexuí-
zos. Por iso, en Só son sons non
hai que tratar de buscar razóns
teóricas, senón que é necesario
deixarse levar pola sonoridade e
gozar a música dun xeito máis
sensorial que intelectual.

O repertorio do disco, que
funde a música instrumental
con influencias do jazz, o funk,
dos estilos contemporáneos, da
world musicaproximándose a
unha fórmula achegada ao con-
cepto actual de jazz europeo, es-
treouse en directo o 24 e 25 de
maio no Teatro Ensalle de Vigo. 

Como explican os intérpre-

tes, o xermolo do proxecto cóm-
pre buscalo nas primeiras im-
provisacións que hai un par de
anos realizaban ambos os dous
en compaña do músico e pro-
dutor Nacho Muñoz. Cuestións
persoais levaron a Muñoz a
Compostela e detonaron o en-
contro explosivo entre clarinete
e guitarra. Así, e a partir de 2006,
aquelas primeiras gravacións
dos traballos de improvisacións
comezaron a ser traducidas ao
papel, en ocasións de xeito lite-
ral, para ser enlatadas nos seus
estudios domésticos en 2007 e
saír á rúa o pasado 27 de maio. 

Detrás da posta en marcha de
2uS non só está o bo encaixe que
teñen o clarinete e a guitarra, se-
nón tamén “a madurez que pro-
porcionan os anos” e que “dá
pulos para pensar na autosufi-
ciencia á hora de producir un
traballo”. No disco participan ta-

o,
pón con
italistas

2uS, onde o clarinete
e a guitarra se encontran

Xosé Miranda

H ai palabras do noso inmediato contorno, palabras co-
múns que constitúen, porén, auténticos misterios.

Como tal, palabras do galego: cachorro, cuzo, cerrulo e do
castelán: perro. Non son eu filólogo nin moito menos eti-
moloxista (xa me gustaría), mais hai cousas que chaman a
atención, e, ás veces, cousas que lle saltan a un aos ollos. Se
buscamos no Dicionario Xerais da Lingua (2002, corrixido
en 2004), vemos o seguinte. Cachorro: probablemente do
latín vulgar catulum. Fillo pequeno de diversos mamíferos.
Animal que non é aínda adulto.
Mais todos sabemos que cachorro é fundamentalmente un
can que non é adulto, e só por extensión a cría doutros ani-
mais. Tres cousas o corroboran: a palabra indoeuropea can
está explícita en cachorro (ca), no portugués do Brasil ca-
chorro é sinónimo de can, e os etimoloxistas buscan a súa
orixe en catulu(m),isto é, canciño. Cachorro é palabra pro-
pia da Península Ibérica (e das súas extensións lingüísticas).
Non a hai noutras linguas románicas. Por que? Non nego
que cachorro veña de catulu,mais, nese caso, de onde saíu o
dobre rr (que tamén está en perro)?
Teño asumido que as linguas prelatinas exerceron no voca-
bulario moita máis influencia da que, por pura ideoloxía (os
romanos viñeron civilizarnos!) adoita admitirse. É que nin-
guén se fixou na similitude de cachorro (can) co vasco txa-
curra ou txacur, can? É que ninguén ve a evidente influencia
do vasco (ou íbero) nos idiomas da Iberia? Moitos anos pen-
sei que perro debía ter orixe xermánica, polo dobre rr- Agora
non o creo. E se ollamos aos íberos?
O Dicionario Xerais di de cerrulo: calquera animal pequeno
doméstico. Mais outra vez todos sabemos (os que coñece-
mos a palabra) que cerrulo é un can pequeno, e só por exten-
sión outro animal pequeno. Pero se en cerrulo está de novo
can! E desta vez non se trata dunha cría. O Gran Dicionario
Xerais rectifica. Cerrulo: can pequeno, cadelo. A palabra ten
outra forma, zarrulo. E a Zarrulada é unha manda de cans,
unha procesión de ánimas en forma de cadelos (como o Orco
de Pontevedra). Pero, fixáronse vostedes no dobre rr de za-
rrulo? Terá que ver con cachorro, con chacurra? 
O Dicionario Xerais deriva cuzo (can pequeno) da voz cus,
que se utiliza para chamar os cans. E de onde saíu cus? O Di-
cionario non o explica, mais di que cusco,voz para chamar
aos cans é “creación expresiva”. Non o creo. Cus lembra os
nomes do rato e o gato, mus. Dicirlle cus, cusco, cuzo ao can
é chamalo polo nome (como dicirlle muxo, micho, minino
ao gato). Debe ser a voz indoeuropea ancestral. Pois cuza,
en hindi, é cutia, e Cuchulain, o heroe irlandés era…o can de
Chulain! E se ollamos os celtas, ou castrexos, falasen no idio-
ma (indoeuropeo) que falasen?
A maiores, xa que os nomes do animal doméstico por exce-
lencia, o can, acabaron denominando outros animais do-
mésticos de pequeno tamaño (cachorro, cerrulo), os nomes
do gato veñen dos do can. Os romanos chamáronlle canciño
ao gato. Xa vimos que catulum (e catellum) son diminutivos
do can. O poeta Catulo era… un canciño! Cando tiveron gatos
(que chegaron de Exipto ou de Asia), extenderon o diminuti-

vo do can e chamáronlle cattus, catus,
gato “cadeliño”.�

CACHORROS, CUZOS
E CERRULOS

’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’É que ninguén se fixou  
na similitude de cachorro
(can) co vasco txacurra ou
txacur, can?”

Pablo Carrera e [á dereita] Fernando Abreu.

’’Detrás deste xogo de letras
agáchase o talento e
a experiencia de Fernando
Abreu e Pablo Carrera”
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L.R.
Presentáranse hai meses, como
unha achega para “a normaliza-
ción da nosa cultura”, segundo
a conselleira de Cultura e De-
porte Ánxela Bugallo. A través
de dez categorías quixo agluti-
nar tradición, patrimonio, pero
tamén o futuro, a innovación e a
creatividade. Así, premiaron
disciplinas concretas, como ar-
tes plásticas e visuais, literatura,
cinema e audiovisual, artes es-
cénicas e música, pero tamén
recoñeceron o traballo a prol da
recuperación do patrimonio, o
relacionado coa cultura tradi-
cional e de base, ou coa arqui-
tectura e a construción do espa-
zo, a iniciativa cultural e o pen-
samento e a cultura científica.

Para iso, a Consellaría convo-
cou os premios coa intención de
que o proceso fose participativo:
foron presentadas 200 candida-
turas por parte de asociacións e
colectivos, e os propios mem-
bros do xurado engadiron as sú-
as. Os resultados foron os espe-
rados, na primeira edición des-
tes galardóns de carácter anual,
dotados con 15.000 euros.

CINCO DISCIPLINAS ARTÍSTICAS.En Ar-
tes Visuais, foi o máis prestixioso
e internacional dos nosos escul-
tores, Francisco Leiro (Camba-
dos, 1957), quen mereceu o pre-
mio nacional. Parte tamén da
tradición, da iconografía propia
de Galiza, e a través da figuración
expresionista ou connotacións
alegóricas propias que mesturan
abstracción e figuración, traballa
madeira, pero tamén granito,
mármore ou aceiro. Amais de

colección discográfica Raicei-
ras. Como compositora e intér-
prete, Mercedes Peón contri-
buíu á popularización da músi-
ca tradicional e ao seu prestixio
internacional. Creou un estilo
propio que parte da música de
raíz galega, con gran protago-
nismo para as voces e as percu-
sións, e as reinventa con novos
timbres e instrumentacións
electrónicas. 

En canto ás artes escénicas, o
traballo de Manuel Lourenzo
(Ferreira do Valadouro, 1943)
foi recompensado: con vinte-
dous anos creou xunto a Fran-
cisco Pillado o Grupo de Teatro
O Facho, co que deu os seus pri-
meiros pasos o teatro indepen-
dente galego. Lourenzo funda-
ría sucesivamente outros gru-
pos e compañías: Teatro Circo
(1967), Escola Dramática Gale-
ga (1978), Compañía Luís Seoa-
ne (1980), Elsinor Teatro (1990)
e Compañía Casahamlet, que
rexenta na actualidade. �

En Literatura, como era de
esperar, o galardoado foi Xosé
Luís Méndez Ferrín (Ourense,
1938). A súa obra foi determi-
nante para o noso corpus litera-
rio, protagonista da segunda
metade do século XX e impul-
sora da renovación. O libro de
poemas Con pólvora e magno-
lias, os relatos d’O crepúsculo e
as formigas, o xogo co nouveau
romanen Arrabaldo do Norte, a
recuperación da materia de
Bretaña, a creación de univer-
sos e espazos, como Tagen Ata,

ser un dos grandes renovadores
da plástica contemporánea, as
súas creacións están xa presen-
tes no imaxinario colectivo gale-
go, como o “Sireno”, toda unha
icona da cidade de Vigo.

No eido do Cinema e o Au-
diovisual, a catedrática Marga-
rita Ledo Andión (Castro de Rei,
1951) foi escollida tanto polo
seu labor divulgativo e investi-
gador, como de creación.
Amais da súa carreira literaria, a
súa ollada abordou con mestría
a historia do século XX en Gali-
za, como demostran os docu-
mentais Santa Liberdadee Lis-
te, pronunciado Líster. Tamén
coordinou o caderno “Pantalla
Propia” para A Nosa Terra.

a convivencia, na súa obra, de
realismo e simbolismo, todo
unido á súa conciencia contes-
tataria, construíron unha voz
propia. No ano 99 foi proposto
ao Premio Nobel de Literatura.

E no campo da música, reco-
ñeceuse o traballo divulgativo e
de creación de Mercedes Peón
(A Coruña, 1967). Dedicou 15
anos da súa vida á investigación
da tradición musical recollendo
pezas musicais polas aldeas de
Galiza. Mentres, ensinaba este
material en asociacións ou na

Cultura concede os dez premios
nacionais sen sorpresas
Galiza estreou este ano uns premios que xa existían
no ámbito español e catalán. Foron dez os
galardoados de entre 200 candidaturas presentadas.
Máis que de sorpresas, que non as houbo,
cabe falar do seu interese por ‘normalizar a cultura’

O galardón de Arquitectura e
Espazos Públicos foi para Ma-
nuel Gallego Jorreto (O Carba-
lliño, 1936). A linguaxe sintéti-
ca e innovadora, ao longo de
corenta anos de traxectoria
profesional, foi á busca da
mestura perfecta entre mo-
dernidade e o coñecemento e
respecto pola arquitectura tra-
dicional e a paisaxe. Da súa
factura son a Piscina Cuberta
de Chantada, a Facultade de
Ciencias Sociais da Universi-
dade da Coruña ou o Comple-
xo Presidencial de Galicia, ta-
mén en Santiago.

O Premio de Cultura Tradi-
cional e de Base foi para o Mu-
seo do Pobo Galego, que, den-
de o seu nacemento en 1976 re-
colle a esencia da nosa cultura,

o noso patrimonio, a nosa his-
toria e antropoloxía. Amais
aglutina e coordina outros mu-
seos galegos, o que carrexou a
creación e o desenvolvemento
do Consello Galego de Museos.
O xurado valorou tamén, moi
especialmente, a súa impor-
tancia como axente dinamiza-
dor nos seus comezos.

No ámbito do Pensamento
e a Cultura Científica, foi o
edafólogo Franciso Díaz-Fie-
rros (Vilagarcía, 1941 o escolli-
do. Logo do seu traballo nos
campos da Edafoloxía, a Far-
macia e a Química Agrícola (é
académico numerario da Real
Academia de Farmacia e dirixe
a colección Historia Natural
do Proxecto Galicia, de Edi-
cións Hércules). Investigou, en

particular, sobre o solo: os seus
factores de formación, as súas
propiedades físicas, fixo unha
avaliación e  cartografía dos
solos de Galicia e zona húmi-
da, ou abordou os procesos de
degradación de superficies
queimadas.

En canto ao premio de Pa-
trimonio Cultural, levouno a
cidade de Pontevedra. Nos úl-
timos anos, o concello fixo un-
ha forte aposta por reformar a
cidade tendo en conta a recu-
peración e o respecto polo pa-
trimonio arquitectónico, e por
situalo no centro da vida social
e económica: monumentos,
achados arqueolóxicos, patri-
monio etnográfico, costumes
tradicionais e eventos sociais
conviven en harmonía nunha

zona vella de Pontevedra feita
para vivila. 

Por último, o premio na ca-
tegoría de Iniciativa Cultural
recaeu no Laboratorio de For-
mas, por lle dar continuidade
ao Seminario de Estudos Gale-
gos. Os seus creadores, Isaac
Díaz Pardo, Luís Seoane e An-
drés Fernández-Albalat fixe-
ron del un sinal identitario e de
modernidade, crearon unha
nova linguaxe de deseño, á
contra do proceso uniforma-
dor global. Naceu hai corenta
e cinco anos na Galiza emigra-
da como un instituto teórico
de deseño, un viveiro de ideas
a partir do que agromaron un-
ha serie de proxectos nos cam-
pos da empresa, a comunica-
ción, a arte e a investigación.�

Patrimonio, innovación, espazos públicos e cultura de base

Francisco Díaz Fierros. Isaac Díaz Pardo. Xosé L. Méndez Ferrín. Manuel Gallego Jorreto. Mercedes Peón. Margarita Ledo Andión

Manuel Lourenzo. Francisco Leiro.
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Lara Rozados Lorenzo

‘O
s Encontros
naceron can-
do se dixera
de montar en
Silleda unha

banda de gaitas marcial, estilo
Real Banda de Gaitas de Ouren-
se”, conta Chus Caramés, da
Asociación Santa Ferreñados
Encontros de Música Tradicio-
nal. “A asociación Adellís e o gru-
po de baile tradicional Dáme lu-
mexuntarámonos para organi-
zar unhas xornadas. Aquilo da
banda marcial estaba ben, pero
tradicional galego non é. Fixe-
mos unha serie de conferencias
e actos, que funcionaron moi
ben. E para o ano decidimos fa-
cer unha festa do noso, seguindo
o esquema da festa tradicional:
sesión vermú, comida, sobre-
mesa, foliada...”

O programa deste ano come-
za, coma sempre, á unha aproxi-
madamente do sábado 7. Na
“sesión vermú” tocan os grupos
da bisbarra, e comeza entón a
procesión da Santa Ferreña, esa
señora adorábel que podemos
ver coa pandeira na man e pano
de flores. “É unha santa pagá,
non a deixan entrar na capela,
pero ten máis devotos ca nin-
guén”, conta Chus. Este ano,
amais, recuperan unha tradi-
ción, a “poxa das andas”: andas
son os paus, os longueiros para
levar a Santa. O que se poxa é o
posto. A Santa irá acompañada
por cabezudos, tamén, e remata
cun espectáculo que representa
o casamento entre cabezudos,
grazas ao bo facer de monicre-
ques Viravolta. “Isto é unha tra-
dición da zona de Laro, que per-
tence ao concello de Silleda, e
Santiso, que pertence a Lalín. As

procesións van acompañadas
polos xigantes procesionais. En
Santiso séguese facendo. En La-
ro xa non, porque os xigantes es-
tán no museo etnográfico de
Doade. Que volvan os xigantes é
un xeito de levantar á mocidade
de aló para que se recupere esta
tradición”. Precisamente, os En-
contros queren sacar a cultura
tradicional da pechazón dos
museos, e devolvela viva.

LAXEIRO, PANDEIRETAS CON HISTORIA E

MONICREQUES.Amais, a sala de ex-
posicións acolle diversas mos-
tras que se poden visitar dende
pola mañá, como “Os monos de
Laxeiro”, organizada pola biblio-
teca do IESLaxeiro, de Lalín, con
investigación e coordinación de
Manuel Igrexas. Intégrana 49 re-
producións en ploterde viñetas
do célebre pintor lalinense, que
saíron publicados a finais dos 20
no Faro de Vigoe en La Voz del
Pueblo.“Daquela chamábanse-
lle “monos” ás viñetas, porque
caricaturizaban a vida da época,
eran de temática rural, de taber-
na... Todas feitas en galego”, ex-
plica Chus Caramés. Tamén po-
derá verse unha mostra da Casa
da Marioneta de Lalín, de títeres
e de cabezudos. E tamén pola
mañá, o contacontos Celso Fer-
nández Sanmartín presenta
“Tempos modernos (historias
de amor)”.

Unha iniciativa moi especial
este ano ten o título “Pan pan
pan dei”, exposición monográfi-
ca de pandeiretas, pandeiros e
pandeiras: “vanse proxectar ví-
deos con recollidas de xente to-
cando, haberá fotos antigas, e
pensamos encher o local de
pandeiretas (e pandeiras, e pan-
deiros): enteiras, a medio facer, o
aro só, as ferreñas... E tamén de

xente. Queremos que cadaquén
poña a súa pandeireta cunha
historia: as pandeiretas das se-
ñoras de Zobra, dos señores de
Toutón, de Pandeiromus, de Se-
rra-lhe aí... De xente coñecida e
xente anónima, da xente da que

nós aprendemos, e tamén do fu-
turo: os pequechos tamén van
poñer a súa. Entón, cadaquén
escribe a súa historia nun papel
pegado no coiro: Feli (Felisa Se-
gade, de Leilía) vai pór a primeira
pandeireta que tivo; Serxio Ces
gardou os coiros que foi rachan-
do ao longo dos seus anos cos
Cempés, e tenlles a data posta.
Amais vai traer a pandeireta co
sangue do señor que lle apren-
deu a tocar. Este home xa está
morto e tiña un xeito moi así de
darlle á pandeireta, que sempre
acababa sangrando. Mesmo ha-
berá pandeiretas que fixeron o
Camiño de Santiago...”

Fóra do mosteiro haberá ta-
mén feira de artesanía: coiro,
cerámica, modelado en porce-
lana fría, abelorios, reciclaxe...
Cando empece a haber fame, o
xantar popular é empanada,
carne ao caldeiro, queixo con
marmelo, viño ou auga, café e
“ghotas”, por dez euros. Sé-
guenlle a sobremesa, entre can-
tareas e bailadas, e xa á tarde,
xogos tradicionais para cativos
e maiores (a rá, os zancos, a cha-
ve)... “Houbo algún ano que a
corda empezou ás seis da tarde
e non parou de dar até as tantas
da mañá”, conta Chus. E tamén
haberá tempo para o es-

MA A INE.40.ZG

>>>

A festa está en Carboeiro
Carboeiro, nun recuncho do Deza, como
todos os meses de xuño desde hai nove anos,
acolle os Encontros de Música Tradicional,
unha festa “de verdade, das de antes”.
Non hai palco nin fronteira ningunha
que separe os “artistas” do público.
Artistas son todos e todas os que van

Actividades para as crianzas onde [arriba] Celso F. Sanmartin conta unha lenda.  A Santa Ferreña [abaixo, á esquerda].

’’O que acontece
en Carboeiro non é nin
pretende ser un festival de
folk como xa hai a moreas”

>>>
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trar a noite... “festa até que o
corpo aghuante!”.

SER PARTÍCIPE.“O máis bonito que
teñen os Encontros é que nin-
guén da xente que vén cobra na-
da”, explica Chus. Quen vén un-
ha vez aos Encontros, volve sem-
pre, e a xente do mundo da mú-
sica, do teatro, da animación, fa-

pectáculo: “Cantos conti-
ños contamos!”, con Celsiño
(Fernández Sanmartín), a aula
de teatro da terceira idade Ánxel
Casal,de Arzúa, “Cousas de cre-
gos de Galicia a Portugal” e “A
saia da Carolina”, de Fantoches
Baj,e mesmo a convivencia de
canto galego e guaraní, no dúo
Keresu. E cando empeza a en-

no porque senten ese compro-
miso coa cultura. “Non cobran
un peso, pero veñen a mantido”.
Toda a xente que participa neste
encontro mergúllase nel, “mes-
mo deixan actuacións polas que
cobrarían para viren aquí”. Ou-
tra das súas características espe-
ciais é como chega a xuntarse
xente de todas as idades, pero

cun mesmo sentimento: “vellos
dos que nós aprendemos, e gra-
zas a eles sabemos tocar, bailar
ou contar contos; xente que ao
mellor non ten nada que ver con
este mundo, pero de súpeto co-
ñéceo, gózao e ten moita gana
de aprender; e tamén os peque-
chos, están mamando de todo
iso, bailando e cantando con
nós. Estamos xuntos xente de 0 a
95 anos! Emilia, de Zobra, que xa
hai anos que non vén porque es-
tá moi maliña, aos últimos En-
contros que veu tiña 93 anos, e
cantaba alí como a que máis”. 

Dá igual a procedencia, saber
bailar ou non. “Estás alí, bailan-
do un agarrado, cantando, ou
simplemente tomando unha
caña, e estás sendo partícipe de-
se fío, da nosa cultura. De nós, do
que fomos, do que imos ser e do
que somos. A xente está a pasalo
ben sen necesidade de grandes
orquestras. A festa facémola nós,
coas nosas mans, as nosas gor-
xas, os nosos corpos bailando”.
De feito, o que acontece en Car-
boeiro non é nin pretende ser un
festival de folk como xa hai a mo-
reas: “é unha festiña que face-
mos nós”. Unha cita que xa se
vai convertendo en tradición,
pero das de verdade, das que se
transmiten. “Como di a Santa

MA AzG
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Ferreña, “Viva a xuventude e a
xente vella que non morra!”. A
min preocúpame que dentro
duns anos, as señoras de Zobra,
os señores de Toutón, as de San-
ta Comba, xa non van estar. Se-
remos nós os vellos que vaiamos
alá. Nós isto non o vivimos en di-
recto (seráns, festas), inventá-
molo e tentámolo recuperar a
través do que nos contaron
eles”, conta Chus. “Temos tele,
internet, xa non hai tradición
oral. Agora hai outros entrete-
mentos, pero ese xeito de diver-
tirse era de verdade”.�

MA A INE.41.ZG

IX Encontros
de Música Tradicional
Lugar: Mosteiro de Carboeiro

(Silleda). Acampada á beira

do río Deza

Data: sábado 7 de xuño

Horario: dende a "sesión vermú"

(a mediodía) e "até que o corpo

aghuante!"

Organiza: Asociación Santa

Ferreña dos Encontros de Música

Tradicional

Colaboran: Concello de Silleda,

Consellaría de Cultura e Deporte,

Casa das Crechas.�

TENENCONTA

>>>

’’O máis bonito que teñen
os Encontros é que
ninguén cobra nada” 

[Chus Caramés]
Organizadora.

’’Outra das súas
características é como
chega a xuntarse xente
de todas as idades”

Un intre da pasada edición e o cartel anunciador deste ano.
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Xerardo Dasairas

AA lá polo final dos anos
cincuenta e comezos
dos sesenta era moi
frecuente ver no por-

to de Cangas barcos vascos
(moitos de Bermeo), asturianos
e cántabros que se distinguían
dos de aquí por teren os cascos
pintados de verde ou vermello
maioritariamente. Incluso un
destes, pintado de negro, foi
quen de chamar a atención da
xente até o ponto de acabar al-
cumado como O negro zum-
bón. Esta frotiña de barcos (25
ou 30) colocábanse en grupos de
catro ou cinco fornecéndolle ao
peirao unha nota de cor que
contrastaba coa albura da obra
morta dos nosos (incluídos os de
Ogrobe, Marín e outros portos
galegos) pintados todos en bran-
co. Con tripulacións canguesas
na maioría deles, estes barcos
euskaldúns adicáronse á captu-
ra da sardiña, do bonito e da pa-
lometa, ampliando máis tarde o
seu oficio á pesca da merluza.

Se as xentes de Cangas xa vi-
ñan reparando na cor e forma
dos cascos dos barcos que arri-
baban ao porto para identificar
a súa orixe, non foron quen de
decatarse de que a maioría dos
barcos do Morrazo lucían nas
súas amuras un tipo de letra es-
pecial que identificaba o seu fo-
lio ou matrícula do mar como
pertencentes a esta zona marí-
tima. Así o constatamos hai xa

anos en lugares tan afastados
como as Canarias pois ao pre-
guntarmos pola orixe de cal-
quera barco que lucía tales ca-
racteis sempre concluiamos en
que era dun porto do Morrazo.

Pasado o tempo, e vendo
que moitos barcos de Cangas,
de Moaña, de Bueu e mesmo
de Marín e Vilaboa, exibían o
mesmo tipo de letra, decidimos
indagar sobre esta cuestión,
chegando a dar cos artífices
desta especial característica
que podemos considerar hoxe
como unha especie de logotipo.
As razóns de uso desta tipoloxía
antolláronsenos como pura-
mente circunstanciais, ao prin-
cipio, mais non cabía dúbida de
que os patróns ou armadores
amosaban tamén unha espe-
cial preferencia por estes signos
desde anos atrás.

E malia que os avances en
sistemas de rotulación teñen
sido moitos, aínda non existe
un soporte que aguante o efec-
to e a corrosión producida polo
salitre mariño.

Hai uns anos, unha matrícula
a medio pintar nun barco que
estaba en seco no porto de Can-
gas púxonos sobre a pista do au-
tor, Xosé Tomé Portela, máis co-
ñecido nos ámbitos mariñeiros
como “Choupa” e fomos locali-
zalo exercendo o seu labor pictó-
rico-rotulista no porto de Meira. 

Natural de Moaña, Xosé To-
mé forma parte dunha familia
de cinco irmáns e unha ir-

Xosé Tomé é o creador dun folio do mar,
ou matrícula mariña, específica
nas amuras dos barcos do Morrazo

ANOSATERRA
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Un pintor de matrículas mariñ

Xosé Tomépintando o folio.

Barcos co mesmo logotipo.

Ademais de Prudencio e Xosé, ta-
mén destacou na arte pictórica o
seu irmán Antonio. Xa desde moi
novo mostrou unhas dotes ex-
cepcionais para esta arte e desde
o ano 1958 traballaría para a em-
presa dos cines Fraga realizando
nos locais do Tamberlick os car-
teis murais que revestían coa súa
enormidade as diferentes facha-
das das salas de cine e teatro

anunciando as exhibicións. Catro
anos despois tivo que ir facer o
servizo militar a Madrid e ao pou-
co contactaría co coñecido pintor
e cartelista José Bardasano que
había pouco (1960) que retornara
do exilio mexicano debido á súa
actividade como creador de car-
taces e propaganda para o gober-
no republicano. Antonio Tomé,
apenas coñecido en Galiza, de-

senvolveu unha grande activida-
de no campo do cartelismo de
posguerra, actividade na que tra-
ballaría até o seu falecemento no
ano 2004 en Madrid.

Asociado co cartelista Satos,
crearían a firma Tosa, traballando
nun comezo, case exclusivamen-
te para a empresa cinematográfi-
ca Dilux elaborando murais ta-
mén para empresas de Francia e>>>

OOss  oouuttrrooss  TToomméé::  oo  ccaarrtteelliissttaa  ddee  cciinneess
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má, cuxo pai se dedicaba á
pesca patroneando un peque-
no barco. Eran os tempos difíci-
les da posguerra e a carencia de
combustíbeis obrigaba a agu-
zar o inxenio, característica esta
que Xosé e o seu irmán Pruden-
cio amosaban a cotío pois eran
grandes expertos en motores de
todo tipo. Hoxe que xa se fala do
uso experimental do gas licua-
do para a frota de baixura cun-
ha importante redución do
consumo, cómpre lembrar a
solución practicada no 1941
polos irmáns Tomé: Coa súa
destreza e coñecementos me-
cánicos conseguiron que o seu
pequeno barco se desprazase a
base de gasóxeno, insuflando
os gases producidos por carbón
de toxo (suministrado por un
seu tío) mediante un ventilador
que os introducía nun motor
Chevrolet. Desta, o pequeno
pesqueiro familiar chegou a ser
a envexa dos patróns e mariñei-
ros da ría. 

Ademais destas aptitudes
para para a mecánica, Pruden-
cio e Xosé, adicábanse á pintu-
ra, especializándose na elabo-
ración das matrículas dos bar-

cos desde os anos cincuenta
non variando desde aquela a ti-
poloxía das letras e números
que aínda hoxe caracterizan a
numerosas embarcacións. Xo-
sé, embarcaría máis tarde co-
mo motorista e navegaría du-
rante uns anos polos caladeiros
de Groenlandia e de Sudáfrica.
Mais esta vida non era da súa
satisfacción e rematou reparan-
do motores mariños nunha
empresa do porto de Marín até
a xubilación. Consumado ma-
quetista naval, pasa os longos
meses do inverno realizando
detalladas réplicas a escada de
barcos ben coñecidos por el e
tamén algún que outro cadro
pictórico. Mais cando chega o
verán, Xosé Tomé, segundo de-
manda, reanuda a súa tarefa de
pintor de folios mariños ao ar li-
bre, podendo atopalo en cal-
quera porto do Morrazo á som-
bra da amura de proa dun bar-
co varado en terra. Unha regra,
un lapiceiro, pintura, pincel e
un andamio posibilitan un la-
bor de pintado que precisa
dunha depurada técnica para
lograr a proporción axeitada
nunha superficie parabólica.�

mariñas

Manuel, o irmán máis novo, ele-

xiu a carreira de futbolista alec-

cionado por un seu irmán que

xogaba de porteiro en Terceira

División. Ambos os dous com-

partían a mesma paixón polo

Barça, un polo porteiro Rama-

llets e o outro por Suárez, co-

mezando os seus primeiros pa-

sos nos xuvenís do Rápido de

Bouzas de onde pasou ao Alon-

dras de Cangas na tempada

1969–1970. De aquí iría ao Ou-

rense da segunda división e en

outubro do 1973 ficha polo

Barça de Cruyff, figurando en

varias aliñacións do equipo. No

1977 pasa a xogar no Salaman-

ca, equipo no que se retiraría

para logo exercer de adestra-

dor en diversos equipos, sendo

o Ourense C.F. unha das últimas

formacións que dirixiu. E como

o fútbol non é todo, a Manuel

tamén lle aflorou a vea pictóri-

ca dos Tomé, realizando, nos ra-

tos libres, excelentes obras que

merecerían unha exposición,

polo menos en Moaña. �

O futbolista do Barça

Manuel Tomé no Barça [arriba, segundo pola esquerda].

Pintura de Manuel Tomé.

O maquetismo, outra pasión de Xosé.

Portugal. Extremadamente sinxe-
lo e desprendido, Antonio, quizais
por isto ou por ser galego en Ma-
drid, apenas figura na nómina ofi-
cial de cartelistas, aínda que esta-
ba á altura dos hoxe recoñecidos
Gallart, Macario (Mac), Soligó, Gil,
Tulla, Herreros ou Renau que so-
brancearon no seu tempo.

Os outros Tomé son Juan e
Manuel. O primeiro destes non

sentiu semellante atracción pola
mecánica, adicándose nas te-
rras de Arbo de onde procedía o
seu pai, ao cultivo da vide e á ela-
boración de viños do Condado
na súa adega. A pintura tam-
pouco está entre as súas afec-
cións aínda que podemos ato-
parlle algunha relación pois ca-
da ano agarda a que pinten as
uvas para facer a vendima.�

>>>

’’En 1941, os irmáns Tomé,
coa súa destreza
mecánica, conseguiron
que o seu barco
se desprazase a base
de gasóxeno”

’’Antonio Tomé apenas
figura na nómina oficial
de cartelistas, aínda que
estaba a altura
dos hoxe recoñecidos” ’’Manuel Tomé xogou

no Barça de Cruyff”
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OO Consorcio de San-
tiago vén de reedi-
tar As Marías, o li-
bro dedicado a

Coralia e a Maruxa Fandiño Ri-
cart, que veu a luz en 1994 co
gallo da inauguración da escul-
tura que as representa na Ala-
meda compostelá, realizada
por César Lombera. 

Naquel primeiro volume, es-
gotado durante anos en librarí-
as, colaboraron figuras próximas
a estas dúas mulleres, “bonecas
rotas polos soños e desventuras”
que camiñaban “arrastrando a
tolemia do seu tecnicolor” como
as describe Diego Bernal en His-
torias de Compostela, unha
“utopía pura, verdade fantástica,
que se fixeron lenda e son as en-
trañas de Compostela”. Alí figu-
ran textos de Xosé Lois Bernal
Farruco, Borobó, Antón Fra-
guas, Roberto Vidal Bolaño e Xa-
bier Queipo, entre outros.

A reedición que se vén de
presentar complétase con no-
vos artigos, contos, ilustracións,
mesmo guións cinematográfi-
cos e con profusión de docu-
mentación gráfica que foi reali-
zada ou topada dende media-
dos da década dos 90. Toda esta
morea de novidades que esta
nova edición incorpora, permí-
telle ao lector achegarse a través

mín Bensaca Martínez recorda
que hai máis de trinta anos, can-
do por mor dun temporal véu-
selles abaixo o teito da casa, en
pouco máis dunha semana re-
cadáronse as 300.000 pesetas
necesarias para a súa restaura-
ción, un diñeiro que na súa
maior parte foi doado por médi-
cos composteláns.

Outro aspecto pouco coñe-
cido, que tamén trae á luz Fer-
mín Bescansa Martínez, é o seu
propio aprovisionamento de
comida. Como el mesmo con-

ta, os veciños deixaban as súas
pesetas na froitaría das Srta.
Otero e no ultramarinos de Ca-

rro. “Uns e outros coñecían os
seus gustos e preferencias –si-
nala–, preferentemente de doa-
da mastigación, xa que as súas
dentaduras non permitían
grandes filigranas: plátanos, ga-
lletas María, aceite e unha bote-
lliña de Sansón”.

Coralia morreu en 1980 e
Maruxa en 1983, pero non foi
até 1994 que se descubriu a esta-
tua realizada por Lombera, en
memoria destas dúas mulleres
que xa forman parte da historia
da cidade.�

de lembranzas, reflexións e
anécdotas á historia poliédrica e
mesmo ao mito que rodeou ás
irmás Fandiño Ricart.

Como explica Dionisio Perei-
ra no seu artigo, as Marías per-
tenceron a unha familia moi hu-
milde do barrio do Espírito San-
to, de irmáns moi coñecidos an-
tes e despois da guerra pola súa
destacada militancia na CNT
compostelá. Despois da explo-
sión de liberdade que supuxo
abril de 1931 e logo febreiro de
1936, vivirían a traxedia e a re-
presión. Estas mulleres, aínda
moi novas, quedarían marcadas
de por vida nunha sociedade re-
presiva e clerical na que non ti-
ñan sitio. “Podemos imaxinar
que o tempo de apandar, en pa-
labras de Ramón Valenzuela, foi
duro para as Marías”, comenta.
“Fame e humillacións de todo ti-
po non faltaron na casa. O papel
de submisas e avergoñadas era o
reservado para unhas deshonra-
das mozas “del montón”, como
daban en falar as piadosas xen-
tes da bempensante sociedade
compostelá”. Ao seu ver, “as Ma-
rías non souberon ou non quixe-
ron entrar no xogo; o prezo foi o
escarnio e a súa soidade”.

A pesar de todo e agachadas
detrás dunha máscara de po de
arroz, rimel, sombra e colorete,
as Marías espertaron a simpatía
de moitos dos seus veciños. Fer-

Maruxa e Coralia ou a traxedia das bonecas rota
Xosé Lois Bernal Farruco,Borobó, Antón
Fraguas, Roberto Vidal Bolaño, Xavier Queipo e
Encarna Otero, entre outros, reflexionan
sobre a historia poliédrica das Marías, as irmás
Coralia e Maruxa Fandiño Ricart
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’’A pesar de todo e agachadas
detrás dunha máscara de
po de arroz, rimel, sombra
e colorete, as Marías
espertaron a simpatía
de moitos dos seus veciños”

Nunha Compostela gris e cle-
rical, as Marías transgrediron
as normas férreas estabeleci-
das. Non só vestían de xeito es-
trafalario e se maquillaban vis-
tosamente as caras, senón que
gustaron dos piropos prohibi-
dos dos estudantes, palabras
de gabanza que elas mesmas
dedicaron tamén a quen os
merecera. Moitos dos artigos
que se inclúen no libro fan un-
ha chiscadela a este episodio
das súas vidas.

Salvador García Bodaño é
un dos autores que recordan
unha destas anécdotas no tex-
to Branco de arroz na pel da
vida. “Terían trinta e corenta
anos aínda que con aqueles
engobes semellaban máis
idade. Os piropos corteses -
que recibían a fartar de parte
da estudiantina- agradecía-
nos arregalando os ollos e so-
rrindo e acenando coqueta-
mente. Elas tamén piropea-
ban con “trino” e se timaban
con todos aqueles que escollí-
an por obxecto dos seus dese-

xos, ou reaccionaban airada-
mente fronte ás groserías e sa-
ídas de ton”. 

Nunha ocasión, recorda
Bodaño, por un piropo “nada
galante” armouse “unha liorta
de mil demos”. Os estudantes
máis vellos prepararon na Pra-
za do Obradoiro a posta en es-
cena dun xuízo para repren-
der a actitudes dos novos uni-
versitarios e para solventar
“aquel grave atentado contra o

bo nome e a intimidade”. Tras
o xuízo o “bárbaro”recibiu un-
ha dura amoestación. “Aquel
día As dúas en punto recollé-
ronse para casa polo menos a
iso das tres ben dadas e sen
poder cumprir o itinerario de
costume. Alonxáronse, de
ganchete e cheas de dignida-
de, arrodeando gallardamente
os seus brazos libres, polo Arco
de Palacio arriba, cara á Acibe-
chería e a Algalia”.�

Piropos e saídas de ton

EMILIO LABANDEIRA
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ecas rotas

“Aquela explosión de maxia e cor

engaioloume de moi novo, tendo

compartido paseo con elas en non

poucas ocasións, e se ben é certo

que devecía polas máis novas, por

elas sentín auténtico namoro. Foi

sempre un pracer velas vir co seu

radiante engado: Maruxa e os seus

intermitentes chiscos de ollos,

aquel espectacular garbo conto-

neando o seu miúdo corpo e, so-

bre todo, a súa desbordante sim-

patía; Coralia lémbrame a Buster

Keaton, coa súa inexpresiva cara

de pau, eterna compaña e xenial

contrapunto naquel lúdico xogo

de equívocos. (...)

Fun medrando e mudando os

costumes, elas intemporais ao seu

ritual cotián, botei moza e aquilo

foi para elas unha ultraxe, e tiven

que mudar o itinerario dos meus

paseos, por salvagardar a integri-

dade física da miña namorada. (...)

Dende o primeiro momento ti-

ven consciencia da súa tremenda

modernidade, sen dúbida foron a

vangarda nos difíciles tempos da

posguerra nunha secular e provin-

ciana cidade, os progres e moder-

niños de turno viñeron despois

coa súa escura e uniforme indu-

mentaria, e hoxe, teño a certeza de

que o seu posíbel desvarío (inspi-

rada lucidez, diría eu) foi produto

da incomprensión e frivolidade

coa que foron entendidas.”�

CÉSARLOMBERA

As Marías, explosión de maxia e cor

Tremenda modernidade

’’Sen dúbida foron
a vangarda nos difíciles
tempos da posguerra
nunha secular e
provinciana cidade”

Postal de ALFREDO IGLESIAS OTERO pa-

ra Compostela Monumental.

MA A INE.45.ZG

Dende o teatro, cando este aín-
da se quería ao servizo de máis
cousas que á dun propio, al-
gúns chegamos a ver as Marías
como un exemplo de pureza a
procurar para nós ou para o te-
atro mesmo. Elas, con aquel ri-
tual de paseos insolentes, re-
lembrábannos que ser outro
todos os días era unha forma
de absurdo colectivo. Cun xes-
to ou cunha mirada eran quen
de pór ao descuberto o lado
máis esperpéntico dunha reali-
dade mentireira da que todos,
cada un ao seu xeito, eramos
máis ou menos cómplices. A
súa transgresión de certas nor-
mas de conduta da época, en

especial as que regulaban a re-
lación pública entre as mulle-
res e os homes, a agresividade
visual que impuña a súa ma-
quillaxe esaxerada, de fabrica-
ción maiormente caseira, e o
seu gusto excesivo no emprego
das cores, todo aquelo, conver-

tíase aos nosos ollos, ávidos de
topar referentes, nunha espe-
cie de antroido perpetuo, es-
pontáneo e revelador. 

Logo saberíamos que, en-
tre as Marías que paseaban a
Rúa do Franco e a Maruxa e
Coralia que malvivían na Rúa
do Medio, mediaba unha per-
tinaz e inxusta coresma. A súa
biografía persoal pérdese nun
mar de segredos gardados
con sumo celo, cando non
nun relatorio de anécdotas no
que, probabelmente, a reali-
dade e a ficción se mesturan
até lindar coa lenda.”�

ROBERTOVIDALBOLAÑO

Os meus personaxes de teatro

Reivindicación do teatro

’’Elas relembrábannos
que ser outro todos os días
era unha forma
de absurdo colectivo”

Escultura de

CÉSAR LOMBERA

na Alameda de Santiago.
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EXERCICIOESAÚDE.

Adestrando
para a vida

Hai dúas semanas viamos co-
mo adestrar en situación nor-
mal, é dicir, persoas que non
buscan un alto rendemento.
Obviamente, se a intención é
preparar algunha proba atlética,
unhas oposicións con probas fí-
sicas ou calquera outra situa-
ción, entón habería que realizar
un adestramento específico. 

Ademais do visto deberemos
ter en conta outra serie de consi-
deracións que farán o traballo
máis eficaz. Por exemplo, tentar
facer movementos complexos o
máis parecidos á vida normal.
Que quere dicir isto? A maioría
das máquinas dos ximnasios só
permiten facer movementos
moi analíticos nos que se illa o
músculo. Por exemplo, os exer-
cicios de peito fanse en máqui-
nas nas que se empurra deica
arriba ou deica adiante e  se po-
ñen en funcionamento de for-
ma menor tríceps, ombro e ab-
dome. Se pola contra, utiliza-
mos gomas elásticas podere-
mos facer movementos máis
amplos que farán traballar o
músculo cunha gama maior,
ademais de poder ao mesmo
tempo, implicar outros grupos
musculares non directamente
relacionados.

Na vida cotiá danse moitos
movementos de rotación, tan-
to interna como externa, sobre
todo de ombros e brazos. Ta-
mén se producen moitos xiros

doro e Atanasio amansaron
dous touros salvaxes para trans-
portaren o corpo do fillo do Ze-
bedeo até onde hoxe repousa.
Non faltan tampouco lendas re-
lacionadas con dragóns e con
mouros: non lonxe da cima, ató-
pase o Burato dos Mouros. A tal
cova atribúenselle escavacións
romanas á procura de metais
preciosos, aínda que tamén hai
espeleólogos que afirman que é
natural, pero non deixa de ter o
seu encanto pensar na conexión
coa Mourindade, ou que haxa
un dragón descansando no fon-
do... Igual de sorprendente é o
enorme desfiladeiro chamado
"calello da Raíña Lupa", que fen-
de o cumio do pico en dous. 

Na Idade Media existiu preto
do curuto do monte, onde hoxe
se sitúa a capela románica de San
Sebastián, un mosteiro dedicado
ao santo, e tamén unha torre para
vixiar os transitados camiños que
chegaban dende o Sur. Hoxe só
podemos atopar a pequena ca-
pela, que data do século XI, e on-
de se realizan romarías o 20 de xa-
neiro e o último domingo do mes
de cada ano. O seu pequeno adro
de pedra é o tal para para descan-
sar e mesmo comer á sombra un-
ha vez que se sobe o monte. 

A subida ao Pico non ten
maior dificultade: a súa altitude
de 533 metros (ten un vértice xe-
odésico) é doada de acometer
polos carreiros. Hai unha ruta
circular que comeza saíndomos
á esquerda da Capela de Lour-
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un camión de reparto ou aque-
la que traballa horas sentado
diante dun ordenador, adique
moito tempo a facer bicicleta
ou spining. Sería moito máis
coherente practicar unha acti-
vidade na que se produza mo-
vemento, na que se mobilicen
as zonas infrautilizadas e se
alonguen as zonas máis sobre-
cargadas. Evidentemente po-
derase facer bicicleta pero ten-
do  en conta as consideracións
que acabamos de sinalar.

Outro elemento fundamental
son os alongamentos. Estes re-
sultan moi tediosos para a maio-
ría das persoas e outras considé-
ranos unha perda de tempo. Na-
da máis lonxe da realidade. Efec-
tivamente poden ser aburridos e
por iso faise necesario unha boa
estimulación, motivar as perso-
as, pero sen dúbida serán unha
contribución de calidade, unha
protección contra as lesións e as
cargas do traballo diario.

Estirar tamén se pode facer
ao tempo que se fai un traballo
de musculación, para isto pode-
mos usar as gomas das que falá-
bamos anteriormente. Estas go-
mas son aquelas que poden ter
forma de tubo con dous extre-
mos rematados en asas ou con
forma plana e que se enrolan no
corpo ou noutra superficie. O
comportamento é moi similar
ao do músculo e o risco de lesión
é moito menor. O que non dan
as gomas é unha imaxe glamu-
rosa ou de última tecnoloxía e
por iso moita xente renuncia ao
seu uso pensando que corres-
ponden cun traballo menor.�

Xurxo G. Ledo
jgledo@gmail.com

RUTAS.

O Pico Sacro,
o monte
das mil lendas

Pico Sacro
Catalogación: PR (pequeno percorrido)

Lonxitude: 13 quilómetros

Tempo do percorrido: unhas 6 horas

(con moito vagar)

Mellor época e momento do día:

nestas datas, en que os días son máis

longos, cara á tardiña. O solpor na ci-

ma do monte é un espectáculo, pero

córrese o risco de que non dea moito

tempo a gozar do resto do camiño

ao termos poucas horas de luz. Ta-

mén se pode saír cedo e parar a co-

mer nas inmediacións da capeliña.

Desnivel máximo: 353 metros

Dificultade:baixa

Mito, tradición e natureza dan a
man nos arredores de Compos-
tela. Do Pico Sacro xa dixo Antón
Fraguas que é "un monte de fei-
tura clásica e inconfundíbel: pola
súa altitude é visíbel dende lonxe
polos vellos camiños que veñen
dar á cidade santa onde se gar-
dan os restos do Santo Apóstolo".
Ten o seu aquel de misterio, este
reduto de cuarzo no país do gra-
nito e a lousa. De feito, a lenda  si-
túa unha curiosa anécdota sobre
o sepulcro do Apóstolo ambien-
tada nestas rochas graníticas, te-
rreos da Raíña Lupa: neles, Teo-

e cambios de dirección. Tanto
nos primeiros, como nestes, in-
terveñen diferentes grupos
musculares combinados con
accións en forma de cadea. O
ideal sería preparar estes mús-
culos en función da actividade
de cada un. Un fontaneiro ne-
cesita adestrar uns músculos
con movementos concretos
acordes coa súa actividade.
Unha persoa que pasa horas
sentada nun vehículo ten ou-
tras necesidades. Unha persoa
que traballa coa mirada fixada
nunha pantalla de ordenador
necesita un traballo específico.
O costume leva a que todos fa-
gamos un adestramento simi-
lar. Buscamos diferentes resul-
tados destacando os seguintes:
adelgazar, desenvolver múscu-
los de brazos, peito, ombro e
costas, os homes, reducir tama-
ño de glúteos, abdome e pernas
as mulleres, reducir barriga e fa-
cer brillar o abdome os homes

Poucas persoas analizan a
vida que teñen dende a pers-
pectiva do movemento. Os tra-
ballos son traballos e non se lle
dá mais voltas até que sucede
un problema, por exemplo, do-
res de cervicais, problemas de
lumbago, molestia do nervio
ciático, ansiedade, síndrome
do túnel carpiano, etc. En fun-
ción da profesión, da activida-
de que se realiza maioritaria-
mente, é preciso facer un traba-
llo de compensación daquelas
zonas corporais que menos ac-
tividade teñen e que polo tanto
sofren descompensación. Nes-
te senso é contraditorio e inclu-
so pode ser contraproducente
que unha persoa que conduce

viaxar.comer.mercar
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Unha vez arriba é

posíbel acceder ás

mellores vistas

sobre a comarca

compostelá.

46-47 comer, viaxar.qxd  4/6/08  02:00  Página 2



dades culturais que dende
sempre se celebraran no pri-
meiro piso do Liceum ficaron
en suspenso durante os 70 e 80.
Animados polo rompedor da
proposta da sala compostelá
NASA, que acabada de inaugu-
rarse, Francisco Quintas da
man de Uxía Senlle decidiu bo-
tar a andar xa nos 90 o proxecto
do Café Liceum, como sala de
concertos até converterse no
recuncho cultural por excelen-
cia do Porriño que é hoxe.

Na inauguración actuou
Carlos Núñez con Mattocon-
grio. Polo Porriño pasarían des-
pois gran parte dos grupos que
estaban a dar nome ao boom
das gaitas. Con todo, o Liceum

foi quen de desmarcarse da eti-
queta folk que o estaba a enca-
sillar, cunha programación que
dá cabida a música africana ou
cubana, rock, funky, metal, jazz
ou pop, así como teatro, conta-
contos, cine e maxia.

O Liceum converteuse ade-
mais nestes dez anos de an-
daina na patria chica da esce-
na musical portuguesa. Polo
seu escenario pasaron os máis
destacados cantautores e ban-
das do país veciño.�

M.B.
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da escena cultural do país. Está
situado no centro do Porriño,
xusto en fronte do concello,
nun edificio de 1888. 

As súas portas abríronse pa-
ra beneficio dunha asociación
cultural da zona, pero despois
da guerra, e se cadra por unha
expropiación forzosa, acaba-
ron en mans privadas. A familia
de Francisco Quintas, actual
dono do Liceum, rexenta o lo-
cal dende 1943 como bar na
parte de abaixo e como baile,
daqueles que abundaban na-
queles anos polo país, no pri-
meiro piso.

O paso do tempo e as nece-
sidades de cada momento fo-
ron metamorfoseando o bar e
nos 60, cando decaeron os bai-
les entrou con forza un ele-
mento novo: a televisión. Na-
quel entón no Porriño só existí-
an dous deste aparellos en
branco e negro, un era do mé-
dico e o outro estaba no Li-
ceum. A entrada para ver a pro-
gramación que se emitía custa-
ba 5 pesetas. Co tempo o bar
chegou a albergar unha segun-
da televisión, tal era o número
de espectadores que se daban
cita, especialmente cando  pa-
saban partidos emblemáticos
como o España-Rusia, final da
Eurocopa do 1964.

Malia todo, aquelas activi-

ESPECTÁCULOS.

Cultura ao vivo
no Liceum
do Porriño 

BarLiceum
Rúa Ramón González, 16. O Porriño

Programador: Francisco Quintas

Estilo musical: Todos

Días programación: martes a sábado

Hora do concerto: 23 horas

O Liceum é un deses bares que
pola día che serven un café e
que pola noite se desdobra
abrindo unha fiestra ao mellor

des, no lugar de Vilar, en Lestedo
(mírase dende a estrada que vai
de Santiago a Ourense). Logo
dun cachiño atópase un camiño
de terra que sobe cara ao monte.
Se ben a primeira parte é algo
monótona, entre matogueira e
eucalipto, amais de ser a pen-
dente unha miga máis intensa, a
parte máis interesante da ruta
chega despois de acadarmos o
cumio. E pararmos nel con va-
gar, xa que non hai outro lugar
dende o que vexamos con tanta
amplitude as terras de Compos-
tela, coa Catedral presidindo a
chaira, e, de estar o día despexa-
do, mesmo a Ría de Arousa polo
oeste e o paso do Ulla por Bo-
queixón e Vedra, no sueste, arro-
deado de viñas e prados.

A baixada faise con máis co-
modidade, logo dunha visita ao
burato dos mouros. Despois de
volver baixar até a capela, e seguir,
na vez de polo camiño, polas pra-
derías, xa atopamos pista asfalta-
da, e podemos chegar así á aldea
de Rubial, e despois a Troitomil.
Alí pasamos a vía do tren e pode-
mos seguir o curso dun regato e
ver até tres ou catro muíños. Máis
adiante, nas inmediacións da N-
525, a paisaxe, de naves indus-
triais, perde certo encanto. Pero
pasando a estrada e achegándo-
nos á Picota, Texo e San Fiz de Sa-
les, a sombra dos carballos e o re-
gato, que convida a refrescarse
nel, fan o camiño bastante máis
agradábel. Por último, pasando
por Ferreira e Ramil, volveremos
ao punto de partida, coas baterías
cargadas para un ano. Hai quen
di que este monte ten propieda-
des curativas... �

Lara Rozados

UERE SABER MÁIS?
www.barliceum.com
www.clubtura.org

?

UERE SABER MÁIS?
Rotas para camiñantes (II), de
Paco Armada (Xerais, Vigo, 1998)
Ruta circular do Pico Sacro (con-
cello de Boqueixón, A Coruña)

?
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Unha parada na subida ao Pico Sacro.
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A narrativa oral, nun tempo en

que semella perderse pola perda

das condicións que a fixeron po-

sible e o peso das comunicacións

non orais e dos mass-media, é

sen embargo (ou por iso mesmo)

reivindicada e estudada cada día

con máis forza.

O fenómeno dos contacontos,

do que foi importante impulsor o

multifacético Quico Cadaval, par-

ticipante nesta festa da narración,

cobrou progresiva importancia

desde hai xa uns anos.

Nesta corrente enmárcase este

evento, no que haberá ponencias

e charlas arredor da literatura

oral, pero tamén unha boa parte

“práctica”, coa presenza de diver-

sos/as narradores acreditados,

como o xa citado, e coa participa-

ción de contadores anónimos

que se apuntaron previamente a

tal efecto. A colaboración dos ba-

res do concello do  Pino contri-

búe a facer destas unhas xorna-

das vivas, donde a condición da

súa sede ser parte do Camiño de

Santiago levou a prantexar como

fío conductor das historias, aque-

las recollidas no contacto cos pe-

regrinos, no apartado “Sucedidos

no Camiño”.

II Festa da Narración Oral

Lugar: Arca (O Pino). Casa da Cul-

tura e bares da localidade.

Do xoves 5 ao sábado 7.

(Programa detallado en recadro

aparte)

Coordenado por Gonzalo Vilas

mación xaponés. O martes 4, ás
20:00 no MACUF.
¬CINE. Bellisima. Filme de  Vis-
conti, sobre o desesperado e paté-
tico intento de Anna Magnani
para facer unha estrela da súa
nena. Unha parábola aplicable
hoxe a moitos concursos televisi-
vos. O luns 9, ás 18:00,  e ás 20:30, en
versión orixinal subtitulada, na Sede
Fundación Caixa Galicia
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 5 
Edward Yang
20.30 h. A Confucian confusion
(1994), 132 .́ Subtítulos en galego.
Venres 6 
Carlos Reygadas
20.30 h. Japón(2002), 130 .́
After Hours
I Mostra de Curtas CREA
23.00 h. Isolina do Caurel, (Chema
Gagino, 1997)
O Matachín (Jorge Coira, 1997)
As muxicas(Carlos A. Alonso, 2001)
Cine_ASCIIart (Juan Lesta e Belén
Montero, 2003)
La luz que me ilumina (Emilio
MacGregor e Pape Pérez, 2000) 65´.
Mesa redonda a cargo de membros
de CREA. Entrada gratuíta.
Sábado 7
Historias de cine para nenos
18.00 h.La Résidence. Varios auto-
res, 1994-2003. 44 .́ Entrada gratuíta.

do circuito 4x4, , este grupo de mo-
zas que mesturan polifonía tradicio-
nal con novos xiros musicais, actúan
este sábado 7, ás 20:00, entradas a 3
ou 2 euros,na Casa da Cultura.

CALDAS DE REIS
¬MÚSICA. La Tuna Rastafari.
Grupo formado no Morrazo no
ano 2005 con compoñentes dou-
tras bandas locais, pero que atopa-
ron un vínculo e un estilo que os
une para gozar da música. O ven-
res 6, na Zona Zero.

CANGAS
¬MÚSICA. Decamerón e Cía.Es-
pectáculo músico-teatral no que se
conxuran dous momentos literario-
musicais: os contos de Bocaccio e os
do conde Lucanor, coa súa música
contemporánea correspondente.
Este sábado 7, ás 22:30, no  Auditorio
Municipal.

CEDEIRA
¬TEATRO. Náufragos. Unha obra
do grupo Teatro Galileo. Baixo o pa-
raguas  dunha comedia o autor André
Roussin, amósanos a realidade actual
das relacións sentimentais. O sábado
7, ás 20:00, no Auditorio Municipal.

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 ani-

ALLARIZ
¬MÚSICA. Balakandra. Os con-
certos dos de San Sadurniño non
deixan indiferente a ninguén, atra-
pando o público nunha viaxe polos
sons do mundo. O sábado 7 , ás
00:00, no Café Roi Xordo.

BAIONA
¬MÚSICA.Los High Sierras. Ac-
túan o venres 6, ás 23:30, no pub
Marrucho.

O BARCO
¬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 in-
vestiga unha masacre e do remoto
continente chega un descoñecido.
Historias todas que se entrecen
nunha trama chea de suspense.
Este venres 6, ás 21:00, noTeatro Mu-
nicipal Lauro Olmo.
¬MÚSICA. Bukowski Blues
Trío. Unha banda de  blues  da
propia Valdeorras que leva no tallo
desde mediados dos noventa, con
distintas formacións. O venres 6, ás
23:00, na Sala Baranda.

BERGONDO
¬XORNADAS. V Diálogos litera-
rios de Mariñán. Encontros lite-
rarios coa participación de escrito-
res e poetas, entre os que se atopan
Gustavo Martín Garzo, Juan Cruz,
Lasse Södenberg ou Darío Xoán
Cabana. Do xoves 5 ao sábado 7, no
Pazo de Mariñán. 

BETANZOS
¬EXPO. Héctor Francesch:
obra gráfica. Exposición do
artista coruñés, que permane-
cerá aberta até o 28 de xuño.Na
Fundación CIEC.
¬MÚSICA.XI Encontro de Ban-
das de Música . Coa participa-
ción da Banda de Música Municipal
de Cee, a Banda da Escola de Música
de Rianxo e a Banda Municipal de
Música de Betanzos. O sábado 7, ás
19:00, na Praza da Constitución
(Igrexa de San Fernando, se chove).

BUEU
¬MÚSICA. Javier Krahe. O ex
compoñente da mítica Mandrá-
gora actúa este venres 6, ás 22:30,
entradas a 12  e 15 euros,no Café
Aturuxo.
¬MÚSICA. O Sonoro Maxín.
Grupo ourensán con variedade de
ritmos festeiros, actúa o domingo 8,
ás 21:30, no Café Aturuxo.

BURELA
¬MÚSICA. Faltriqueira. Dentro

¬ ARTE

Héctor Francesch,artista coru-

ñés que xoga con iconas contem-

poráneas coma os clicks, expón a

súa obra pictórica na vila de Be-

tanzos.

Arequipa en branco e 
negro. O Estudio de Arte
Vargas Hnos. 1912-1930

A finais do século XIX e comezos
do século XX, a fotografía peruana
viviu unha época de ouro. Na
costa e a serra do país xurdiron
grandes estudios, que deixaron
un dos legados fotográficos máis
importantes en América Latina.
Esta eclosión artística concen-
trouse en tres cidades: Lima,
Cuzco e Arequipa. Ata agora, a
atención do público centrouse en
dúas coleccións: o Arquivo Cou-
rreten Lima e o Arquivo Chambi
en Cuzco. Esta exposición está adi-
cada ao terceiro gran estudio foto-
gráfico do Perú, o Estudio de Arte
Vargas Hermanosen Arequipa.

O arquivo fotográfico de Carlos
e Miguel Vargas conta con
preto de 10.000 imaxes, das que
se expoñen agora 83, que rexis-
tran a vida social, cultural e artís-
tica do Perú das primeiras déca-
das do século XX. 
En 1915, os irmáns Vargas expu-
xeron os seus primeiros nocturnos

de Arequipa e, aínda que non fo-
ron os primeiros en tomar fotogra-
fías nocturnas, a calidade do seu
traballo era sobresaliente. Ningún
dos seus contemporáneos perua-
nos os superaba en técnica ou in-
tuición creativa. Como moitos ou-
tros artistas, escritores e composi-
tores da época, os irmáns Vargas
sentían unha forte atracción pola
noite e dedicáronse a captar a súa
poesía. Pronto incursionaron en
novos espazos, comezaron a
montar escenas elaboradas utili-
zando luz de lúa, fogueiras, foga-
tas, magnesio, farois e postes de
iluminación. Estas imaxes teatrais
requirían preto dunha hora de ex-
posición e unha moi precisa aten-
ción ao detalle. Os nocturnos tar-
díos marcan o apoxeo da arte dos
irmáns Vargas.

Este xogo de contrastes, textu-
ras, luces e sombras, enlazados
conceptualmente á beleza da
súa composición, fan desta mos-
tra un mundo encantado e de es-
trana beleza, quemerece a nosa
atención e sensibilidade artística
para recoñecer a visión dos ir-

máns Vargas, aínda vixente na
contorna artística e fotográfica
local e internacional.

Esta exposición, comisariada polo
fotógrafo estadounidense Peter
Yenne e a historiadora da fotogra-
fía Adelma Benavente, é a única
escala en España  tras do seu paso
pola PhotoFest en Houston e o
Instituto de México en París. 

Na  Fundación Luis Seoane, A Co-
ruña, até o 6 de xullo de 2008 .

Isolina do Caurel, curta galega no CGAI..

Retrato dos Irmáns Vargas.

Quico Cadaval

II Festa 
da  Narración
Oral de 
Galiza
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Carlos Reygadas
20.30 h. Japón (2002), 130 .́
Luns 9 
Edward Yang
20.00 h. That day, on the beach
(1983), 165 .́ Subtítulos en galego.
Martes 10 
Contos de Marineda. A Coruña e o
cine.
20.30 h. Dáme  lume, Héctor Carré,
1994. 99´. Versión galega. Entrada
gratuíta.
Mércores 11
Carlos Reygadas
20.30 h. Batalla en el cielo
(2005), 98´.
No CGAI, na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Castelao. Debuxos
do álbum Cousas da
vida.Selección de 75 debuxos de
Alfonso Daniel Rodríguez Caste-
lao, publicadas entre 1922 e 1924
nas páxinas do xornal vigués Gali-
cia. Até o 7 de setembro, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. COBRA, as cores da li-
berdade. Procedente do Stede-
lijk Museum Schiedam de Ho-
landa, unha mostra do movimento
COBRA (Copenhague, Bruxelas e
Ámsterdan), un colectivo que con
vocación de experimentar coa arte
lle deu cor á liberdade recente-
mente  estreada, e chegaría a se
converter nun movemento artístico
experimental. No Kiosko Alfonso.
¬EXPO.Wildlife  Photograp-
her of the Year 2008. Foto-
gráfos da Natureza. Fotos
deste extendido concurso interna-
cional, até o 30 de xuño. No Aqua-
rium Finisterrae. 
¬EXPO. O Retrato no Prado.
De Goya a Sorolla. A partires

do mércores 11 de xuño, e até o 7
de setembro, unha exposición com-
posta por  66 obras que testemu-
ñan a importancia do xénero retra-
tístico na pintura española do sé-
culo XIX. Francisco de Goya,
Federico Madrazo, Vicente López
ou Antonio María Esquivel, son al-
gúns dos artistas representados. Na
Sede Fundación Caixa Galicia .
¬EXPO. Luis Vidal: Euroafri-
cans. Exposición aberta até o 27 de
xuño, na Galería Coarte.
¬EXPO. Latinoamérica portas
abertas. Organizada pola Federa-
ción Galega de Asociacións de Emi-
grantes Retornados co apoio da CIG,
departamento de Migración. Unha

serie de 28 imaxes en branco e ne-
gro desde 1972 até 1998 polo fotó-
grafo venezolano Federico Fer-
nández. Até 30 de xuño, na Casa
Museu Casares Quiroga.
¬MÚSICA. Festival Mozart
2008 O Actus Tragicus de Johann
Sebastian Bach, Seis Cantatas Sa-
cras en versión escénica, chegan
este xoves 5, ás 19:00, ao Palacio da
Ópera.O venres 6, ás 21:00, En
torno a J.S. Bach trae á Orquestra
Sinfónica de Galicia, dirixida por
Friedemann Layer. O sábado 7, ás
21:00,  no Teatro Colón, a pianista
Emma Schmidt interpretará o
Concerto Italiano para clave BWV
971 e as Transcricións para piano de
Sebastian Bach-Walter Rummel. E
o mércores 11 rematará este apar-
tado sobre o mestre baroco, no
mesmo lugar e hora, da man do
Combattimento Consort que
ofrecerá un extenso repertorio de
concertos de Bach.
¬MÚSICA. La Bruta Fest 2008.
Desenvólvese do xoves ao sábado,
nestes locais e horarios: Xoves 5 ,
no Mardi Gras, ás 22:30, entrada 9
euros: Mandrágoras e The Phan-
ton Keys. O venres 6, no Playa Club,
ás 23:30,17 euros: The Fuzztonese
The Morlocks. E o sábado7 , no
Playa Club, ás 23:30, 17 euros: The
Flaming Sideburns e The Moving
Sounds. Hai un abono a 30 euros.
¬MÚSICA. U-lo Trío?. Marcos
Teira (guitarra flamenca), Xa-
cobe Martínez Antelo (contra-
baixo) e Pepe Sendón (vibráfono
e percusión) compoñen esta
ecléctica formación musical. Ac-
túan  este venres 6, ás  22:30, en-
tradas , no Jazz Vides. 

O Club da calceta
Teatro do morcego

Autor: María Reimóndez
Dirección: Celso Parada
Adaptación: María Reimóndez e
Celso Parada
Escenografía: Pastor
Son: Anxo Graña
Iluminación: Octavio Mas
Vestiario: La Canalla
Elenco :
Estíbaliz Espinosa, Susana
Dans, Laura Ponte, Maxo Barjas,
Elina Luaces, Luisa Merelas,
Inma Antonio. 

Seis mulleres moi diferentes entre
si acoden a clases de calceta, un lu-
gar onde converxen as súas frus-
tracións pero, tamén, un lugar
onde toman conciencia da súa si-
tuación e da necesidade de supe-

rala. A través dun espazo tan tradi-
cionalmente feminino como a cal-
ceta, estas mulleres atopan no va-
lor da unidade a forza para sobre-
poñerse a un presente que as
nega ou minusvalora. Desde a in-
triga e a hilaridade, emerxe unha
profunda reflexión e revisión so-

bre a condición feminina. Inspira-
das na figura liberadora da tía Da-
vinia, Matilde, Anxos, Rebeca, El-
vira, Luz e Fernanda van facéndo-
nos partícipes da súa historia
desde un multiperspectivismo
que desfai os fíos dunha socie-
dade machista.

¬ EN ESCENA

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

Andrés Calamaro, o rockeiro ar-
xentino afincado en España desde
hai moitos anos, presenta o seu
disco La lengua popular nun con-
certo en Pontevedra.

Rosa Cedrón

A cantante monfortina, incor-
porada ao elenco de artistas e
grupos galegos do circuito 4x4
que seguen a percorrer os es-
cenarios do país, actúa esta se-
mana en Santiago. A violonce-
llista ex compoñente de Luar
na Lubre e ocasional musa de
Mike Oldfield, presenta o seu
disco, primeiro en solitario
desde que  deixou o grupo  co-
ruñés xa no 2005, Entre dous
mares, saido no 2007.
Cunha ducia de temas en clave
intimista, o resultado é diferente
por forza que os traballos máis
coñecidos co seu anterior
grupo. A Cedrón, en calquera
caso, conta cunha nutrida
pléiade de seguidores, que ha-
berán disfrutar coas súas cria-
cións en solitario.
Actúa este vindeiro mércores
11,  ás 20:30, no Teatro Principal
de Santiago.

Andrés Calamaro

O rockeiro arxentino máis cele-
brado na súa patria, afincado en
España desque viñera co lem-
brado grupo Los Rodriguez,
formado con Ariel Roth, está
nunha xira de presentación do
seu último disco, La lengua po-
pular, gravado en Bós Aires no
ano pasado. No CD inclúens e 12
temas de composición propia,
donde saca a relucir de maneira
brillante a súa capacidade de
poeta popular, en temas como
Carnavaldo Brasil, Comedor pi-
quetero, ou Sexy&Barrigón,

unha especie de declaración de
principios irónica e divertida,
donde o cantor se define: “Son
unha boa combinación / De Ho-
mero Simpson con rolling stone
/ Saco ventaxe da confusión / Xa
sei, son sexy e  barrigón”
Calamaro actúa este sábado día
7, ás 20:30, no Recinto Feiral de
Pontevedra.

Verea Rock

Esta cita rockeira, froito do entu-
siasmo e traballo da Asociación
xuvenil Verea de Vedra, volve
reunir un atractivo cartel na súa
IV edición. En anteriores edi-
cións xa pasaron grupos como
Koma, Habeas Corpus, Ktulu,
Dismal, NdNO, Nao, Túzaros,
Knell. Este anodestaca a pre-
senza do grupo vasco-navarro,
formado en1994 en Lekumbe-
rri, Berri-Txarrak (Malas noti-
cias), uhha formación de letras
alternativas, cantadas sempre
en euskera. Están acompañados
polos gruposHora Zulú, A Palo
Seko e Invivo. O “principio da
entrada libre” inspira a estes mo-
zos organizadores do
evento.Nas súas palabras, “o
compañeirismo entre socios e
socias fai posible que máis dun
milleiro de persoas toleen con
música de balde e ao aire libre,
cos servizos dos grandes con-
certos: aparcadoiro, zona de
acampada, servizos de informa-
ción, venda de camisolas, boca-
tas e... moita, moita cervexa.” 
Verea Rock  ten lugar este sá-
bado 7, na parroquia de Merín,
concello de Vedra.

Fotografías sobre Sudamérica, en Coruña.

¬ MÚSICAS
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OURENSE
¬ACTIVIDADES. Maio Xove. O
programa, organizado pola con-
cellaría de Xuventude e 45 asocia-
cións e entidades, reúne un cento
de actividades que van do xadrez
ao  sendeirismo, incluíndo ci-
nema, debates, fútbol, teatro, rol,
esgrima, concertos, exposicións,
festas, xogos... nunha mostra do
quefacer do asociacionismo xu-
venil ourensán. Todos os días ha-
berá  algunha actividade.
¬CINE. Roma, città aperta. O
filme de  Roberto Rossellini inau-
gurou oficialmente o neorrea-
lismo, e segue a ser un impresio-
nante documento social e do seu
tempo. O martes 10, 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. Expo-
sición “A casa coroada“,  despois
de ter gañado hai un ano o pre-
mio “Pura e Dora Vázquez” de
ilustración. Un (unha) dos novos
valores da plástica ourensá,
cunha mostra completa que in-
clúe pintura, gravados e crea-
cións coas teas.Até o 15 de xuño,
no Centro Cultural Deputación.
¬EXPO.Dos ábacos aos com-
putadores. Unha exposición di-
dáctica sobre os obxectos adicados
ás tarefas de cálculo. Até o 22 de
xuño, no Centro Social Caixanova.

Hollywood, unha obra máis resul-
tona que clásica. O martes 10, ás
20:00, en versión dobrada, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucenses
expoñen nas salas 29, 30, 31 e 32 do
Museo Provincial de Lugo. Noventa
e nove propostas que abranguen
todos os estilos, todas as técnicas, to-
das as idades. Un proxecto aberto a
todos os artistas e que abre as portas
do Museo Provincial de Lugo á arte
lucense, aos seus protagonistas, se-
xan consagrados ou recén chega-

dos. NoMuseo provincial.
¬EXPO. O zapato, unha pegada
na historia.Exposición até o 5 de
xuño, noMuseo provincial.
¬EXPO. O abano español. A Co-
lección do Marqués de Colo-
mina. Unha mostra que trae as
obras mestras da colección privada
do Marqués de Colomina, o maior
fabricante de abanos valenciano.
Unha escolma destes obxectos que
estará até o 22 de xuño, no Centro
Sociocultural Caixa Galicia.
¬MÚSICA.Sobre flores y cerdos
O galego Nancho Novo utiliza frag-
mentos musicais como fío conduc-
tor deste show protagonizado por el
só. Este venres 6, ás 20:30, no Audito-
rio Municipal Gustavo Freire.
¬MÚSICA. S.O.S. (Jazz).Virxilio da
Silva: guitarra; Max Gómez: batería;
Jose Ferro: contrabajo, o xoves 5, ás
23:00. O venres 6, Mr. Dixie Jazz
Band, con Guillermo Lancelotti:
trompeta; Juan Cabe: banjo e guita-
rra; Víctor Sánches: clarinete e saxo;
Candor Kasza: trombón; Fernando
Lamas: batería. E o sábado7, ás
23:00, Javier Krahe , con Fer-
nando Anguita: contrabaixo, Javier
L. de Guereña: guitarra; Andreas

Prittwitz: saxo. Todas as actuacións,
no Clavicémbalo.

MELIDE
¬MÚSICA.Zénzar. O grupo rock
cercedense actúa este venres 6, á
unha da madrugada, no Pub Gatos.

NARON
¬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 6
ás 20:30, e sábado 7ás 20:00, no Au-
ditorio Municipal .

OLEIROS
¬MÚSICA. ISGA Collective. Den-
tro do ciclo de concertos Circuíto
4X4actúa este grupo galego de fu-
sión, combinando música galega
tradicional con sons de vangarda. A
entrada custa 3 euros. Este venres 6,
ás 21:00, no  Auditorio C.C. A Fábrica.

ductor. Este sábado 7, ás 20:30, no
Teatro Jofre.

LALIN
¬MÚSICA.Sobre flores y cerdos
Este traballo do actor e músico Nan-
cho Novochéganos no formato te-
atral "one man show", no que utiliza
fragmentos musicais como fío con-
ductor. Este xoves 5, ás 22:00, no
Novo Salón Teatro.

LARACHA
¬MÚSICA. Machina. Usando sem-
pre o galego como medio de expre-
sión, o grupo de Cerceda achéganos
o seu peculiar estilo difícil de cualifi-
car pero que poderiamos etiquetar
como emo-core. Este venres 6, ás
00:00, no  Pub D’Antón Rock Café.

LUGO
¬CINE. Good morning, Baby-
lonia. Filme dos irmáns Taviani,
sobre a epopeia do cine mudo de

FERROL
¬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 luns
9, ás 18:00,  e ás 20:30, en versión ori-
xinal 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 Fis-
terra”. Até o 13 de xullo, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. XVIII Certame fotográ-
fico Medio Ambiente 2008. .
Mostra de 50 fotografías seleccio-
nadas. Permanece aberta até o 30
de xuño. No Ateneo ferrolán. No
mesmo local, exposición de fondos
do patrimonio do Ateneo, con
obras de autores como Correa Co-
rredoira, Laxeiro, e unha longa
lista de destacados artistas. Até o
30 de xuño.
¬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
Actividade Física e do Deporte, ao
seu regreso de Londres, onde esti-
veron a estudar na London Con-
temporary Dance School danza.
Actúan venres 6  coa obra No In-
tre 1800, e o sábado 7 con Menos
1, ambas ás 22:00, no Centro Cultu-
ral Torrente Ballester.
¬MÚSICA.Sobre flores y cerdos
Este traballo do actor e músico Nan-
cho Novochéganos no formato te-
atral "one man show", no que utiliza
fragmentos musicais como fío con-

ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

Carlos Childe  actúa en Marín.

Pisando Ovos, compañía de

danza que representa varias pezas

esta semana en Ferrol.

Quinteto Violado

A formaciónxurde no 1971 en
Recife, capital do Estado de Per-
nambuco, encetando  un novo
camiño para a MPB ( Música po-
pular Brasileira), baseado nos ele-
mentos da cultura popular nor-
destina e por mor de  importan-
tes pesquisas de campo  e da
propria experiencia musical de
cada un dos seus integrantes, ori-
ginarios do nordeste brasileiro,
Con grande creatividade e ta-
lento, o Q.V. crea un novo con-
cepto musical cuxa característica

é a interrelación entre o erudito e
o popular, reafirmado a idea de
que "toda arte é sempre a uni-
versalização do popular". 
Na súa extensa discografía, que
comeza no ano 1972, podemos
atopar  un repertorio de gran inte-
rese cultural e artístico, valori-
zando  os ritmos e tradicións musi-
cais do Nordeste, divulgando e re-
creando  grandes temas de
autores nordestinos como o po-
pularísimo "Asa Branca" de   Luis
Gonzaga ,"O rei do Baião"  e Hum-
berto Teixeira ou o "Acauã de Zé
Dantas; temas folklóricos como a
"Marcha nativa dos indios Quiriris",

temas populares de raiz portu-
guesa como  "Roda de Ciranda",  e
muitos outros  de creación propia.
Actualmente, o Quinteto Violado
fai unha nova leitura da música do
Nordeste do Brasil, onde se per-
cebe a influencia do jazz, con ricos
arranxos, explorando a virtuose do
instrumentista ao máximo. 
Xa van trinta e cinco anos de ca-
rreira facendo presentacións en
todo o Brasil e países como:
Franza, Alemaña, Suíza, Áustria, Iu-
goslavia, Italia, Portugal, Cabo
Verde, España, Perú e Bélxica.
Actúan en Vigo, noAuditorio Mu-
nicipal, o martes 10 ás 20:30.

¬ MÚSICA

Javier Krahe.

Retrato de Madrazo, exposto na Coruña.
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tas pola súa complicada conserva-
ción. Até o 15 de xuño no Sede Fun-
dación Caixa Galicia.
¬EXPO. Pintura flamenca da
colección Gerstenmaier. Ex-
posición desta importante colec-
ción de pintura flamenca, dentro
dos fondos de Caixanova. Óleos e
grabados pertencentes aos séculos
XVI e XVII, que xa foron exhibidos na
nosa comunidade noutras ocasións.
Expostos noCentro Social Caixanova
.
¬MÚSICA. Camping, Maryland.
Actuación o venres 6, ás 22:30, en-
trada gratuita, na Sala Karma. E o sá-
bado 7, ás 23:00, actuación de Aus-
tria e Noise Project.
¬MÚSICA. Andrés Calamaro.
AO artista arxentino trae a Ponteve-
dra a súa xira "La lengua popular".
No cartel ven acompañado polo
grupo madrileño Le Punk. A entrada
anticipada custa 23 ou 25. O sábado
7, ás 20:30, no Recinto Feiral.
¬MÚSICA. Micky Nervio & The
Bluesmakers. Actuación en di-
recto do mítico grupo de blues coru-
ñes presentando a edición do seu
disco "15 years old blues" (PAI) co
que celebra a súa longa traxectoria

como representantes do blues en
Galicia. A entrada custa 4 euros. Este
sábado 7, ás 23:00, no Clandestino. 
¬RECITAL. Na frente unha es-
trela. Baixo este nome que evoca a
Curros, desenvolverase un recital po-
ético-musical este xoves 5, ás 20:30,
na Praza de Curros Enríquez. 

REDONDELA
¬MÚSICA.II Festival Millo Verde
Rock’on’dela. Festival autotitu-
lado “de música alternativa”, a desen-
rolarse o venres 6 e sábado 7, no
anexo do campo do Choco, a partires
das20:00. O venres actúan: La Vaga
Banda, Malatesta e Dakidarría. O
sábado estarán: Phantom Club,
Som do Galpom, Thangana’s Show
e Tiro na Testa.

SADA
¬MÚSICA. Cuarteto de Chelos.
Música clásica co grupo  Chelicia,
Grupo de Violonchelos de Com-
postela. O sábado 7, ás 20:00, na
Casa da Cultura Pintor Lloréns.

SANTIAGO
¬CINE. María. Filme de Alexan-
der Sokurov, non incluido no re-
cente  ciclo do CGAC. E proxección
tamén de Svyato ( Viktor Kosa-
kovsky, Rusia, 2005). O mércores
11, ás 22:00, no Cineclube Com-
postela, Centro social O Pichel.
¬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 debi-
litar, segue a ser a obra máis lem-
brada de Vittorio de Sica. O luns 9, ás
18:00,  e  ás 20:30, en versión orixinal
subtitulada, na Sede Fundación Caixa
Galicia.Joxe Mari Carrere
¬CONTACONTOS. Contos e histo-
rias de orixe popular. Finaliza
este ciclo de contadores de contos
populares, co vasco Joxe Mari Ca-
rrere, este sábado 7, ás 19:30, no Mu-
seo do Pobo Galego.
¬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 pin-
tores do “cambio de século” danse
cita nesta exposición, na que pode-
remos ver pintura española do Mu-
seo de Belas Artes da Habana. Ade-
mais, reúnense no edificio compos-
telán un conxunto de 60 obras de
Sorolla, Zuloaga, Santiago Rusiñol,
Anglada Camarasa ou Cubells, en-
tre outros. Na Sede Fundación Caixa
Galicia de Santiago, até o 6 de xullo.
Como actividade complementaria,
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¬MÚSICA. Carmen Dor. Enmar-
cada no Circuito 4x4,Música brasi-
leira, fado ou cancións galegas xa
tradicionais, nunha aposta por unha
sonoridade sensual e suxerente en-
volta en harmonías de jazz e letras
feitas pola súa man, cheas de nostal-
xia e paixóns. O mércores 11, ás
20:30, entrada a 3 euros, no Audito-
rio Municipal.
¬MÚSICA. The Morlocks .Ac-
tuación este xoves 5 ás 21:00, 12
euros (con consumición mínima),
no Rock Club.
¬MÚSICA. Concertos no C.C.
Auriense. Esta semana contan
coas seguintes actividades:  O ven-
res 6, ás 21:30, entrada  2 euros, Seis
por uno; e ogrupo folque galego
Coanhadeira estará  o sábado 7
ás 21:30, entrada  a 2 euros. No Café
Cultural Auriense.
¬TEATRO. Kiosco das almas
perdidas. Montaxe do Centro
Coreográfico Galego . O venres
6 e sábado 7, ás 21:00, no Teatro
Principal.

POTEAREAS
¬MÚSICA. Álvaro Muras. Actua-
ción deste guitarrista este venres 6,
no  Salón Parroquial.

PONTEVEDRA
¬CINE. Divorcio á italiana. Co-
media de Pietro Germi que  apro-
veita a vis cómica de Marcelo
Mastroianni e o atractivo de Ste-
fania Sandrelli. O martes 10, ás
20:00 en versión orixinal con subtí-
tulos en español, na Sede Funda-
ción Caixa Galicia.
¬EXPO. Amazonia Precolom-
bina. Unha colección única com-
posta por vinte e seis pezas de ce-
rámica datadas de entre o século IV
e principios do XVI. As pezas, cedi-
das polo Museu Barbier-Mueller
d’Art Precolombí de Barcelona e o
Museo Barbier-Mueller de Xene-
bra, son moi escasamente expos-

proxección da película de José An-
tonio Escrivá, Cartas de Sorolla,  o
mércores  11, ás 19:00.
¬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
escultor tudense, un dos grandes da
escultura galega do s. XX. Até o 22 de
xuño, no Colexio Fonseca.
¬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 setembro, na Fundación
Granell. Na mesma sala, e até o 7 de
xullo, a arte surrealista de José Ma-
ría 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. Este venres 6, ás
20:00, homenaxe a Xaquín Marín.
¬EXPO.O espazo construído.
Oportunidade para coñecer de
preto varios traballos escultóricos,
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.
¬FESTA.Festa do xornal Novas
da Galiza. O vindeiro sábado 7,
con charlas desde as 17:30, na Casa
Encantada, e un recital-concerto,
coa presencia de Ugía Pedreira, O
Leo, Tino Baz e Os da Ría, conta-
contos e poesía, desde as 21:30 no
Centro Social O Pichel.

Quere saber máis”                                        anosaterra.com

Un Mastroianni paródico, prota-

gonista de Divorzio all’italiana,

filme de Pietro Germi que forma

parte do ciclo de Mestres Italianos

que ainda circula polas cidades gale-

gas, programado por Caixa Galicia.
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Festa-concerto do xornal Novas da Galiza en Santiago.

Festival Millo Verde, en Redondela.

II Festa da Narración 
Oral de Galiza
Ten lugar este xoves 5 en Arca, O
Pino.
Centro Sociocultural Luis Seoane

09,00 - 09,30 h, recepción e entrega
de documentación da II Xornada
sobre a oralidade para educado-
res/as. 09,30 - 10,00 h, presentación
da actividade de formación polo
coordenador xeral da Xornada e
presidenta do Colectivo Tatalo.
10,00 - 11,50 h:
Obradoiro 1. O poder máxico da
oralidade. Relator: Antón Cortizas,
mestre e escritor.
Obradoiro 2. Xogos de roda. Rela-
tora: Montserrat Rivera Crespo,
compoñente do grupo Leilía.
11,50 - 12,10 h, descanso - café
12,10 - 14,00 h, continuación dos
obradoiros 1 e 2.
16,00 - 17,15 h
Conferencia 1. Os camiños das his-
torias. Relatora: Paula Carballeira,
escritora e contacontos.
17,30 - 18,45 h
Conferencia 2, Conto contado, bu-
rro aparellado. Relator: Bieito Igle-
sias, escritor.
18,45 - 19,00 h
Inauguración oficial da Festa 
19,00 - 22,00 h
Contacontos: Sucedidos no camiño
e outras historias. Interveñen:
Paula Carballeira, Quico Cadaval,
Xurxo Souto, Candido Pazó.
Actuación musical: Espido (Guadi

Galego e Guille Fdez.)
No CPI Camiño de Santiago

19,00 - 22,00 h. Ludoteca infantil
para nenos e nenas.
Nos bares

22,30 h:  Comenzo das sesións de
contacontos nos bares de Arca, po-
los participantes inscritos/as, ani-
madas por:  Eva Varela, Róber Bo-
degas, Celso Sanmartín, Carlos
Santiago.
22,30 - 23,30 h, sesión de contacon-
tos nos bares “Mirás”, “Peneira”,
“Rúa Nova” e “Regueiro”. 23,30 -
24,30 h, bares “Bule Bic”, “Che” e
“Compás”. 24,30 - 01,30 h, nos bares
“Muíño” e “Pedrouzo”. 
Actuación nas rúas do grupo de
gaitas Tombalobos

¬ FESTAS
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¬MÚSICA. Beethoven, Bartók.
Son os autores a interpretar no con-
certo da Real Filharmonía de Gali-
ciaeste xoves 5, ás 21:00, no Audito-
rio de Galicia.
¬MÚSICA. Rosa Cedrón. Dentro
do Circuito 4x4, e no apartado de
canción de autor, a  cantante  galega
ex-Lúar na Lubre estará o vindeiro
mércores 11,  ás 20:30, con entradas
a 5 euros, no Teatro Principal.
¬MÚSICA.Javier Krahe . Actua-
ción do veterano cantautor, o xoves
5, ás 23:00,  no Jazz Club Dado-Dadá. 
¬MÚSICA.Peste & Sida. Actuación
o xoves 5, ás 22:00,  na Sala Nasa. Na
mesma sala, o sábado 7 ás 22:00,
Xacobe Martínez Trío.
¬MÚSICA.Marcos Teira. O guita-
rresta galego presenta o seu novo
disco, Alí, odomingo 8, ás 21:00,  no
Teatro Principal.
¬MÚSICA.La Pandilla Jazz

posición de traxes, e festa cos
moitos músicos anónimos que se
achegan á romería. Acampada á
beira do río. O sábado 7, no Mos-
teiro de Carboeiro.

TUI
¬EXPO. Xavier Cuíñas. Escultu-
ras, até o 14 de xuño,na Galería Tris-
quel e Medulio.
¬EXPO. Entre correntes: 7 ar-
tistas galegos. Esculturas e pin-
turas en exposición colectiva, até o
29 de xuño, na Sala municipal de
exposicións, edificio Área Panorá-
mica.

VEDRA
¬MÚSICA. Berri Txarrak +
Hora Zulu + A Palo Seko + In
Vivo. Dentro do festival Verea
Rock, un concerto de entrada libre
que se celebra este sábado 7, na

súa IV edición, a partires das 22:00,
en Merín, Vedra. 

VIGO
¬CINE. Unha xornada parti-
cular. Un filme de Ettore Scola
que xunta nun inesquecible tour
de force a Sofía Loren e Marcelo
Mastroianni.  O martes 10, ás
18:00 (versión dobrada), e ás
20:30 (orixinal con subtítulos en
español), no Centro Sociocultural
Caixa Galicia.
¬CONFERENCIA. Manuel Gu-
tiérrez Aragón. O director de
cine cántabro dará unha charla
este venres 6, ás 20:00, noAudito-
rio do Areal.
¬EXPO. De nova materia. Es-
cultura contemporánea na
Colección Caixanova. Exposi-
ción que combina a obra dos artis-
tas galegos máis recoñecidos como

Cuartet . Actuación o martes 10, ás
23:00,  no Jazz Club Dado-Dadá. No
mesmo escenario, o mércores 11 ás
23:00, Pablo Seoane Trío.
¬TEATRO. Teatro para comer?.
Dentro do AcciónST (intervencións
en espazos do Salón Teatro) Teatro
dell Ariettepresenta esta obra, até o
sábado 7 de xuño, xunto a outras
obras e actividades teatrais, ás 20:30,
no Salón Teatro .
¬TEATRO. Humor Neghro. Es-
pectáculo de humor e música polo
galego Carlos Blanco e o mozan-
bicano Manecas Costa.  O venres
6 e o sábado 7 , ás 21:00, no Teatro
Principal .

SILLEDA
¬MÚSICA. IX Encontros de
Música Tradicional. Un ano
máis, no Mosteiro de Carboeiro,
actuacións de diversos grupos, ex-
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XVIPremio de Poesía Espiral Maior

Edicións Espiral Maior convoca en Galicia e
Portugal o XVI Premio de Poesía Espiral Maior,
un dos certames poéticos máis importantes
dos que na actualidade teñen lugar no ámbito
peninsular ibérico. Na actual convocatoria, o
premio, patrocinado por Ámbito Cultural El
Corte Inglés, pasa de estar dotado con 12.000
€ a 15.000 €, converténdose así no premio
mellor dotado economicamente de Galicia e
nun dos mellores dotados, no que atinxe á po-
esía, do panorama ibérico e europeo.
Bases:
1. Establécese un premio único, dotado con
15.000 €, para libros de poesía inéditos escritos
en idioma galego (segundo a normativa vi-
xente) ou idioma portugués.
2. As obras presentadas a concurso terán un
mínimo de 600 versos e non poderán partici-
par simultaneamente noutros certames poéti-
cos. Os orixinais deberán ser presentados por
cuadriplicado, mecanografados a dobre es-
pazo e baixo plica, con lema e sen remite, fa-
céndose constar no interior da mesma os da-
tos referentes á identidade, enderezo, teléfono
e curriculum do autor.
3. Os traballos serán enviados por correo certi-
ficado ao seguinte enderezo: EDICIÓNS
ESPIRAL MAIOR, Rúa Xoán Carlos I, 22, 1º B -
15670
Culleredo (A Coruña) e deberá indicarse no ex-
terior do sobre "Para o XVI Premio de Poesía Es-
piral Maior".
4. O prazo de admisión das obras rematará o
20 de xuño de 2008 e o fallo do Xurado, com-
posto por poetas e críticos literarios de recoñe-
cido prestixio, farase público o día 25 de xullo
de 2008.
5. O libro premiado, cunha tiraxe de 2.000
exemplares, verá a luz na Colección Poesía de
Edicións Espiral Maior e a súa primeira edición
estará exenta de dereitos de autor.

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. Ta-
mén soarán no programa Extrarradio, da
Radio Galega, e ao longo da programación
da emisora 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

VII premio de literatura infantil 
e xuvenil  Raíña Lupa

Coa ansia de fomenta-la creatividade fabula-
dora dirixida ó mundo dos nenos e, ó mesmo
tempo, facer memoria deste personaxe da
lenda e dos contos populares en relación coas
terras de Compostela, convócase o VII Premio
de literatura infentil e xuvenil “Raíña Lupa”, de
acordo coas seguintes
B A S E S
1-Poderán optar ó premio tódalas persoas, cal-
quera que sexa a súa nacionalidade, que pre-
senten narracións adicadas ó público infantil
ou xuvenil, inéditas e non premiadas con ante-
rioridade, e escritas en galego.
2-Outorgarase un premio único e indivisible
dotado con 6.500 €.
A deputación publicará a obra premiada, di-
rectamente ou a través doutra editorial, reser-
vándose durante dezaoito meses os dereitos
de edición.
3-As obras serán de tema e extensión libres,
observando as características propias da no-
vela adicada ó público infantil ou xuvenil, po-

dendo contemplar a inclusión de elementos
ilustrativos, gráficos, etc. As obras presenta-
ranse por duplicado e en exemplares separa-
dos, en tamaño DIN A4, por unha soa cara, nu-
merados, grampados ou encadernados.
As obras presentaranse baixo un título e un
lema, achegados de plica na que se fará cons-
tar o título e o lema no seu exterior, e que con-
teña no seu interior o nome e os apelidos do
autor, o seu domicilio, nacionalidade e nú-
mero de teléfono.
4-O prazo de recepción das obras rematará o
día 16 de agosto de dous mil oito e envia-
ranse á Deputación Provincial, Avda. de Alférez
Provisional 2, 15006 A Coruña, indicando no
sobre “VII Premio de literatura infantil e xuvenil
“Raíña Lupa”.
5-O xurado estará presidido polo señor presi-
dente da deputación e formarán parte del a
señora deputada presidenta da Comisión de
Cultura,Educación e Patrimonio Histórico-Ar-
tístico, e cinco persoas de recoñecido prestixio
do ámbito literario nomeadas polo sr. presi-
dente da Deputación , e o gañador do ano an-
terior, que poderá ser substituído por outra
persoa, no caso de que non lle fose posible
acepta-la súa participación; actuará como se-
cretario o da corporación ou funcionario no
que delegue.
A composición do xurado publicarase con an-
terioridade á súa reunión, co fin de que se poi-
dan interpor, se é o caso, os recursos legais per-
tinentes.
6-Os participantes terán a obriga de comuni-
car á deputación a concesión de calquera pre-
mio que obteña a obra presentada, no mo-
mento que esta situación se produza, o que
dará lugar á súa exclusión do concurso.
O premio decidirase nas datas comprendidas
entre o 18 de agosto e o 30 de septembro do
ano 2008.
A plica correspondente á obra que resulte fina-
lista poderá ser aberta polo secretario do xu-
rado a fin de que, se o seu autor o permite,
poida darse a coñecer o nome do finalista.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
5-11 DE XUÑO DE 2008

Humor Neghro, espectáculo teatral
e musical de Carlos Blanco e Mane-
cas Costa, unha das escasas ofertas te-
atrais desta semana escasa en repre-
sentacións.

Máis sobre Carboeiro nas páx. 40-41
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mingo 8, ás 20:30, no Centro Cultu-
ral  Caixanova .

VILAGARCÍA
¬EXPO. As Telleiras. Exposición
sobre estas  fábricas tradicionais. Até
o 20 de xuño.Proxección do docu-
mental Telleiras do Salnés. No Audito-
rio  Municipal.
¬MÚSICA. Snatch. O grupo santia-
gués de blues  actúa o venres 6, ás
00:30, entrada de balde, na sala
Samá Samá.

Transilvanians, mestura da
música reggae coa estética do cine
de terror de serie B.
¬MÚSICA. Festival Sinsal de ve-
rán. A xornada inaugural do festi-
val Sinsal de verán contará co único
concerto en Galicia da banda fran-
cesa Expérience, encabezada por
Michel Cloup, os neoiorquinos
Dirty Projectors, Niño y Pistola e
os pontevedreses Médicos del
Cielo. Será  o sábado7, ás 19:30, en-
tradas a 10 euros, gratis universita-

rios,  no Teatro Vidal Bolaño da Uni-
versidade de Vigo..
¬MÚSICA. Quinteto Violado .
Veterano grupo do Nordeste brasi-
leiro,  actúa o martes 10, ás 20:30,
entrada a 5 euros, no Auditorio Mu-
nicipal.
¬TEATRO.Sobre flores y cer-
dos Este traballo do actor e mú-
sico Nancho Novo chéganos no
formato teatral "one man show",
no que utiliza fragmentos musi-
cais como fío conductor. Este do-

Leiro, Manolo Paz ou Silverio
Rivas, coas propostas máis novas de
Marcos Juncal, Jorge Perianes ou
Diego Santomé, entre outros. Até o
15 de xuño, no Centro Cultural Caixa-
nova.
¬EXPO. Paixóns privadas, vi-
sións públicas. O comisario e
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
coleccionismo máis próximo. Até o
7 de setembro, no MARCO, Museo
de Arte Contemporánea .
¬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.
¬MÚSICA. Alasdair Fraser &
Natalie Haas. Dúo escocés que
clausura  o ciclo “Música Babel”. Este
xoves 5, ás 20:30, no Centro Social
Caixanova.
¬MÚSICA. "Rodrigo" de Haen-
del.Ópera coa orquesta Al Ayre Es-
pañol, dirixida por Eduardo López
Banzo e que contará coa voz da so-
prano internacional Maria Bayo.
Este martes 10, ás 20:30, entradas
de 45 a 15 euros, no Teatro-Sala de

Concertos de Caixanova.
¬MÚSICA. O Leo I Arremecág-
hona!.Mestura o teatro e diversas
músicas, como o punk, o hip-hop
ou a canción de autor. O espectá-
culo busca o sorriso cómplice do
público e en ocasións a aberta gar-
gallada, cunhas letras moi coidadas
que fan que o público reflexione ao
tempo que ri. O xoves 5, ás 22:30,
entrada 3 euros, en La Fábrica de
Chocolate.O venres 6, ás 23:00,en-
tradas a 5 euros, festa de presenta-
ción do Festival Cultura Quente

de Caldasco grupo de 10 compo-
ñentes Kogito, co seu ska, punk-
rock, reggae e mestizaxe. E o sá-
bado 7, ás 22:30, o grupo madri-
leño Los Vengadores.
¬MÚSICA. Détour . Dúo galego
de jazz-cabaret que actúa este sá-
bado 7,  ás 23:00, na Sala Contra-
bajo.
¬MÚSICA. 16th Solid Spread +
Franc3s.O venres 6, ás 22:00, en
La Iguana Club. No mesmo local, o
sábado 7, ás 23:45 os galegos

GUIEIRO.53.

¬ ANUNCIOS DE BALDE

Queres saber máis “                                       anosaterra.com

Anuncios de balde. Poden facelos chegar por estes medios: no Apartado

1.371, 36200 de Vigo; por teléfono no 986 222 405, por Fax no 986 223 101, ou

por correo eléctrónico en guieiro@anosaterra.com. Pódese incluir unha foto

relativa ao obxecto a vender, percurar, etc..., en formato dixital e dimensións

moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
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Alasdair Fraser & Natalie Haas , dúo escocés no ciclo “Música Babel” (Vigo).

Gutiérrez Aragón, o director cán-
tabro, dá unha charla sobre cine en
Vigo.

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

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

�  Casa para aluguer de fin
de semana ou para vacacions,
situada á beira do rio Miño en
Seixas (Caminha).
Telf. 690 64 50 63

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

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

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

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

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

�  Véndense móbeis e maqui-
naria de café en bo estado (só
tres anos de uso). 
Telf: 986438339

� Véndese contrabaixo semi-

novo con funda e arcos francés
e alemán. Chamar ao: 619
218966.

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

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

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

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

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

� Gustaríache ter un alber-
gue turístico na derradeira
etapa do Camiño de Santia-
go”?. Conxunto histórico en
pedra 600 metros. Finca
2.000 metros. Semirrestaura-
do. Chama e informámoste. 
609 641 720. Ismael Pardo.

� Arréndase unha casa no
Porto do Cabo (Cedeira) todo
o ano non sendo nos meses
de xullo e agosto. 
Telf. 676 727 518.

� Véndese mesa antiga de
comedor, de castiñeiro. 
Telf: 676 727 518.

� Alúgase apartamento en
Ribadeo. Meses xullo e
agosto.  
Telf: 676 72 75 18.

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

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

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

� Rapaz de corenta anos
busca coñecer muller galega
con certa cultura e sensibilida-
de, residente en Galicia, para
coñecerse e posible relación. 
riasbaixas2007@yahoo.es

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

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

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

Nancho Novo, en xira galega.
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propósitos do errático dúo fra-
ternal pero ao final saldouse
cunha das propostas máis sóli-
das do cine americano recente.
De Javier Bardem exercendo de
imperturbábel anxo da morte xa
se ten dito todo e aínda máis, así
que imos destacar tamén  un fe-
nomenal Josh Brolin. Dende hai
un par de anos non deixa de
asomar o seu mostacho en me-
morábeis papeis secundarios,
inxustamnete damnificado
nesta ocasión pola presenza de
Bardem e pola lección dun ina-
barcábel Tommy Lee Jones

DVD. VENDA.
Cofre Jean-Luc Godard
e o Grupo Dziga Vertov
Dirixen: Jean-Luc Godard
e Dziga Vertov.
Documental. Francia, 1968-1974 

Aproveitando os fastos conme-
morativos –se Guy Debord er-
guera a cabeza– do Maio do 68,
Intermedio, unhas das referen-
cias indispensábeis no mer-
cado doméstico do cinema de
autor, bota a casa pola fiestra e
saca ao mercado esta exclusiva
mundial, un traballado cofre
coas obras completas da etapa
maoísta do idolatrado Godard.
Probabelmente teñan razón os
que din que o seu cine remata
no, pero a recuperación da súa
época máis febrilmente política
non está de máis, tendo en
conta a súa escasa difusión, in-
versamente proporcional ao ni-
vel da súa posterior mitifica-
ción. Recupéranse filmes míti-
cos do celuloide militante como
Vento do lesteou A loita en Ita-
lia.Un testemuño histórico en
primeira persoa que docu-
menta as covulsións do post
Maio en Italia, Reino Unido,
Francia ou os EE UU.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Ela é o partido
Dirixe: George Clooney.
Intérpretes: George Clooney,
Renée Zellweger.
Comedia. EE UU, 2008

A terceira aventura tras as cáma-
ras do que fora doutor de cabe-
ceira de toda unha xeración de
teleadictos e teleadictas, antes de
que irrompese a acidez do facul-
tativo House, supón unha certa
concesión á súa freguesía maio-
ritaria. Clooney deixa de lado ve-
leidades autorais –Confesións
dunha mente perigosa– ou polí-
ticas –Bos días e boa sorte– para
dirixir e protagonizar unha sin-
xela mestura de enredo román-
tico e comedia deportiva que
cheira a exitazo comercial. Para
asegurar o resultado final, o seu
colega Steven Soderbergh, outro
experto na navegación entre
dúas augas, bótalle unha man
no guión. O seu club de fans
agradeceralle o xesto e os que se
empeñan en situalo nunha liga
que non é a súa quedarán pam-
pos coma boniatos.

chornosa liña oficial dos últimos
anos, o fillo do grande Ivan Reit-
man engaiolounos con esta sin-
xela e vitalista Junosobre as tri-
bulacións dunha espelida ado-
lescente embarazada nunha
anódina vila suburbial da Amé-
rica profunda. Débelle moito ao
fresco e oscarizado guión da blo-
gueira, columnista e ex striper
Diablo Cody pero tamén ao bo
facer do seu director, para os que
o descubriron con este filme, re-
comendarlles o seu predecesor,
a incendiaria Grazas por fumar. 

Non é país para vellos
Dirixe: Joel Coen.
Intérpretes: Tommy Lee Jones,
Josh Brolin.
Thriller. EE UU, 2007. 

Os estantes dos videoclubs van
recuperando o tempo perdido
nas últimas semanas coa edi-
ción doutra que está chamada a
ser referencia cinematográfica
deste 2008. A incursións dos ir-
máns Coen no fronteirizo, cre-
puscular e violento imaxinario
literario de Cormac McCarthy.
A aposta semellaba arriscada
tendo en conta os últimos des-

Margot e a voda
Dirixe: Noah Baumbach.
Intérpretes: Nicole Kidman,
Jack Black.
Comedia. EE UU, 2008 

Baumbach levaba uns anos di-
rixindo filmes máis ben anódi-
nos, por ser suave, antes de dar
coa súa particular pedra filoso-
fal, aquela Unha historia de
Brooklynque encandilou boa
parte da crítica e un número
non escaso de seareiros. Agora,
coa axuda da Kidman e do
orondo Black para repetir a fa-
ena cun novo conto traxicó-
mico con sentenza final sobre
relacións interpersoais.

Aritmética emocional
Dirixe: Paolo Barzman.
Intérpretes: Susan Sarandon,
Christopher Plummer.
Drama. Canadá, 2007

Nova volta de rosca sobre a per-
sistencia das cicatrices do Holo-
causto a conta da reunión, 40
anos despois da fin da Segunda
Guerra Mundial, de varios su-
perviventes cun pasado común
de días cruciais nas gabias do
Götterdämmerungnazi. O cu-
rioso do asunto é ver na direc-
ción o nome dun entregado

obreiro da serie B televisiva, ha-
bitual en producións de xé-

George Clooney e Renee Zellweger, protagonistas de Ela é o partido.

Xosé Valiñas

nero como a teleserie de Os In-
mortais e similares. Iso si, hai uns
anos xa dirixira Time is money,
un filme de certa repercusión
con Max Von Sydow, que repite
aquí, e Charlotte Rampling de
protagonistas. Adapta un best
seller homónimo, disque moi
emotivo, de Matt Cohen.

Eles roubaron
a pixa de Hitler
Dirixe: Pedro Temboury.
Intérpretes: Pablo Cassinello,
José María Cruz.
Comedia. España, 2006

O director de Kárate a morte en
Torremolinosvolve cunha desas
bizarradas maiúsculas que al-
gún día o situarán como her-
deiro auténtico do entrañábel
Jesús Franco. Non é casualidade
que fose colaborador seu nos
seus últimos filmes, os do efé-
mero revival do tío Jess. Desta
volta todo xira en torno á descu-
berta do membro incorrupto de
Hitler e os senvivires dun vello
científico nazi afincado, outra-
volta, en Torremolinos por se fa-
cer con el. Como unha de Paja-
res e Esteso contra Fu Manchú
adobiada con vocación de serie
Z psicotrónica. É dicir, como un
Santiago Segura máis divertido e
menos calculado. Carne de
culto disfuncional. 

DVD. ALUGUER.
Juno
Dirixe: Jason Reitman.
Intérpretes: Ellen Page,
Michael Cera.
Comedia. EE UU, 2007 

Chega ao formato doméstico
unha das escasas xoias auténti-
cas da penúltima fornada có-
mica hollywoodiana. En clave de
terceira vía posibilista entre o re-
finamento, en ocasións ona-
nista, dos Anderson, Gondry,
Kaufman e compañía, e a bo-
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Christopher Plummer e Susan Sarandon en Aritmética emocional.

Fotograma de  Juno.

Nicole Kidman
en Margot e a voda.
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CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
por Gonzalo Vilas

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

Do 8 ao 18 de maio celebrouse en Sofia o M-tel Masters 2008. A característica
especial que distingue esta competición é que os xogadores teñen prohibido
falar durante as partidas e tampouco poden acordar táboas entre eles, soa-
mente o árbitro pode decidir se unha partida é táboas por tripla repetición da
posición, xaque continuo ou posicións teóricamente empatadas. Isto fai que
as partidas cobren unha dimensión máis intensa.

Aronian,L 2763 
Ivanchuk,V 2740

4th M-Tel Masters (5) 12.05.2008 D12.
Defensa Eslava.
Vasili Ivanchuk alzouse coa vitoria con
punto e medio de diferencia sobre To-
palov. O seu coñecido carácter nervioso
e despistado ("Será campión do mundo
se os seus nervios llo permiten" dixo Kar-
pov del) non se apreciou nesta ocasión
e fixo gala dun xogo profundo e preciso.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.e3 Af5
5.Cc3 e6 6.Ch4 Ag6 7.Cxg6 hxg6 8.a3
Cbd7 9.g3 Ae7 10.b3 e5 11.cxd5
Cxd5 12.Cxd5 Da5+ 13.Cc3 Dxc3+
14.Ad2 Db2 15.d5 [Con anterioridade

xogouse 15.Ag2 exd4 16.exd4 Dxd4
17.0-0 0-0 18.Ab4 Dxd1 19.Tfxd1 Axb4
20.Txd7 Ac3 21.Tc1 Ab2 22.Tc2 Axa3
23.Txb7 Tab8 24.Txa7 Txb3 25.Axc6
Tb1+ 26.Rg2 Tc1 27.Txc1 Axc1 28.Ad5
g5 29.Rf3 Ab2 Wang Yue (2644)-Bobras
P. (2542) Capelle la Grande 1-0]
15...cxd5 16.Ab5 a6 17.Axd7+ Rxd7
as negras perden o seu dereito a enro-
car 18.0-0 e4 Diagrama 19.Ac3 Aro-
nian fai un valente sacrificio especu-
lando coa mala posición do rei negro
19...Dxc3-+ 20.Dxd5+ Re8 21.Tac1
Dd3 22.Dxb7 Td8 23.Tfd1 Dxd1+
24.Txd1 Txd1+ 25.Rg2 a5 26.g4 Rf8
27.Dxe4 g5 28.Df5 Ad8 29.Dc5+ Rg8

30.De5 g6 31.b4 axb4 32.axb4 Rh7
33.b5 Tf8 34.Dc5 Rg8 35.b6? Tb1-+
36.f4 a dama branca non ten obxecti-
vos de ataque e Aronian tenta abrir a
posición do monarca negro 36...Tb2+
37.Rg3 gxf4+ 38.exf4 Axb6 39.Dc3
Tb1 40.f5 Tg1+ 41.Rh3 Te8 42.Df6
Af2 43.Dg7+desesperado intento de
afogarse 43…Rxg7 44.f6+ Rf8 0-1

XADREZ       xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKUSOLUCIONS

doadomedio

Horizontais:

1- Ritmo e baile brasileiro. De certa nación do oriente medio, e por

extensión, aplicado ao mundo musulmán. 2- Perfecto, apropiado,

cando menos na teoría. Monte que alberga un dos castros gale-

gos máis coñecidos. 3- En foros e páxinas de internet, seudónimo

de quen escrebe. Masa de xeo perenne sobre un val. 4- Carente de

definición sexual. 5- Contracción. Espíritu, esencia inaprensible do

ser humano, en plural.  6- Outra contracción, en plural. Diminuti-

vo para Ladislao. 7- Cabeza de animal ou persoa. Terminación

alternativa en galego a “-ble”. 8- Marchar, dirixirse a un sitio. Cas-

tellanismo por “inserir”. 9- Dá a coñecer un libro ou outra obra

escrita. “..... Wallach”, actor norteamericano. 10-  Modernamente,

estrela da música ou cine, adorado polo público. Fagas o propio

de cando se ten tose. 11- Pobo habitante das Illas Británicas, ven-

cido polos normandos. Suxéitano con nós ou ligaduras.

Verticais:

1- Indicio ou indicación de algo. Tendas de pel, habitáculos dos

indíxenas norteamericanos. 2- Ao revés, sindrome de inmunode-

ficiencia adquirida. Poeta chileno, autor do Canto Xeneral. 3- Acau-

dalado promotor e protector de artistas. Palabra inglesa, usada en

moitas expresións importadas, como “..... -Office”. 4- Símbolo do

Bario. Antiga peza de vestir feminina, interior, sen mangas, similar

a un corpiño. 5- Úsase para expresar un elemento indeterminado,

en oposición á idea de varios ou moitos. Ión cunha carga eléctri-

ca negativa.  6- Nota musical. Símbolo do Escandio. 7- Suxeita,

presa por ligaduras. Moi devota, de misa diaria cando menos.  8-

Gardar as cousas que se estiveron usando.  Antiga nota musical. 9-

Siglas en inglés de ingreso bruto  axustado (Adjusted Gross Inco-

me). De certa illa mediterránea (feminino). 10- Pano groso do que

se facían as bragas. Can dunha raza cruce de dogo e lebrel. 11-

Real Academia Española, ao revés.  Acto e expresión de rir leve-

mente, con satisfacción.

M-tel Masters 2008
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H. Vixande
SSeeiiccaa  nnoonn  oo  ccoolllleerroonn  nnuunn  hhootteell
ppoorr  ffaallaarr  ggaalleeggoo..
Certo. Entregara un curriculum
vitae e acudín a unha entrevista.
A condición sine qua non era
que falase co director e os com-
pañeiros da recepción en espa-
ñol e nunca en galego. Conside-
reino unha humillación e non
aceptei o posto.
EEnnttóónn  nnoonn  éé  qquuee  nnoonn  oo  ccoolllleesseenn..
Prohibíronme falar galego e
na entrevista o primeiro que
me dixo o director, Miguel Te-
jada, foi iso.
CCllaarroo,,  ssee  ffaallaassee  iiddiioommaass......
Falo moitos. Teño experien-
cia con alemáns, ingleses,
franceses...
CCaannttooss  ffaallaa??
Alemán, francés, italiano, in-
glés, portugués e español.
SSóó??
Xa me chega!
NNoonn  ppeennssoouu  eexxttiirrppaarr  iissoo  ddoo  ggaa--
lleeggoo??
Non teño remedio. Isto do ga-
lego non ten cura.
TTaammppoouuccoo  lllleess  gguussttoouu  qquuee  oo  sseeuu
nnoommee  ddee  ppííaa  eessttiivveessee  eenn  ggaalleeggoo..
Foi unha brincadeira. En recep-
ción, cando cheguei, dixeron:
mira, vén un galeguista. Polo
menos foi iso o que me comen-
tou o director. El quería entrar
en conflito comigo, mais eu
non o desexaba. Non quería fa-
lar de sociolingüística, nin con-
vencelo de ningunha idea polí-
tica, foi o que lle dixen. Eu ía
polo traballo.

Teresa Moure

Seica nos están a sementar
transxénicos diante dos foci-

ños. Xa ninguén poderá ver na
agricultura ecolóxica unha
teima de románticos porque só
parándolles os pés ás grandes
compañías que monopolizan as
sementes, poderemos decidir
que comemos. Nos últimos
anos, unhas poucas empresas
secuestraron a diversidade bio-
lóxica. Mediante moderna tec-
noloxía xenética, modificaron as
sementes prometendo que se-
rían máis resistentes e que a
abundancia das colleitas acaba-
ría coa fame no mundo. A ver-
dade é que con esa modificación
puideron patentar o que era un
agasallo da natureza, asegurán-
dose o mercado porque as se-
mentes modificadas precisan de
velenos que estes mesmos labo-
ratorios producen. As colleitas
véndense lonxe, para que nin-
guén pregunte polas condicións
da produción. Velaí a causa dos
nosos mercados se veren invadi-
dos: os garabanzos veñen de
México, as fabas de Canadá, os
espárragos verdes de Perú. Cos
transxénicos non só fica com-
prometida a nosa soberanía ali-
mentaria, tamén a nosa saúde e
a do planeta, ao abusarmos dos
transportes a distancia. Porén,
como acabamos de desertar da
aldea hai apenas un par de xera-
cións, non queremos mobilizar-
nos. Abandonamos unha vía de
coñecemento tan de noso como
a de decidirmos en que época
plantar, cando e que cousa, algo,
por certo, en que eran expertas
as mulleres vellas, as que care-
cen de protagonismo na vida
pública. Xa di Lidia Senra que fa-
cer a compra é un acto político.�
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María Xosé Queizán

Mariano Raxoi pre-
tende centrar o PP,
non por ideoloxía, se-

nón “para gañar as próximas
eleccións”. Ante este cinismo re-
bélanse persoas menos “políti-
cas” e más sentimentais, como

María San Gil ou José Antonio
Ortega Lara, referentes morais?
pola súa xenreira á ETA e a in-
transixencia, fronte aos nacio-
nalismos e a quen negocie con

eles.  Raxoi quere centrarse e li-
berarse dos Acebes, Zaplana,
Aguirre, desa tropa insidiosa, ex-
perta na mentira e na inxuria, e
tamén das difamacións de Lo-
santos na radio dos bispos. Re-
coñece Raxoi que moitos votan-
tes estarán desconcertados.

Como non estalo despois de
velo presidir, co sorriso lercho,
as procesións do nacional-cato-
licismo con bandeiras e bispos e
Arriba España!  El é o mesmo,
afirma, pero deben variar os
métodos. Recoñezo que é un
alivio. Eran imaxes de terror!�
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CENTRARSE

Nunha entrevista de traballo prohibíronlle falar en galego cos compañeiros. Pretendía ser recepcionista de hotel e
fala sete idiomas. Tamén di que aos camareiros e persoal de limpeza non lles prohiben falar galego entre eles.

8 400021 303104

0 13 1 3

EE  sseegguurroo  qquuee  oo  ssiittiioo  eessee  eerraa  uunn
hhootteell??
Aparentemente, pero ten a po-
lítica de empresa que me impe-
día falar galego cos compañei-
ros da recepción. Os camarei-
ros e o persoal de limpeza si po-
den falar galego entre eles. O
hotel chámase Ciudad de Vigo.
AA  eennttrreevviissttaa  qquueenn  llllaa  ffiixxoo,,  aall--
gguuéénn  ddaa  ccoommppeetteenncciiaa??
Dame que si. Nese hotel o BNG
ten organizado asembleas e
actos internos. Despois disto
non me estrañaría que os do

Bloque deixasen de ir. É como
non contratar persoas homo-
sexuais ou negros, van perder
esa clientela. Non teñen nin
idea de relacións públicas.
VVaann  tteerr  rraazzóónn  ooss  ddee  GGaalliicciiaa  BBii--
lliinnggüüee,,  oo  ggaalleeggoo  nnoonn  éé  uunn
iiddiioommaa  úúttiill..  MMeessmmoo  ppaarreeccee  ppee--
rriiggoossoo  ssaabbeelloo..
Ás veces si.
NNoonn  sseerráá  qquuee  ssaabbeerr  ggaalleeggoo  rreessttaa
nnoo  ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee??
Depende onde. Eu fágoo en ga-
lego para que teñan clariño que
é o idioma que falo.

VVoosstteeddee  tteenn  eexxppeerriieenncciiaa  nnoo
sseeccttoorr??
De tres anos, en Fuerteventura
e Santiago.
EE  vvaalleeuullllee  ffaallaarr  vvaarriiooss  iiddiioommaass??
Claro.
EE  ggaalleeggoo??
En Santiago coa clientela, en
Fuerteventura cos compañei-
ros e con algúns clientes.
SSee  ccaaddrraa  ffaallaarr  ggaalleeggoo  ssóó  éé  úúttiill
ppaarraa  eemmiiggrraarr..
O mellor é inimigo do bo. O
máis útil é inimigo do útil. To-
dos os idiomas son útiles.�

O entrevistado ante un anuncio dunha empresa de telefonía.                                                                                                     PACO VILABARROS

Xesús da Torre Martíns
‘Prohibíronme falar galego
na recepción do hotel no que ía traballar’

Benigno
Álvarez
Un comunista
na Galiza dos anos 30

Santiago Prol

A loita
permanente
de Xoán Xesús
González
Marcos Seixo Pastor

Edicións A NOSA TERRA

’’As colleitas véndense lonxe
para que ninguén
pregunte polas
condicións
da produción” 
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