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Xavi Hernández Creus
(Terrassa, 1980),

mediocampista
da selección española,

nomeado pola UEFA
mellor xogador

da última Eurocopa.
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TI
Rosa Aneiros

‘Descríbense dous espéci-
mes dun octópodo dun-

ha foxa hidrotermal localizada
na Dorsal del Pacífico oriental
(13ºN, 2640 m) capturados du-
rante a expedición francesa
HOT 96 (CNRS/IFREMER). O
diagnóstico deste novo xénero é
o seguinte: animais bentónicos
cun corpo muscular e semi-
traslúcido; ausencia de calquera
tipo de elementos cromáticos
na pel; ollo sen traza de iris; pre-
senza dun gran corpo branco
que cobre o globo ocular, os
nervios ópticos e o lóbulo ópti-
co; glándula dixestiva multilo-
bulada; presenza dunha estru-
tura engrosada glandular no in-
testino; presenza de bucho e
ausencia do saco da tinta. A no-
va especie Vulcanoctopus hy-
drothermalis é un pequeno ani-
mal bentónico de ata 35 mm de
lonxitude do manto.” ¿E que
significan todas esas palabro-
tas? – dime a pequena Alba cun
pouco sarcasmo.  Esas palabro-
tas significan... ti, respóndolle
con non menos retranca, ¿non
querías saber como te vemos os
da superficie? Pois aí o tes. O pa-
rágrafo foi escrito por Santiago
Pascual, un investigador do
CSIC que fai un seguimento ex-
haustivo da túa especie. De co-
mo te reproduces. De como vi-
ves. Así é como te vemos. A di-
minuta vulcanoctopus albina
cisma en silencio buscando as
palabras xustas. Non sei se está
amolada ou contenta por todas
as esdrúxulas que lle acabo de
regalar. E ti, dime por fin, ¿ti ves-
me así? Fico desconcertada.
Non, Alba, claro que non, para
min es unha bailarina branca
como unha folerpa de neve que
cabe nunha presa e alumea este
fondo do mar escurísimo. A pí-
cara óllame e espreguiza o seu
tutú de tentáculos abaneando o
océano de fume que nos envol-
ve. Ah, sorrí, ah.�

’’

’’Non, Alba, claro que non, 
para min es unha bailarina
branca como unha
folerpa de neve”

cias lúdicas e didácticas como a
caixa de correo na escola, da Es-
cola Infantil Farixa, en Ourense,
a creación dunha biblioteca na
Galescola de Cambre, ou a hor-
tiña da Galescola de Ortigueira.

O Congreso tivo unha inte-
resante achega práctica, da
man de obradoiros de expre-
sión dramática, xogo heurísti-
co, animación á lectura ou
educación musical.�

L.R.
As boas prácticas no ensino en-
tre 0-3 anos, organizado pola Se-
cretaría de Igualdade da Vice-
presidencia, foron o eixo de en-
contro. Ademais de que as edito-
riais presentasen os seus libros,
tratábase de compartir expe-
riencias entre profesionais e téc-
nicas de aplicación nas aulas, así
como de crear un foro sobre a
educación infantil e coñecer os
últimos avances neste ámbito.

Amais de diversos obradoi-
ros, o encontro acolleu confe-
rencias plenarios a cargo de re-
latores como Lois Ferradás. O
decano da Facultade de Cien-
cias da Educación da USC abor-
dou a posibilidade dun modelo
de educación infantil comunita-
ria. Pola súa parte, Battista Quin-
to Borghi, dirixente pedagóxico
dos servizos infantís de Turín, e
docente na universidade de Bol-
zano, falou sobre boas prácticas
e calidade; Vicenç Arnaiz, coor-
dinador da rede de escolas in-
fantís 0-3 de Menorca, contra-
puxo seguridade afectiva e ten-
sión cognitiva; e Miguel A. Za-
balza, catedrático de Didáctica e
Organización Escolar da USC,
clausurou as xornadas coa con-
ferencia “A escola infantil repen-
sada: reactualizando as mellores
tradicións educativas”. 

Tamén houbo tempo para
paneis de experiencias: o do-
mingo achegáronse prácticas
que atenden á participación das

familias (como as das Galesco-
las de Ponteceso e Boiro, a da
Escola Infantil da Madalena, na
Illa de Arousa, ou a sesión de
música con familias da Escola
Infantil Caeiro, en Vigo); a nece-
sidades educativas especiais,
ou a contidos específicos, como
o desenvolvemento das capaci-
dades sensoriais, o coñece-
mento do medio ou o Día das
Letras. Tamén houbo experien-

Entre o 27 e o 29 de xuño,
preto de 500 persoas
asistiron, no Pazo de
Congresos de Santiago,
ao I Congreso Galego
de Educación Infantil.
Os libros de Tatá e outros
da coñecida familia
Bolechas foron
presentados no encontro

Os retos de educar
os menores de tres anos

Tatá pode por fin dirixirse en ex-

clusiva ao seu público, os nenos e

nenas de menos de tres anos. O

menor da familia Bolechas inau-

gura a colección Os libros de Tatá.

A editorial A Nosa Terra aprovei-

tou o tirón dos seus xa célebres

personaxes infantís para presen-

tar no encontro outras coleccións

como os libros para xogar na au-

ga ou os libros-coche, até reunir

un total de case corenta títulos. 

Tamén Galaxia e Espiral Maior pre-

sentaron as súas lecturas para os

máis pequenos, ao tempo que a

Asociación Galega de Editores dá-

balle a coñecer aos asistentes un-

ha mostra xeral de libros. A anima-

ción tivo igualmente o seu lugar,

da man de  Galitoons, empresa

que produce bonecos para teatro,

cinema e televisión.�

Tatá diríxese ao seu público

O máis cativo

dos Bolechas, Tatá.
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Dinamitado o monolito a Franco nas Cíes.  O 1 de xullo, coincidindo coa data

na que a Xunta toma conta do Parque Nacional das Illas Atlánticas, o Ministerio

de Medio Ambiente ordenou a demolición do monolito en homenaxe a Francis-

co Franco situado nas Illas Cíes. Esta construción, erguida no 1961 para conme-

morar o XXV aniversario do golpe de Estado do ditador foi dinamitado en aplia-

ción da Lei da Memoria Histórica con cargas controladas.�

ANOSATERRA
3-9 DE XULLO DE 2008

COMPROMISO. O presidente da
Xunta de Galicia, Emilio Pérez
Touriño, destacou  o traballo
comprometido con Galicia
dos tres galardoados que “re-
presentan, nos seus distintos
campos de traballo, formas de

contribuír á construción dun-
ha sociedade e un país do que
Castelao se sentiría orgulloso".
"Os méritos profesionais dos
premiados, o seu empeño en
facer de Galicia unha terra ca-
da día mellor, recórdanos a to-

X.C.
Coa solemnidade do lugar e a
presenza do goberno en pleno,
as Medallas Castelao van con-
solidando o seu prestixio. Desta
volta foron tres os campos toca-
dos, o humorismo de Xosé Lois
e toda a súa traxectoria culmi-
nada na popularidade masiva
do seu personaxe O Carrabou-
xo, a presenza dunha muller na
ciencia e na universidade, na
persoa da catedrática de Física
Aplicada Inmaculada Paz An-
drade e o esforzo de divulgación
da música culta do santiagués
Maximino Zumalave.
Transmitido en directo pola
Televisión de Galicia, o acto
iniciouse con dúas pezas o
grupo Espido, no que exibe a
súa voz Guadi Galego. Xosé
Luís Méndez Romeu, conse-
lleiro de presidencia, encar-
gouse de ler o decreto de no-
meamento, dando paso aos
discursos de recepción.
Xosé Lois reivindicou o humor
como asunto serio e instru-
mento de emancipación, re-
coñecéndose debedor do ma-
xisterio de Castelao, do que es-
cenificou dous chistes para
amosar a súa actualidade e vi-
xencia.
Inmaculada Paz Andrade lem-
brou ao seu tío Valentín, e ma-
nifestou que a Medalla Caste-
lao era, mesmo por razóns fa-
miliares, un dos recoñece-
mentos máis importantes da
súa carreira. Explicou a súa
volta á investigación para de-
senvolver un modelo de predi-
ción de incendios forestais.

Maximino Zumalave amosou
a súa emoción e o compromi-
so firme no traballo pola músi-
ca galega nun discurso que rei-
terou o  "grande orgullo de ser
galego e de facer música nesta
comunidade".

dos a necesidade de seguir
pensando en Galicia como un-
ha tarefa común á que cada un
debe achegar o mellor de se
mesmo", sentenciou o presi-
dente ante a plana maior do
goberno.
Falou de Xosé Lois González
como o "dignísimo continua-
dor da mestría de Castelao no
humor gráfico". De Paz Andra-
de catedrática de Física aplica-
da da Universidade de Santia-
go de Compostela (USC), des-
tacou o seu papel como "unha
das primeiras mulleres en in-
corporarse á universidade e a
investigación" e describiuna
como "unha traballadora me-
ticulosa e incansable".�

Xosé Lois, Inmaculada Paz Andrade e
Zumalave reciben as medallas Castelao
O acto desenvolveuse
o 28 de xuño,
por primeira vez
en San Domingos
de Bonaval, cabo
do sartego de Castelao

Maximino Zumalave, Inmaculada Paz Andrade e Xosé Lois O Carrabouxo [desde a esquerda], durante o acto de entrega das medallas. XAN CARBALLA

’’Inmaculada Paz Andrade
lembrou o seu tío Valentín,
e dixo que a medalla era un
dos recoñecementos máis
importantes da  súa vida”

’’O debuxante, Xosé Lois, 
O Carrabouxo,reivindicou
humor como asunto serio
e instrumentro
de emancipación”

’’O pianista e director  de
orquestra, Maximino
Zumalave, falou do grande
orgullo de ser galego e
facer música en Galicia”
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tro”. Contaron entón coa ache-
ga de Xosé Carlos González
Blanco, que daquela se acababa
de licenciar en psicoloxía. “Os
comezos foron duros, houbo
que empezar de 0”, conta Feli-
ciano. Pero ao tempo foi un
proceso que comezou con moi-
ta ilusión, moitas ganas. Acce-
deron a un edificio, propiedade
de Manuel Otero e Joaquina So-
brino, que crearan unha funda-
ción. Había un punto de encon-
tro entre os obxectivos da fun-
dación e os da asociación, e de
aí naceu o centro”.

TRABALLAR ARREDOR DAS CAPACIDADES,

NON DAS DISCAPACIDADES.A integra-
ción é a clave, pero pasa pola
normalización da participación
destes rapaces no espazo públi-
co: “estar mesturados, partici-

Lara Rozados

O Centro San Xerome
naceu na Guarda
da man de sete fa-
milias, “que tiñan

fillos con dereito a todo, e outros
que, por seren diferentes, non
tiñan dereito a nada, nin á esco-
la”, cóntanos Feliciano Valcár-
cel, traballador do centro e gui-
tarrista de Xerock. “como unha
rebelión contra ese destino im-
posto, crearon unha asociación
no 79, San Xerome Emiliani, e
tres anos despois xurdiu o cen-

A casa estaba en ruínas, pero
foise reformando aos poucos.
Segundo os rapaces e rapazas
ían medrando, ían xurdindo ta-
mén novas necesidades. Amais
do centro educativo, o San Xero-
me foi un dos lugares pioneiros
en contar cunha unidade de
atención temperá en Galiza, pa-
ra atender á xente de 0 a 6 anos.
“E cando se remata a etapa edu-
cativa, pódese acceder aos talle-
res de formación ocupacional ou
á area pre-laboral e a laboral”. Un
obradoiro de carpintaría e un vi-
veiro abren dúas vías para o em-
prego. Amais, o centro ten en
conta actividades non estrita-
mente relacionadas coa educa-
ción formal: o lecer e o deporte
son tamén fundamentais. A edu-
cación é transversal, no sentido
en que contempla todas as face-
tas: para o comedor, por exem-
plo, hai unha formación específi-
ca relacionada coa nutrición.

par na vida social, na vez de
quedarmos en espazos restrin-
xidos”. Feliciano explica que hai
dúas formas posíbeis de traba-
llar: “apoiar e programar arre-
dor dos handicaps, ou facelo
arredor das posibilidades”. Non
se mira para as discapacidades,
senón que se estimulan as ca-
pacidades. “Amais, o noso mé-
todo de traballo está sen acabar,
está sempre aberto a cambios:
todo o mundo ten algo que
achegar”. Traballan por equi-
pos, cunha figura coordinadora
en cada un deles. Unha figura
xerente e outra directora técni-
ca coordinan o traballo de todos
os equipos, e unha vez que se
achegan conclusións, xéranse
estratexias. “Estamos en conti-
nuo cambio, pero iso funcióna-
nos. Concretamos uns obxecti-
vos moi reais, e estar continua-
mente autoavaliándonos e reci-
clándonos xera unha dinámica
moi activa, tanto para os rapa-
ces como para o monitor”.

O fundamental é que cada ra-
paz escolle o seu proxecto vital e
o grupo de persoas que pode
axudalo, e, a partir de aí, desen-
volve as súas posibilidades. A ca-
pacidade de decisión e a autono-
mía persoal son as claves. “A no-
sa tarefa é sermos quen de escoi-
tar o que necesitan, coñecer as
súas capacidades e poñelas a
funcionar. É un paso previo ao
que sería a total normalización e
integración destas persoas”, ex-
plica Feliciano Valcárcel.�

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
3-9 DE XULLO DE 2008

A música pode facer que se superen todos
os límites. Xerock é unha proba: unha banda
formada por persoas do centro de integración
San Xerome Emiliani, da Guarda, que vencen as
‘discapacidades’ para facer rock en estado puro.
A súa historia deu pé ao documental Cantos rodados

Todos temos dereito
ao rock and roll

>>>

Aformación do grupo Xerock ao completo.

Feliciano Valcárcel conta como
naceu Xerock: “é unha banda de
rock formada por catro persoas:
dúas que teñen unha discapaci-
dade, e outras dúas que en prin-
cipio non temos (ri)”. Formouse
hai catro anos, aínda que a músi-
ca no centro estivo sempre pre-
sente. “eu levo aquí 15 anos e
sempre soou música. Participá-
base nun certame de panxoliñas,
pero aos nosos rapaces o que lles
gustaba era outra cousa: a Xene-

roso gustáballe tocar a batería,
pero necesitaba un grupo. Vítor
(monitor) tocaba xa en tres gru-
pos, con Xerock, catro, e a min
sempre me gustou a música e ti-
vera ilusión por crear un grupo”.
Fixeron un casting para escoller
baixista, e Vanesa demostrou
moito ritmo e capacidade: “pu-
xémoslle un baixo na man, e, con
catro claves que lle deu Vítor, xa
se puxo a tocar”. Cuns amplifica-
dores vellos que lles deixaron,

Así naceu Xerock

O San Xerome foi un centro
pioneiro en Galiza en contar
cunha unidade de atención
para nenos de 0 a 6 anos”

’’
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>>>

UNIR E ROMPER
Manuel Cidrás

Se todos din que o recente
congreso popular estendeu

a acta de defunción do aznaris-
mo no mesmo folio que a parti-
da de nacemento do marianis-
mo, será certo. O marianismo
foi definido polo seu apóstolo
como centro, mulleres, diálogo
e futuro, fronte o aznarismo, do
que tamén foi apóstolo D. Ma-
riano, que era dereita sen com-
plexos. O que caracteriza esta
nova apostasía, tan semellante
á marca do zapaterismo, é a
ruptura cos férreos ditados dos
grupos de presión que viñeron
marcando a política conserva-
dora nos últimos anos. Non son
só grupos mediáticos, tamén
segmentos sociais e relixiosos
especialmente levantiscos.

Como estes grupos, a dife-
renza dos partidos, non actúan
no mercado electoral, son natu-
ralmente máis resistentes a
arriar as súas bandeiras por ra-
zón de oportunidade. Se acaso
enarborarán outras novas, co-
mo as que lle ofrece a ocasión
do patriotismo balompédico. A
enfática utilización política do
que une é a resaca da cantilena
da España que se rompe. O que
une e o que rompe sempre con-
forme á úsa visión, na que eu
(tan parcial como calquera) ob-
servo claros trazos paranoides.

Aparte do balón, velaí tedes
a bandeira da lingua española,
que algúns ven en perigo e ne-
cesitada de defensa, con moito
apoio na doutrina e ningún na
sociolingüística. Mal negocio
para o idioma querer converte-
lo en pegamento co que empa-
pelar ao adversario. O maria-
nismo ten aí a súa proba do al-
godón. Se pretende disputarlle
ao zapaterismo a súa idea da
España plural, mal encamiña-
do vai facendo uso partidario
dunha materia tan sensible pa-
ra aqueles cos que pretende en-
tenderse. Se queren unir, que
unan, pero por favor que non
peguen. Xa pegaron abondo.�

’’

Se queren unir 
que unan,
pero non peguen,
por favor.
Xa  pegaron
abondo”

’’

Amparo móstanos algunhas das pezas de artesanía que realizan.

Pedro nunha das clases.

Entre as actividades do centro está o rafting.

“Un día chegou aquí un tipo
que se chamaba Xoel, que
quería gravarnos”, conta Feli-
ciano. “Escoitara a maqueta,
e quería coñecernos. Unha
vez que veu, xa se enganchou.
Para a xente do centro foi es-
traño ver por aquí dous tipos
con cámaras e cunha cousa
peluda, pero chegou un mo-
mento en que Xoel e Cuco xa
formaban parte da historia do
centro. Gravaron moitas his-
torias, non só o relacionado
co grupo, senón tamén a vida
do día a día”.

De aí saíu Cantos rodados.
O documental, de Ficción Pro-
ducciones, está agora en proce-
so de montaxe. Concibida a
xeito de traballo de campo, a
gravación do documental de-
senvolveuse ao longo de tres
meses, “cun equipo técnico re-
ducido para acadarmos menor
impacto ambiental”, conta Xo-
el Méndez. El co son e Cuco Pi-
no coa cámara foron o equipo
que levou adiante a gravación,
dun total de 20 días ao longo de
tres meses. “O proxecto xunta-
ba dúas cuestións que me inte-
resaban moito: a temática so-
cial, por unha banda, e a músi-

ca, pola outra. Era un traballo
que requiría moito tacto”. Con
todo, o entendemento coa
xente do San Xerome foi total:
“un frechazo. Eu tiña moito
medo, e a xente estaba algo
desconfiada logo de ter expe-
riencias con algúns medios
que fixeron reportaxes bastan-
te frívolas e superficiais”. 

Era a primeira experien-
cia de Xoel no documental,
pero afirma que moi satis-
factoria: “profesionalmente,
é o máis parecido ao que
quería facer, documental so-
cial seguindo a técnica do ci-
nema directo, aínda que do
que pretendía nun principio
ao que resulte despois do
proceso de montaxe... Non
se trata tampouco de seguir
unha ortodoxia estrita”. 

Xoel Méndez admira, da ac-
titude que atopou no centro, a
total falta de preconceptos: “to-
dos os prexuízos que ti levas,
quítanchos da cabeza os rapa-
ces. Teñen moitos menos pre-
xuízos que os “capacitados”.
Pasas momentos duros cando
pensas por que houbo xente
con mala sorte e por que ti tes a
inmensa fortuna de poder an-
dar sobre dúas pernas, non lle
atopas sentido. Pero as ganas
de tirar para adiante, ese volcán
de enerxía, é un referente”.
Tentaron que o dispositivo fose
o máis inadvertido posíbel, sen
chegar a incomodar, e final-
mente, as imaxes rexistraron o
que Xoel quería: “o bo clima, a
enerxía da música”. O resulta-
do poderemos velo en breve,
ao rematar a fase de montaxe.�

Xoel Méndez, director de Cantos rodados

‘‘TTooddooss  ooss  pprreexxuuíízzooss  qquuee  lleevvaass
qquuííttaanncchhooss  ddaa  ccaabbeezzaa  ooss  rraappaacceess’’

É o máis parecido ao que
quería facer, documental
social seguindo a técnica do
cinema directo”

’’

empezaron a tocar. “Fixemos
unha panxoliña con aire de
blues, e participamos no certa-
me. Logo empezamos a facer
versións, adaptadas ás nosas
posibilidades, e con letras que
tiñan que ver con cousas que
nos preocupan, seguindo ese
compoñente revolucionario,

de rebeldía, que ten o rock”.
“Temos moitas capacidades

e queremos poñelas sobre a
mesa. A banda somos catro, pe-
ro hai temas feitos especifica-
mente para outras persoas: para
un rapaz que está no centro a
formarse como carpinteiro, pa-
ra outro que traballa fóra... Ca-
daquén canta a súa propia his-
toria”. Así gravaron unha ma-
queta, e comezaron a tocar en
colexios, en teatros... aínda que
o que lles gusta é outra cousa: “o
noso son os “garitos”, con cer-
vexas, arroupados pola xente,

con calor...” O próximo “bolo”
será o 12 de xullo na festa do
Carme, na Guarda, nun festival
de rock con outros grupos.

Luís Tosar soubo deles e con-
vidounos á presentación do seu
grupo The Ellas, e o documental
que comezou a gravar Xoel
Méndez, da man de Ficción Pro-
ducciones, co título Cantos ro-
dados “foi unha experiencia
marabillosa”. Andan tamén a
gravar videoclips, que están xa
en proceso de montaxe. “Dános
un pouco de medo entrar nos
mass media”, advirte Feliciano

Valcárcel, “tampouco quere-
mos perder a identidade. A nosa
pretensión non é ser famosos,
senón seguir a ensaiarmos ao
noso ritmo: necesitamos moito
tempo para sacar temas novos.
Con mantermos o ritmo dunha
actuación ao mes que temos, xa
segue vivo o gustiño por tocar”.
Non se trata de fama nin de con-
vertérense en estrelas do rock,
pero Xerock pode repercutir en
algo moi importante: na sensibi-
lización do público: “que a xente
que queira facer cousas se dea
conta de que é posíbel”.�

Luís Tosar soubo deles e
convidounos á presentación
do seu grupo The Ellas”

’’
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Eiré sinalou a aposta por
afianzar no mercado o sema-
nario, que xa o ano pasado
aumentou as vendas en máis
dun 20%. Un semanario que
vai tentar abrir portas impor-
tantes na diáspora galega.
Outro dos retos será o de con-
solidar o diario dixital como
referencia informativa e que
proximamente aumentará a
súa oferta de servizos aos lec-
tores. Así mesmo, resaltou
que nas próximas semanas
comeza a funcionar unha no-

CRÍTICAS Á XUNTA. Afonso Eiré, no
seu informe de xestión, criti-
cou a política da Xunta por
restrinxir as axudas á prensa
escrita en galego, entre ela,
nomeadamente A Nosa Terra.
Á pregunta dun accionista, Ei-
ré contestou que o balance de
resultados positivos “non se
debe precisamente ás rela-
cións coa Xunta de Galicia”,
aínda que matizou que non
todas as consellerías teñen a
mesma política.

Como retos para o 2008,

A.N.T.

O 2007, ano do centenario, foi
especial para Promocións Cul-
turais Galegas S.A., empresa
editora de A Nosa Terra. Así o
puxeron de manifesto na súa
Xunta Xeral de Accionistas tan-
to o presidente, Miguel Barros,
como o Vicepresidente e Con-
selleiro Delegado, Afonso Eiré.
Os asistentes aprobaron a xes-
tión realizada polo Consello de
Administración neste ano de
importantes cambios.

Miguel Barros afirmou no
seu discurso de benvida aos ac-
cionistas que “a celebración do
centenario abría a esperanza
dunha nova xeira secular”. O Vi-
cepresidente para Asuntos Eco-
nómicos, Ramón Barral, salien-
tou os 14.000 euros de benefi-
cios conseguidos no pasado
exercicio, unha cantidade mo-
desta pero significativa, na súa
opinión, por producirse o ano
no que se puxo en marcha o
xornal dixital, se remodelou o
semanario,  aumentou en dous
o número de locais e incremen-
touse o número de traballado-
res case no 50%. 

Afonso Eiré fixo un percorri-
do polos logros acadados no
2007, entre eles a celebración
do centenario con actos e ex-
posicións. Valorou como de-
terminante a ampliación de
capital realizada que permitiu
non só ter “un accionista de re-
ferencia sólido no económico e
entregado a un proxecto que
non se contempla unicamente
como algo empresarial, senón
como unha causa a prol do pa-
ís”; senón, ademais “outros
importantes accionistas que
non só nos reportan estabilida-
de empresarial, senón plurali-
dade de apoios”. Uns accionis-
tas que se suman aos preto de
novecentos xa existentes con
anterioridade que, “foron e te-
ñen que seguir a ser”, afirmou
o Conselleiro Delegado, “a al-
ma deste proxecto”.

vidosa páxina web de Edi-
cións  A Nosa Terra.

O director da Editorial A No-
sa Terrra, Xosé F. Puga, descri-
biu os novos proxectos: a ven-
da de títulos do fondo propio
en castelán, catalán e euskera e
o potenciamento do mercado
portugués que xa representou
o 10% da facturación. Resaltou
a importancia dos libros para
nenos de 0 a 3 anos, “como un-
ha aposta novidosa no noso
mercado” e as posibilidades de
venta por internet a todo a no-

sa diáspora. Edicións A Nosa
Terra está a promover tamén
unha serie de debuxos anima-
dos cos Bolechas como perso-
naxes, que contará con 52 ca-
pítulos de 11 minutos.

Por último, a Xunta Xeral de
Accionistas aprobou o relevo
na secretaría do Consello de
Administración. Cesou no car-
go a petición propia, Xan Piñei-
ro Cochón (xornalista, avoga-
do e profesor) que é substituí-
do pola xurista, experta en em-
presas, Paloma Vázquez.�

A empresa editora,
Promocións Culturais
Galegas, celebrou,
o pasado día 28 en Vigo,
Xunta Xeral
de Accionistas

Os resultados avalan
o cambio de A Nosa Terra

Benvidos a esta Xunta de Ac-
cionistas en nome do Conse-
llo que teño a honra de presi-
dir. Moitas grazas tamén pola
vosa asistencia e polo interese
en seguir os avatares e a xes-
tión desta vosa empresa.

Hai un ano estivemos aquí
para tomar unha decisión im-
portante. A actitude da maio-
ría do accionariado ao valorar
positivamente a proposta do
Consello de acometer a co-
rrección dos desequilibrios
básicos de Promocións Cultu-
rais Galegas S.A., foi un desafío
que tentamos cumprir e do
que hoxe vos damos conta.

A decisión da Xunta pasada
implicou a redución nun 50%
do valor nominal das accións
e, simultaneamente, a amplia-
ción de capital até un millón

de euros. O accionariado his-
tórico cumpriu as previsións
de todos os que apostamos
pola apertura e o relanzamen-
to de A Nosa Terra como pe-
riódico emblemático do país.
A celebración do centenario
abría a esperanza dunha nova
xeira secular.

A xestión da ampliación de
capital achegounos a todos
motivos e razóns para o opti-
mismo. Colocouse a emisión

entre 102 novos accionistas
que tomaron un millón de eu-
ros. O sacrificio dos antigos e a
confianza dos novos permitiu-
lle á sociedade presentar hoxe
un balance e conta de resulta-
dos que nos encamiña pola
senda da normalidade.

Nunca pensamos que facer
país fose un negocio gorento-
so pero si defendemos a idea
de que a causa de Galicia ten
que ser unha empresa rendí-
bel. Dicimos así por que temos
unha visión confiada e opti-
mista do futuro. Tomar parti-
do polo noso, ademais de ser
un imperativo moral, non de-
be implicar uns sacrificio he-
roico. Para que nós teñamos
futuro, esforzáronse xeracións
de galegos e galegas antes ca
nós. Hoxe, instalados xa nese

futuro que herdamos do pasa-
do de sacrificios, temos que
procurar a incorporación ma-
siva dos novos á construción e
modernización de Galiza. Para
que o esforzo dos que nos pre-
cederon non sexa baldeiro.

A nosa empresa debe
cumprir todas as esixencias
que demanda unha xestión
profesional.  O equilibrio do
balance e unha conta de re-
sultados positiva, son para
nós obxectivos irrenunciá-
beis. O mellor indicio de que
estamos a cambiar debe ser
cuantificábel por que o país
non precisa esmolas, necesita
si, fe, traballo e a esperanza
firme de que os resultados
nunca se lle resisten aos que
se esforzan con ambición por
acadalos.�

Discurso do presidente do consello, Miguel Barros

’’Temos que procurar
a incorporación masiva
dos novos á construción
e modernización
de Galiza”

Paloma Vázquez, nova secretaria do Consello de Administración. Na mesa: Xosé F. Puga, Ramón Barral, Miguel Barros, Afonso Eiré, Bieito Alonxo e Xan Piñeiro. P. VILABARROS
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BNG que comparten con esta
corrente “o obxectivo básico de
rexeneración do BNG con vista a
articular masa crítica suficiente
que permita avanzar no traballo
acordado e manter con garantí-
as de éxito unha dialéctica políti-
ca con maioría dominante”.

Finalmente, e co horizonte
das eleccións autonómicas para
marzo de 2009, este colectivo
asume que “debe facer un esfor-
zo importante e xeneroso”, pero
previamente “inducir” na Asem-
blea do BNG preceptiva para a
designación do candidato á Pre-
sidencia da Xunta “unha refle-
xión sobre o traballo realizado
polo Goberno e sacar conclu-
sións tras esta primeira expe-
riencia do BNG na Xunta”.�

O FESTIVAL
DE PARDIÑAS

Sendo lectora d’A Nosa Te-
rrae despois de ler a última
edición e aínda sen saír do
meu asombro, non podo
entender que se faga unha
reportaxe “Trinta e tres fes-
tivais para o verán galego”
no cal nin se fai mención ao
festival máis antigo da Gali-
za sen interrupcións, o Fes-
tival de Pardiñas (Feira e
Festa da música e da arte).
Sendo ademais este ano a
XIX edición e lendo na re-
portaxe o nome dalgún fes-
tival que só conta cunha
edición, faíseme moi difícil
de entender e por máis vol-
tas que lle dou non consigo
atopar unha explicación
para tan grave erro.

Eu levo moitas das 19
edicións traballando coa
asociación cultural que o
organiza e que fai que ano
tras ano poidamos desfru-
tar dunha exaltación da
cultura galega, unha cultu-
ra que eu pensaba que ta-
mén defendía e espallaba
este xornal e que agora non
teño máis que empezar a
dubidar.

Creo ademais que, polo
empeño, ilusión e traballo
co que se fai este festival
–dado que non contou con
ningún apoio institucional
nin subvención até hai un
par de anos–, é merecente
dunha ampla reportaxe só
para el, o cal está ben lonxe
do que atopei na última
edición deste xornal.

É moi difícil, moi difícil,
manter vivo un festival du-
rante tantos anos, e máis coa
cantidade de trabas que se lle
puxeron, para que aínda por
riba non saia nunha reporta-
xe coma a que vostedes fixe-
ron, que resulta máis ofensi-
va por ser o periódico que é.

Mónica Roca Ares

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.Presidente:Miguel Barros Puente. Vicepresidente e conselleiro delegado:Afonso Eiré. Vicepresidente económico:Ramón Barral.
Vogais:Xosé Fernández Puga, Xosé María Fonseca Moretón, Xavier Rei, Ana Miranda, Ceferino Díaz, Fernando Filgueira, Victorino Núñez e Bieito Alonso. Secretario:Xan Piñeiro. •
Director: Manuel Veiga. Subdirector: Xan Carballa. Coordenador Diario Dixital:  César Lorenzo Gil. Redactores:Horácio Vixande, Mar Barros, Manuel Xestoso, Manuel Vilas, María
Obelleiro,  Lara Rozados, Rodri Suárez, Eva Estévez,  Xurxo González, Charina Giráldez, Antonio Cendán, Paco Vila Barros (fotografía), Xosé Bocixa (tv). Maquetación e preimpresión:

Xoselo Taboada. Fotografía:Axencia Galega de Noticias, Reuters. Xefe de publicidade: Carlos Martínez (publicidade@anosaterra.com)  • Redacción: Rúa do Príncipe  24, 1º -
36202 Vigo. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. Delegación Santiago:Preguntoiro 9, 1º esq. - Teléfono 981 569 229. Correo electrónico: info@anosaterra.com.  Administración:

Rúa do Príncipe  22, baixo - 36202 Vigo. Teléfono 986 433 830. Subscricións: subscripcions@anosaterra.com Imprime:Norprint. Depósito Legal:C-963-1977. ISSN:0213-3105.

R.S.
Encontro Irmandiño celebrou a
súa II Asemblea Nacional, na
que acordou estabelecerse co-
mo corrente dentro do BNG e
solicitou da dirección frentista
‘que non se deixe arrastrar polo
PSOE’ e que incida no carácter
de esquerdas da organización. 

O Encontro Irmandiño, que
celebrou o día 28 a súa II Asem-
blea Nacional, acordou formali-
zarse no seo do BNG como co-
rrente organizada e pedir á for-
mación nacionalista que “exer-
za as competencias estatutarias
ata o límite” sobre todo en sec-
tores produtivos estratéxicos,
“sen deixarse arrastrar por ao
submisión reverencial do PSOE
ás políticas da Unión Europea”.

Este colectivo, que ten entre
os seus membros a Xosé Ma-
nuel Beiras, Cristina Amador e
Mario López Rico, demanda
continuar afondando no cam-

bio de xestión nas administra-
cións nas que o BNG estea a go-
bernar, “pero sen sacrificar a
transparencia e a eficiencia e en
todo caso evitando a adminis-
tración paralela e as redes clien-
telares que enturban a acción
da administración pública”.

Ademais, avogan por manter
o rumbo político do BNG “afas-
tado da viaxe ao centro auspicia-
do pola maioría dominante” e
revivir o BNG “como instrumen-
to o servizo do pobo galego para
a súa emancipación nacional e
social”. Engaden que é necesario
“fortalecer a liña ideolóxica-polí-
tica de esquerdas do Bloque”.

O Encontro Irmandiño ta-
mén pretende mellorar a interlo-
cución cos grupos e ámbitos do

Encontro Irmandiño
pídelle ao BNG firmeza ante o PSOE

CARTAS

Xosé M. Beiras, un dos líderes de En-

contro Imandiño. PACO VILABARROS
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Damián Villalaín

P ara deslexitimar a vitoria
do PSOE no 2004 e a nova

relación coas forzas nacionalis-
tas á que aquela deu lugar, o PP
e os medios da dereita neona-
cionalista española teimaron
nunha estratexia político-me-
diática que, baixo o lema “Espa-
ña se rompe”, incluíu unha
campaña de alarma pola “per-
secución” do castelán e dos
seus usuarios nas comunidades
bilingües. 

Calquera que, con humor e
paciencia, seguise esa campaña
percibiría doadamente os seus
métodos: uso sistemático das
medias verdades, deformante
esaxeración dos detalles máis
discutibles das políticas lingüís-
ticas, permanente elevación da
anécdota a categoría, completo
silencio sobre os problemas dos
usuarios das outras linguas,
machacona identificación en-
tre idiomas periféricos e xenrei-
ra antiespañola. E o máis signifi-
cativo: nula vontade de achega-
mento convivencial e pluralista
á problemática lingüística his-
pánica. Había que cargarse a
“España plural” zapateriana,
encirrar os máis baixos instintos
do nacionalismo español e, co-
mo non, inflarlles as partes pu-
dendas aos cataláns. 

A consecuencia desta enxu-
rrada é o Manifestazo, á vez vi-
timista e supremacista, con-
descendente e mamporreiro,
inspirado por Pedro J. Ramírez
e Rosa Díez e executado polos
seus letrados abducidos. O es-
crito é o penúltimo fito desa es-
tratexia da crispación na que o
director de El Mundo e os seus
aliados teñen o seu particular
“raca-raca”. E agora que Raxoi
se lles foi das mans, danlle o
papel estelar a Díez, esforzada
botaporela da que só sabemos
con certeza que nunca promo-
verá un Manifesto polo Senti-
do Común.�

MANIFESTAZO’’

’’O Manifestazo, á vez
vitimista e
supremacista,
inspirado por
Pedro J. Ramírez
e Rosa Díez e
executado polos
seus letrados
abducidos”

Aínda que hoxe en día as noti-
cias se suceden de forma artifi-
ciosamente acelerada, de mo-
do que lembrar o ocorrido hai
quince días semella un acto de
memoria histórica, quizais re-
sulte oportuno recordar a si-
tuación do líderpopular hai só
un par de semanas. Daquela a
prensa acompañaba o apelido
Raxoi cos cualificativos de ga-
llego e indeciso, o que no di-
cionario da lingua común re-
presenta unha redundancia.
O candidato non tiña progra-
ma, era unha especie de Fo-
rrest Gump, un despistado na
capital, sobre o que todos se
preguntaban como puidera
chegar tan alto. A Raxoi, escoi-
tar ese repentino epíteto de
“gallego” debeulle sentar igual
de estraño que o de “sudaca” a
un deses venezuelanos ricos
que chegan aquí fuxindo de
Chávez.

Mais, o caso de Raxoi ta-
mén ten que lle digan. El foi o
encargado pola sede de Géno-
va de tomar o mando na crise
do Prestige, botando abaixo a
proposta de Cuíña de aban-
deirar as mobilizacións. Tras
un polémico e histórico con-
sello da Xunta, Raxoi, seguin-
do a consigna de Aznar, cerce-
nou, por anos, a autonomía do
PP galego. Fraga non llo per-
doou ao de Valladolid e diso
aínda deixou constancia no
pasado congreso. Cabe lem-
brar que os supostos trapos
suxos de Cuíña (venda de ma-
terial para os voluntarios), de
pouca entidade monetaria, e
que ao pouco se demostraron
falsos, foran destapados opor-
tunamente nos días da crise
por un diario madrileño. O la-
linense pasou de vicepresi-
dente in pectore, din que co
nomeamento xa asinado e a
punto de imprimir no DOG, a
político acabado en cuestión
de horas e de días.

GALEGOS DE MADRID. Os galegos
sempre son moi queridos,
sempre se integran moi ben
en Madrid, en canto non in-
tenten exercer de tales e mes-
mo, ás veces, aínda sen tenta-
lo, abonda con que lles come-
ce a ir mal. Foi o que lle oco-
rreu a Mario Conde, desde o
comezo da súa caída e o que
lle pasou a Raxoi nos últimos
dous meses. Reciprocamente,
agora que se recuperou, xa
ninguén lle volveu lembrar a
procedencia.

Hai tamén un par de se-
manas, o deputado socialis-
ta Ceferino Díaz presentaba
en Vigo as súas memorias
sobre o tempo da autono-
mía. Un veterano membro
do partido, situado entre o
público, lembrou como An-
tonio Rosón, presidente da
Xunta pre-autonómica, fora
oportunamente denunciado
como membro dunha fami-
lia de paseadores en dúas re-
portaxes de Interviu, a revis-
ta do catalán Asensio. Unha
acusación que, non embar-
gante, non lle afectou para
nada ao seu irmán Juan José,
o glorificado ministro do In-
terior que negociou a entre-
ga das armas da ETA-PM.
Por unhas e outras razóns, o
Estatuto Galego, cuxa redac-
ción comezara apenas con
tres meses de atraso, respec-
to do vasco e o catalán, aca-
bou aprobándose tres anos

máis tarde, case á par do an-
daluz.

E de colofón, unha anécdo-
ta, que garda máis relación
con todo o antedito do que en
principio poida parecer. Un
armador vigués contratou o
ano pasado un coñecido des-
pacho madrileño por un
asunto de seguros marítimos.
O despacho madrileño sub-
contratou inmediatamente
un avogado de Vigo para que
lle levase o caso. O avogado de
Vigo confesáballe a este xor-
nalista, con indisimulada fa-
chenda: “Pero, os de Madrid
que van saber do mundo do
mar!”. A risa, en realidade, non
merecía ser tanta, porque o ar-
mador, dando mostra de ser
vítima dun complexo que aín-
da lle afecta a parte da elite ga-
lega, estaba pagándolle ao
despacho madrileño un sucu-
lento beneficio por non facer
nada, un imposto de capital.�

TRIBUNA �Manuel Veiga.

A ÚLTIMA PERIPECIA DO GALLEGORAXOI

’’Agora que se recuperou,
xa ninguén lle volveu
lembrar a procedencia”

Mariano Raxoi na sede central do PP. SERGIO PÉREZ/REUTERS
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Suso de Toro (Santiago, 1956)
vén de publicar Outra Galiza
(Xerais), que é un compendio
dos seus traballos en A Nosa Te-
rra e El País de 2003 a 2008. O
percorrido axuda a completar
outras calas directas do escritor
en ensaios como Españois to-
dos ou Outra idea de España, e
mesmo o seu libro máis recente
Madeira de Zapatero.
NNoo  pprróóllooggoo  ffaallaa  ddoo  xxoorrnnaalliissmmoo
ccoommoo  uunn  aammoorr  pprriimmeeiirroo..
É algo que nunca incorporei no
argumento de quen son eu co-
mo persoa e como escritor. Es-
tou tomando conta de que me
vexo cada vez máis metido no
xornalismo. O conto vén de que

o xornalismo foime moi valioso
desde neno. Crieime de cativo
nun bar e en Galiza alí están de
sempre os xornais. Andaba abu-
rrido polas mesas e lía todo: La
Noche, El Correo, Faro, Voz de
Galicia... Lembro ler a Cunquei-
ro de pequeno. Non era un saber
secreto pero é agora cando lle
dou a importancia que tén na
miña formación. Con eles me fi-
xen a informarme a opinar.
EEssccrriibbiiuu  mmooiittoo  nnooss  xxoorrnnaaiiss  ee
nneessttee  OOuuttrraa  GGaalliizzaa eessccoollllee  uunn
ppeerrííooddoo  ((22000033--22000088))  eenn  ddoouuss
xxoorrnnaaiiss,,  AA  NNoossaa  TTeerrrraa ee  EEll  PPaaííss..
Fixen esa escolla por necesidade,
porque escribín onde puiden fa-
celo. Houbo un tempo no país
en que a situación para moitos
de nós foi agoniante, de opre-
sión. Padecina persoalmente

con dureza. Só podía escribir en
A Nosa Terra, que me ofreceu o
seu espazo, pero tiña un alcance
menor do que a prensa diaria.
Máis adiante puiden escribir na
prensa dixital (Vieiros, Xornal.com).
Eran os lugares que me queda-
ron para dialogar co meu país. O
que publiquei en A Nosa Terra
era un discurso, unha crítica des-
de o punto de vista cidadán, non
política pero si ideolóxica desde a
democracia e a construción dun-
ha Galiza autocentrada. 
AAggrruuppaaddooss  ccaammbbiiaann  ddee  sseennttiiddoo??
Iso penso. Hai crítica e proposta
de cambio. Na segunda parte fa-
lo xa de en que medida se verifi-
cou ese cambio, co novo gober-
no, e canto ten de satisfactorio
ou non. Nos artigos falaba de co-
mo entendían o poder político o

PP e Fraga e como o exerce ago-
ra o bipartito. O tempo de tránsi-
to é o que se recolle neste libro.
Foi toda unha época da autono-
mía, un xeito específico de rela-
cionar a política cos cidadáns, e a
perda de poder do PP é algo moi
profundo, moito máis que unha
alternancia de partidos. O que
constato na segunda parte é que
esa construción do poder políti-
co contaminou a oposición, que
miran de maneira parecida á so-
ciedade. Despois de tanto tem-
po sen esperanza de acadar o
poder, a situación infantilizou-
nas e non as deixou madurar.
Fáltalles impulso histórico.
SSoossttéénn  uunnhhaa  iiddeeaa,,  qquuee  ttaamméénn  eess--
ttaabbaa  eennMMaaddeeiirraa  ddee  ZZaappaatteerroo,,  ssoo--
bbrree  oo  pprroottaaggoonniissmmoo  xxeerraacciioonnaall..
Sempre separo ás persoas

POLÍTICA.10. ANOSATERRA
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Suso de Toro, escritor

‘As forzas políticas van por detrás da socied

>>>

’’O nacionalismo galego tivo
unha relación conflitiva
coa autonomía porque en
conxunto non participou
na súa construción e
mesmo hoxe non ten unha
relación cómoda e natural”

’’Durante moito tempo
pensar Galiza foi só cousa
dos nacionalistas. O PSdeG
aínda ten moito que andar
como suxeito político que
pensa desde aquí”
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das xeracións, porque hai xente
de 80 anos que está en plenitude
de creatividade. En liñas xerais
vexo que en persoas do naciona-

lismo e da esquerda en xeral o
seu proxecto histórico está cadu-
co e fóra de época, xa era irreali-
zábel pero non teñen capacida-
de de crear un novo. Tampouco
vexo que en xente máis nova
exista ese proxecto para o futuro.
Preocúpame a situación do na-
cionalismo galego porque, ao ter
accedido ao poder, este conver-
teuse no horizonte e por debaixo

POLÍTICA.11.

ccaannssaa..  AA  hhiissttoorriiaa  nnoonn  ppooddee  mmuu--
ddaarr,,  rreeccttiiffiiccaarrssee??
Cando foi o de Nunca Máis a re-
belión catalizou todas as enerxí-
as e viuse a vitalidade, creativi-
dade e modernidade da nosa
sociedade en canto espantou o
medo. Foi marabilloso. Lamen-
to que as forzas políticas estean
por detrás das potencialidades
da sociedade galega. Haberá
outros momentos de explosión.
Houbo cambios con este go-
berno, sen dúbida, pero está
por ver que xeracións son quen
de modelar nos próximos anos,
porque con matices coido que
será un goberno parecido de
PSdeG e BNG. Esa capacidade
de influír dos gobernos vímolas
estes días no sucedido coa se-
lección española.
EEnn  qquuee  sseennttiiddoo??
Esta selección manifestou unha
xeración de xogadores alegres.
O Raúl da man no peito cando o
himno xa é vello. A idea de so-
metemento da selección espa-
ñola ao Real Madrid fíxoa vella
Luis Aragonés. Acaba de apare-
cer unha xeración de rapaces,
capitaneada por xogadores ca-
taláns ou alí formados, cun
dianteiro fillo de galegos, bas-
tante carentes de ideoloxía polí-
tica, cun entusiasmo patriótico
lóxico, pero alegres e que abren
esperanza dunha España me-
nos sectaria. Con isto quero di-
cir que un tempo caduca dun
ano para outro e aparecen no-
vos impulsos. É unha xeración
nova, mestiza e produto da de-
mocracia. En Galiza pode suce-
der unha síntese semellante que
teremos que ver como se dá. Por
iso lamento que o nacionalismo
sexa tan sectario, querendo en-
caixar á sociedade nas súas ide-
as e non abríndose máis. Por-
que ademais a cultura do gale-
guismo tense que revisar e reci-
bir da sociedade, a auga ten que
moverse en todos os lados. Du-
rante uns meses tiña que calar a
boca e escoitar á xente. �

non hai un obxectivo estratéxico,
unha visión histórica de que fa-
cer co país: que Galiza queremos
nesta España e nesta Europa. Iso
haino en Cataluña, que mesmo
ensaia diversas vías e discute co-
mo realizarse na historia. 
PPoorr  qquuee  nnoonn  hhaaii  eessee  ddeebbaattee??
Se pensamos no Partido Socia-
lista de Paco Vázquez estaría to-
do dito. O de Touriño empeza a
existir desde que o PSdeG xes-
tiona Galiza e ten poder políti-
co, pero é insuficiente. Non
existe o PSdeG como cabeza
pensante que imaxine o país.
En parte pola historia da es-
querda do país, que se debateu
entre a visión estatal e a nacio-
nalista. Chegou un momento
en que pensar Galiza era só
cousa dos nacionalistas. O PS-
deG aínda ten moito que andar
como suxeito político que pen-
sa desde Galiza.
EE  oo  nnaacciioonnaalliissmmoo??
O nacionalismo galego tivo un-
ha relación conflitiva coa auto-
nomía porque en conxunto
non participou na súa constru-
ción e mesmo hoxe non ten un-
ha relación cómoda e natural.
Falta que se sinta dono do mo-
mento histórico e político e di-
ga, ‘temos isto e pilotándoo
imos cara a este obxectivo’. Ga-
liza como nacionalidade hoxe
non ten dono. Fraga fíxose a ese
molde e imaxinouse nun mo-
mento como gobernante gale-
go, pero só era un país moder-
no na manipulación ideolóxica
e da información, no político
era un país minorizado. Fraga
teorizou a idea da autoidentifi-
cación, que mesmo lle causou
un choque con Madrid, pero
era unha idea que ofrecía a con-
trapartida do ananismo político
e o estrago do diñeiro.

DEIXAR O SECTARISMO,
OUVIR Á SOCIEDADE

VVoosstteeddee  aappeennaass  tteenn  cciinnccuueennttaa
aannooss  ee  sseemmeellllaa  ccuunnhhaa  vviissiióónn  xxaa
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sociedade’

Carlos Aymerich

A semana pasada, no inicio
da precampaña electoral

da sucursal galega do PSOE,
Touriño acendía o auditorio cun
aceso discurso progresista: “Non
me interesan os megavatios. O
que me preocupa desde hai me-
ses (sic) é esa muller que onte
perdeu o seu emprego”. Alén da
pregunta, obvia, que muitos nos
fixemos ao escoitar o presidente
(e se o sabía desde hai meses,
porque non evitou que a coitada
da muller perdese o traballo?)
contrasta esta profesión de fe
progresista co feito de que até
esa mesma semana a Consella-
ría de Economía mantivese
nunha webo argumento, xa em-
pregado polo PP, dos baixos sa-
larios como incentivo para o in-
vestimento en Galiza. Só após a
denuncia do BNG esta referen-
cia foi retirada. Progresismo.

O gobernador do Banco de
España, en liña coas directrices
do seu superior Trichet, indica
que os salarios non poden subir
ao ritmo da inflación e volve
anunciar a insustentabilidade
do sistema de pensións, ao
tempo que aconsella reducir o
gasto público, nomeadamente
o social. Este militante socia-
lista, responsábel da supervi-
sión dos mercados financeiros,
non formulou autocrítica nin-
gunha pola súa responsabili-
dade no sobre-endebeda-
mento das familias ou por non
informar da gravidade da crise
antes das eleccións. Tratábase
de non influír na escolla do
electorado, non vaia ser que vo-
ten sabendo o que lles convén.
Progresista, moi progresista. 

Mais, de que sorprenderse
se para o presidente do go-
berno español a Directiva “Re-
torno” é unha medida progre-
sista! Como a xornada laboral
de 65 horas ou a privatización
de RENFE ou AENA. Dese seu
progresismo que me borren.
Abóndame con ser naciona-
lista. Nacionalista galego.�

PROGRESISMO’’

’’Dese seu progresismo
que me borren.
Abóndame
con ser
nacionalista”

NNeesstteess  aannooss  vvoosstteeddee  mmaannttéénn
uunnhhaa  rreellaacciióónn  iinntteennssaa  ccoo  pprree--
ssiiddeennttee  ZZaappaatteerroo  ddaa  qquuee  ssaaee
uunn  lliibbrroo  bbiiooggrrááffiiccoo..  CCaannddoo
aaggoorraa  ssee  ppuubblliiccaa  OOuuttrraa  GGaallii--
zzaa,,  ppaarreeccee  qquuee  oo  rruuííddoo  ee  aa  ffuu--
rriiaa  ddee  MMaaddrriidd  ppuuiiddoo  ccooaa  iiddeeaa
ddaa  ‘‘EEssppaaññaa  pplluurraall’’  ddeesstteess  ccaa--
ttrroo  aannooss  aanntteerriioorreess..

Este libro fíxose só e en
marcha. Hai un pensamento
que traballa con categorías,
pero o meu é máis dialogan-
te coa sociedade e fragmen-
tario. O libro de Nunca Máis
xa tiña esa pegada de reivin-
dicación de cidadanía, e con-
tinúa con Españois todos e
Outra idea de España.... Falas
de que a situación agora é
outra, pero substancialmen-
te a tarefa é a mesma. Nunca
Máis fíxome pensar no que
era posíbel e no que non. Na-
quel momento vin que aínda
que o galeguismo fornecía a
posibilidade de pensar Gali-
za como nación,  Galiza só
era posíbel reencaixándose
doutro xeito no Estado. Foi
unha situación tan de necesi-
dade que vin que a idea de
Galiza estado independente

era irrealizábel e formulada
así era perder o tempo e as
enerxías. Sigue sendo o
mesmo. Do diálogo persoal
e político con Zapatero en-
tendo que o problema segue
sendo interpretar España fe-
deralmente. Porque non é
posíbel a España destes vin-
te intelectuais do partido de
Rosa Díez que recollen a
bandeira de extrema dereita
que deixa agora o PP, e que
pasou do España se rompe
ao El castellano se rompe.
Fronte a iso está a expresión
política real das nacionali-
dades, que non son só unha
realidade social e antropoló-
xica, tamén é política. Exis-
ten politicamente non por
ter Estatuto, que tamén o
ten La Rioja, senón por teren
forzas políticas propias. Esa
é a contradición que ten que
resolver España, porque
non vai haber máis estados
nación, pero tampouco vai
volver o Estado nación espa-
ñol que coñecemos no fran-
quismo. Imos estar nego-
ciando continuamente es-
pazos de soberanía.�

‘Pasamos
do España se rompe
a el castellano se rompe’

A súa posición é de francotirador

crítico, e ás veces iso non deixa

ver nidiamente cal é o seu propio

posicionamento. Cal é?

É importante saber como é a nosa

actuación como intelectuais. O libro

reivindica a cidadanía como suxeito

de soberanía e somos os cidadáns

quen construímos os espazos nacio-

nais. No mundo da esquerda e do

nacionalismo vexo unha cultura do

sectarismo que rexeito e combato.

Intento expoñer as miñas ideas des-

de a miña posición social e de com-

partir o destino de Galiza, que é o pa-

ís da miña vida. Expoño con contra-

dicións a miña opinión individual,

porque a xenérica de cada forza po-

lítica ou facción xa se coñece, e esa é

riqueza que podo ofrecer ao meu

país. Non debera importar como me

sitúo politicamente á hora de ler os

meus textos. Entristéceme cando a

xente le e di “este é bloqueiro” ou “es-

te é socialista”, porque están feitos

con toda a honradez de que son ca-

paz e iso é un reducionismo miserá-

bel. En Cataluña podería ter votado

segundo o momento a tres forzas di-

ferentes, pero alí poderíame sentir

no PSC, nas posicións en xeral de

Pasqual Maragall, pero na Galiza non

me vexo expresado en ningunha

das forzas da esquerda desde a con-

vicción de que precisamos forzas

política propias. No PSdeG hai au-

sencia de mirada nacional e no BNG

hai unha cultura política e unha vi-

sión que me resulta insatisfactoria,

que herdou máis do galeguismo do

interior de Piñeiro, máis antropolóxi-

co e cultural, que do que tivo que

exiliarse, o de Bóveda, Seoane, Cas-

telao ou Picallo, que era máis político.

O galeguismo que me interesa é o

de Galiza, non é o da Galicia que

acepta a historia tal como veu sen re-

belarse.�

‘O meu galeguismo é o de Galiza, non o de Galicia’
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da prensa escrita coma min, son
suspicaces cos blogs. Queremos
investir as nosas vidas domi-
nando as conversas. Non fala-
mos de todo, interpretámolo.
Damos información que a xen-
te precisa para as súas conver-
sas, non ao revés. Cando os xor-
nalistas falamos de integración,
iso en xeral significa integrar im-
presión e actividades en liña.
Pero a auténtica integración en

liña vén por si soa. A integración
de xornalistas e cidadáns. Por
suposto, non debería haber dis-
tinción, mais os xornalistas aín-
da queremos vernos como un-
ha clase aparte. Podemos facer
unha chamada ás armas en
plan marxistas: blogueiros do
mundo unídevos, mais facendo
dos blogs algo vibrante, crítico e
autocrítico. E por suposto revo-
lucionario”.

OS ESPAÑOL FALANTES
OPRIMIDOS

PPúúbblliiccoo
((xxoovveess  2266  ddee  xxuuññoo))

Este diario inclúe un artigo de
MMaannuueell  RRiiccoo  sobre a “opresión”
á que están sometidos os falantes
de castelán en Catalunya, Galiza
e Euskadi. “Se o idioma persegui-
do é o español, mentres que os
que florecen en mil primaveras
son o galego, o éuscaro e o cata-
lán, como é posíbel que non haxa
nin unha soa persoa que non do-
mine o español, mentres que son
decenas de milleiros de cidadáns
que viven en Galiza, Euskadi e
Catalunya que descoñecen os
idiomas dos devanditos territo-
rios? En que sotos teñen agacha-
dos aos españois que non saben
falar español por culpa da opre-
sión que exercen os nacionalistas
ruíns contra o idioma de Cervan-
tes?”. O mesmo día, este xornal
tamén ofrece unha información
de actualidade que explica que a
Comunidade de Valencia (PP)
despedirá os ensinantes que non
impartan en inglés a materia de
Educación para a cidadanía. “O
mesmo xeito que nós cumpri-
mos coa LOXSE e a LOE estando
en desacordo, o resto do sistema
educativo ten que cumprir as or-
des que emanan da Consellaría”,
dixo Alejandro Font de Mora,
conselleiro de Educación.

O MANIFESTO
A PROL DO CASTELÁN

EEll  PPaaííss
((ddoommiinnggoo  2299  ddee  xxuuññoo))

Con ironía, SSuussoo  ddee  TToorroo  escribe
un artigo de opinión en El País
para abordar a situación do cas-
telán, que defenden os 20 autores
dun manifesto a prol desa lingua.
“É certo que os nosos avós fala-
ban a lingua galega, mais facíano
sen mala fe, era por ignorancia da
lingua común, a verdadeira. Nós
hoxe, falamos e escribimos co-
rrectamente o castelán e os no-
sos fillos xa saben conxugar o
pretérito perfecto “he dicho”,
cando para nós, antes, o pretérito
era indefinido, “dixen”. Desde a
secular ignorancia galega non
deixamos de progresar, falare-
mos por fin como en Chamberí.
Aínda que por culpa da Constitu-
ción que recoñece as nacionali-
dades históricas e as súas linguas,
e da autonomía aínda vixente, os
nosos fillos son obrigados a estu-
dar a lingua autonómica, que
non é a común. Menos mal que
non é obrigatorio coñecela, a di-
ferenza da verdadeira”.�

OS BLOGS
E OS XORNALISTAS

GGuuaarrddiiaann
((mméérrccoorreess  2255  ddee  xxuuññoo))

O veterano xornalista británico
RRooyy  GGrreeeennssllaaddee  aborda a cues-
tión das bitácoras no artigo pu-
blicado polo seu xornal, Guar-
dian, “Por que os xornalistas de-
ben aprender os valores da re-
volución blogueira”? Trátase
dunha pregunta con intención:
“O debate sobre o uso que os
blogs teñen para o xornalismo
tende a caer en saco roto, princi-
palmente porque moi pouca
xente o trata en serio. Nas últi-
mas conferencias que fun, os
conferenciantes referíanse a
unha triste viaxe do ego dos seus
autores, pero sen ser un auténti-
co servizo público. Os xornalis-
tas, especialmente os veteranos

ENPOLEIROALLEO

Fernando Sabater, promotor do manifesto en defensa do castelán.

CHULÉANNOS’’
Luís Lamas

N a lexislatura pasada atu-
ramos a ministra de Fo-

mento insultar de xeito reite-
rado os galegos, e supoño que
a ningún galego, con indepen-
dencia da súa ideoloxía, lle
gusta que insulten a súa terra.

A verdade é que todos espe-
rabamos que deixase o gober-
no, pero Zapatero, coa súa tei-
mosía, decidiu mantela no
mesmo posto.

Galicia vai ser a última co-
munidade que teña alta velo-
cidade, iso hoxe xa non é dis-
cutíbel, é un feito inevitábel,
agora só queda saber cando. 

Un exemplo da falta de
vontade: entre Lubián e Za-
mora hai unha chaira.  Facer
un proxecto de liña de alta ve-
locidade por alí non debe ser
complexo, porén levan catro
anos para facéreno. 

Cómpre lembrar que o
Consello de Ministros celebra-
do antes das eleccións apro-
bou un investimento de 292
millóns. Catro meses despois
nin un só euro licitado. Nou-
trora isto chamaríase aldraxe e
a ministra estaría na casa. 

Zapatero e Touriño empe-
ñaron a súa palabra no 2012,
sabendo que non se pode
cumprir. E algún conspicuo
socialista como o alcalde de
Lugo, farto de falar de prazos
que nunca se cumpren, xa non
da datas, só di que o AVE che-
gará a Lugo na altura na que
chegue ao resto de Galicia. É
dicir, o mesmo que a ministra
cando fala do “horizonte”.

Moitas voces están a falar
do 2020 como data probábel
de chegada do AVE a Galicia, é
dicir, case 30 anos dende o
AVE a Sevilla.

Claro que se fose só o AVE,
pero hai máis, como os atran-
cos que se puxeron para o por-
to exterior de A Coruña men-
tres para O Musel todo eran
parabéns, e así un longo etcé-
tera.�

Moitas voces están a falar
do 2020 como data
de chegada do AVE ,
é dicir, case
30 anos dende
o AVE
a Sevilla”

’’
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recoñecen que, para os seus so-
cios de Goberno, darlle novas
transferencias a Galiza é outor-
garlle réditos políticos ao BNG.
Por iso, ven factíbel que  Elena
Salgado expoña de forma públi-
ca todos os atrancos existentes e
insinúe que o proceso está deti-
do, sen que haxa un prazo para
botalo a andar.

OS PROBLEMAS DE TRÁFICO. A cesión
do tráfico está a atopar atrancos
en varios ámbitos. O Ministerio
das Administracións Públicas
sinalou que ve dificultades para
a súa transferencia. Neste caso
non se trataría só de impedir
que se visualice a descentraliza-
ción, segundo voces da Vice-
presidencia. Estas fontes consi-
deran que nin a Consellaría de
Presidencia nin o Goberno cen-
tral amosan demasiado intere-
se no traspaso de tráfico. Sina-
lan que para, o departamento
que dirixe Xosé Luís Méndez
Romeu, é unha pataca quente
porque implica xestionar unha

documentos correspondentes
para iniciar os trámites.

O 12 de decembro de 2007
Zapatero e Quintana decidiron
abrir a negociación das novas
transferencias. O 26 de decem-
bro púxose en marcha unha co-
misión bilateral e xa se produci-
ron varias reunións. 

Con todo, hai acordos pen-
dentes. Mentres algunhas fon-
tes oficiais da Vicepresidencia
ven encarrilado o proceso, ou-
tras voces do mesmo departa-
mento admitiron que a minis-
tra Elena Salgado podería tratar
de evitar que se visualice un no-
vo período de descentralización
dentro do Estado. Segundo este
punto de vista, a ministra adop-
taría a estratexia de ceder a pin-
gas as transferencias acordadas
coa Xunta e faríao da forma
máis sixilosa posíbel.

Existe outro factor, o electo-
ral. Vicepresidencia (BNG) é o
departamento do Goberno ga-
lego encargado da negociación
con Madrid e os nacionalistas

H. Vixande
A ministra das Administracións
Públicas, Elena Salgado, ve difi-
cultades para ceder as transfe-
rencias acordadas a finais do
ano 2007 entre o presidente do
Goberno central, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, e o vicepresi-
dente da Xunta, Anxo Quinta-
na. O pacto producírase como
contraprestación aos apoios
ofrecidos polo BNG ao PSOE no
Congreso, nun momento no
que o Goberno central precisa-
ba dos votos nacionalistas.

O acordo entre Zapatero e
Quintana incluía nove transfe-
rencias. De momento, o Gober-
no central cedeu catro. As ou-
tras cinco non representan
grandes sumas de cartos e o vi-
cepresidente manifestou a von-
tade da Xunta de asumir as no-
ve. Recentemente o Parlamen-
to galego reclamou tamén tráfi-
co. Esta competencia require
un trámite parlamentario e está
condicionada á súa inclusión
na orde do día para o seu debate
no Congreso. Non hai data para
abordar na cámara baixa a
cuestión, mais o Parlamento
central xa ten no seu poder os

actividade complexa e que para
o Goberno central representa
situar á Galiza no mesmo nivel
competencial que o País Vasco
ou Catalunya, coas implica-
cións políticas que comporta.

Tráfico é unha demanda
unánime do Parlamento de Ga-
liza; a asunción desa compe-
tencia enmárcase no desenvol-
vemento da Lei da Policía auto-
nómica e significa reafirmar a
vontade de autogoberno. Aínda
que algúns sectores ven na crise
unha escusa do Executivo cen-
tral para non traspasalo, fontes
de Vicepresidencia admiten
que levaría aparellado un im-
portante capítulo orzamenta-
rio, pero sinalan que o Ministe-
rio non empregará a situación
económica para adiar a súa ce-
sión, senón que optará por ou-
tros argumentos, aínda que o
obxectivo de Madrid sería atra-
sar a transferencia.

Ante a cesión dunha compe-
tencia que está sometida á deci-
sión do Congreso, o Goberno
central está condicionado polas
maiorías parlamentarias. En Vi-
cepresidencia admiten que
cando se debata na cámara alta,
poderían formarse alianzas
parlamentarias que impulsen o
acordo, a semellanza do apoio
dado polo PP a unha proposi-
ción do BNG no Congreso para
garantir as datas do tren de alta
velocidade, que deixou en mi-
noría o PSOE.�

A ministra das Administracións Públicas, Elena Salgado, o presidente Emilio Pérez Touriño e o vicepresidente, Anxo Quintana, nunha reunión sobre as transferencias.      

H. Vixande
O 17 de xuño o Xulgado de Ins-
trución Número 1 da Audien-
cia Nacional sobreseeu e ar-
quivou o proceso derivado da
Operación Castiñeira contra
membros da Assembleia da
Mocidade Independentista
porque “tras unha exhaustiva
investigación” non aparece-
ron probas que “xustifiquen” a
incriminación dos imputados.
O xulgado tamén desvinculou
a AMI “de actividades relacio-
nadas co terrorismo”.

A Operación Castiñeira tivo
lugar o 14 de novembro de
2005, cando a Guarda Civil
despregou “un inédito operati-
vo” –segundo aquel día publi-
cou La Voz de Galicia– no que
detivo a dez persoas en Santia-
go, Ourense e Vigo –posterior-
mente sumouse unha persoa
máis–, practicou 13 inspec-
cións en domicilios particula-
res e locais sociais, incautou di-
verso material e clausurou
temporalmente a páxina web
da AMI. Os nomes íntegros dos
imputados publicáronse na
prensa e as inspeccións reali-
záronse con presenza de me-
dios de comunicación. A acu-
sación foi de presuntos delitos
de asociación ilícita, enaltece-
mento do terrorismo, inxurias,
calumnias, danos e alteración
da orde pública. 

O caso peregrinou duran-
te case tres anos polos tribu-
nais. Do Xulgado de Instru-
ción Número Un da Audien-
cia Nacional pasou aos xulga-
dos de Santiago. Estes inhibí-
ronse en favor da Audiencia
Nacional, cuxo Xulgado de
Instrución Número Tres á súa
vez inhibiuse en favor do Xul-
gado de Instrución Número
Un da mesma Audiencia Na-
cional, o que autorizou o ini-
cio das operacións. 

No momento do seu ar-
quivo, o proceso da Opera-
ción Castiñeira acumulaba
dezaseis tomos de actua-
cións, no que sobranceaban
os informes de intelixencia
da Garda Civil e a Policía Na-
cional. Os imputados van so-
licitar a devolución dos car-
tos, libros, revistas, CD musi-
cais e demais documenta-
ción incautada.�

’’Elena Salgado
podería tratar de evitar
que se visualice un novo
período de
descentralización dentro
do Estado”

’’Para a Consellaría
da Presidencia, Tráfico é
unha pataca quente
porque implica xestionar
unha actividade
complexa”

Arquivada
a Operación
Castiñeira
Durou tres anos,
ocupaba 16 tomos
e motivou
once detencións

Nin os nacionalistas
queren admitir que hai
atrancos, nin os
socialistas recoñecer os
éxitos dos seus
compañeiros de Goberno

As transferencias ocultas
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X.C.
O presidente do PP albisca as au-
gas máis tranquilas, logo de que
as noticias demoscópicas anun-
cien que coxunturalmente su-
perou a Zapatero. Pero o  debate
interno segue moi quente no Pa-
ís Vasco, Cataluña e Madrid.

Desde que acabou o Congre-
so de Valencia, as noticias no PP
sucédense.  Dunha banda a nova
equipa preséntase en sociedade
e consegue superar o cerco no
Congreso dos Deputados ao su-
mar á súa iniciativa de compare-
cencia de Zapatero, para explicar
a situación económica, os votos
de todos os grupos políticos.
Ademais Raxoi apareceu na se-
sión de control sen que ningun-
ha das vellas caras estivese por fin
presente, flanqueado por Soraya
Saenz de Santamaría ou Esteban
González Pons como valadares.

Se a iso se lle suman as noti-
cias que sairon en diferentes in-
quéritos, todo parece pintar de
rosa na nova singladura. Supe-
rou a Zapatero en popularidade
coxuntural e o diario Público
deu a coñecer que até un 20%
dos apoios de Zapatero en mar-
zo pasado foron para evitar o ac-
ceso de Raxoi á presidencia, o
que lle daría a razón na súa vira-
xe ao centro, plasmada na frase
de “temos que evitar que os ci-
dadáns voten ao PSOE porque
nós resultemos especialmente
antipáticos”.

Toda esa política está aínda
empezando, e con contradi-
cións visíbeis. A secretaria xeral,
María Dolores de Cospedal, vol-
veu repetir a vella ladaíña sobre o
11-M e, temorosos de perder vo-
tos pola dereita que vaian ao colo
de Rosa Díez, apuntáronse ao
manifesto a prol do castellano
promovido entre outros por Fer-
nando Savater e aplaudido por

Federico Jiménez Losantos, un-
ha compañía que, dadas as cir-
cunstancias, ninguén se apura a

publicitar, tampouco El Mundo.

OFENSIVA DE AGUIRRE. Quen non
asimilou a súa derrota foi a presi-
denta madrileña. Minimizada
na dirección, fixo ver o seu desa-
grado cun xesto tacticamente
con pouco futuro: cesou a dous
puntais do seu goberno que es-
tán na Executiva de Raxoi, Alfre-
do Prada e Manuel Lamela. 

A filtración de que ofrecerá
entrar no goberno madrileño a
Juan Costa e Manuel Pizarro,
correu en círculos madrileños,
pero ninguén a confirmou.

Certa ou non, Mariano Raxoi
preferiu atar ao expresidente
de Endesa, que aceptou de boa
gaña representar ao PP na Co-
misión Constitucional.

Aznar pola súa banda vol-
veu a querer asomar a pesar
do repaso recibido en Valen-
cia e desde os encontros de
verán da FAES falou de que
ofrecía a Raxoi “aprezo, res-
pecto e sinceridade intelec-
tual”, para no mesmo foro
asegurar que Esperanza Agui-
rre era unha das políticas que
mellor representa o PP.�

Cambios na cúpula militar.A ministra de Defensa anunciou o relevo nas pró-

ximas semanas da Xunta de Xefes de Estado Maior, aínda que polo de agora

non anunciou os nomes da nova cúpula militar. Na súa primeira comparecencia

ante o Congreso, tras volver da baixa maternal, Carme Chacón tamén adiantou

que no novo período de sesións haberá unha nova lei de Defensa Nacional que

incluirá o mandato de elaborar unha Estratexia Nacional de Seguridade. �

Xesús Veiga

X a está circulando un novo
Obxecto Verbal Non Iden-

tificado: o “marianismo”. Non
sabemos se é a enfermidade se-
nil do “aznarismo” ou a recrea-
ción –na galaxia do PP– da se-
cuencia evolutiva que represen-
tou no seu dia o “zapaterismo” a
respecto do “felipismo”.

A case totalidade dos “ismos”
que hexemonizan o mercado
político dos nosos días non defi-
nen un corpo estruturado de
ideas orixinais que pretendan
concitar apoios sociais a proxec-
tos de ordenación dos diversos
intereses en conflito.O que hai é
unha retórica de conveniencia
para que as marcas xa rexistra-
das acaden unha maior difusión
por mor das virtudes que encar-
na o liderado emanado do gru-
po correspondente.

Unha das primeiras decisións
importantes do equipo de Raxoi
foi apoiar o “Manifesto pola lin-
gua común”.O diálogo prometi-
do non foi quen de saltar por riba
da proposta-trampa promovida
por Fernando Savater e os seus
amigos. Se os vimbios van ser
eses, o PP poderá contar con Ro-
sa Diez no seu cumio dirixente
pero ficará na severa distancia
que hoxe ten a respecto dos na-
cionalismos periféricos.

A situación económica é o
principal activo que posúe o
“marianismo”.Cen días despois
do 9-M, o líder do PP xa pode
presumir dalgunhas vitorias:o
apoio do PSOE á “Directiva de
Retorno”, o acordo sobre a xor-
nada laboral de 65 horas ou o
desconcerto de Zapatero ante a
contundencia dos impactos so-
ciais da crise.Se a cor do gato
non ten importancia e só intere-
sa que cace ratos, Raxoi pode
pensar que o deserto é mais do-
ce do que cría.Pero se fracasa na
cita de marzo, o “marianismo”
morrerá onde comezou a bio-
grafía do seu proxenitor.�

OVNI
’’

’’Se fracasa na cita
de marzo, o “marianismo”
morrerá onde comezou a

biografía do seu
proxenitor”

Cataluña e Euskadi foron
nesta semana pedras no ca-
miño. María San Gil non qui-
xo abandoar a política sen
meter ruído contra a direc-
ción e coa segura elección de
Basagoiti como novo presi-
dente do PP vasco. Daquela
volveu arremeter contra Ra-
xoi ao que acusa de non ata-
car abondo os nacionalistas e

a Zapatero e de esluír a idea
de España.

En Cataluña o problema é
máis interno, toda vez que
Daniel Sirera, Monsterrat Ne-
brera e Alberto Fernández
Díaz competían sen solución
de continuidade e elevando a
cada día máis a tensión. En
troques de aplicar os novos
estatutos e dilucidalo nunha

especie de primarias, a nova
executiva central tirou pola
rúa do medio e impuxo a súa
propia candidata, Alicia Sán-
chez Camacho. O que falta
por ver nos próximos días é
que resulta desta imposición
desde Madrid, tanto interna-
mente para o partido como
para a imaxe de centralismo
que se lerá en Cataluña.�

Conflitos internos en Cataluña e País Vasco

Raxoi espertou o 1 de xullo superando a Zapatero nos inquéritos. XAN CARBALLA

’’O diario Público
deu a coñecer que até
un 20% dos apoios de
Zapatero en marzo pasado
foron para evitar o acceso
de Raxoi á presidencia”

Raxoi recupera o equilibrio
Supera a Zapatero
en aprobación
pero continúa
con discordancias
internas
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Charina Giráldez
O secretario de Organización do
PSOE, Xosé Blanco, augura un
“debate político intenso” no con-
greso socialista que se vai cele-
brar esta fin de semana en Ma-
drid. Non quere adiantar os con-
tidos das discusións pero prome-
te respostas políticas, renovación
e cambio para facer fronte aos
desafíos da sociedade española.
Dende logo, material para a dia-
léctica non falta porque os mili-
tantes presentaron máis de 5.600
emendas ao relatorio marco. O
coordinador do texto, Jesús Cal-
dera, considera que este elevado
nivel de participación reflicte o
“enorme interese” dos afiliados
por colaborar na definición da
estratexia política do partido. 
O presidente do Goberno foi o
único que ofreceu algunha pista
ao respecto na clausura do IX
Congreso dos socialistas nava-
rros que se celebrou en Burlada o
pasado domingo. José Luís Ro-
dríguez Zapatero reivindicou a
responsabilidade do PSOE por
ser o partido “máis importante
da Unión Europea capaz de mar-
car un rumbo progresista no
mundo”. Dixo que era a única sa-
ída ao fracaso das políticas neo-
conservadores de dereitas que,
na súa opinión, orixinaron a crise
financeira, o desastre da guerra
de Iraq ou as dificultades para loi-
tar contra o cambio climático.
Con esta perspectiva internacio-
nal, referiuse á importancia de
afondar nas políticas de esquer-
da, de defensa dos intereses xe-
rais, no 37º Congreso do partido.

IDENTIDADE DE ESQUERDAS. A maio-
ría das emendas presentadas
tentan reforzar o carácter pro-
gresista das iniciativas do parti-

do. Moitas delas, máis de 50, in-
sisten na necesidade de consoli-
dar a laicidade do Estado. Algúns
militantes solicitan a reforma da
Lei de Liberdade Relixiosa co ob-
xectivo de adecuala á nova situa-
ción do pluralismo relixioso. Ou-
tros reclaman a revisión dos
acordos coa Santa Sede nun in-
tento de axustalos á Constitu-
ción. Tamén hai peticións para
que se reabra o debate sobre a
interrupción voluntaria do em-
barazo. En relación con este
asunto, unha vintena de emen-
das sitúanse un paso máis aló do
programa socialista sobre a des-
penalización do aborto, urxindo
a análise inmediata da actual le-
xislación. Solicitan garantías de
equidade territorial e a segurida-
de xurídica da muller e dos pro-
fesionais médicos. Ademais,

media ducia pretende unha lei
de prazos.

Do mesmo xeito, abondan as
demandas encamiñadas a poñer
freo aos excesos do mercado.
Moitos reivindican unha maior
vixilancia dende a perspectiva do
socialismo democrático para
harmonizar  solidariedade social
con desenvolvemento sostíbel.
Apostan por un modelo que teña
moi en conta o uso de enerxías
renovábeis e, na liña do discurso
oficial, a maioría mantén o rexei-
tamento á nuclear.

O sostemento das prestacións
sociais e dos servizos públicos é
outra das prioridades dos afilia-
dos socialistas que non queren
rebaixas fiscais senón políticas
que garantan o Estado do benes-
tar. Por esta razón, amosan inte-
rese por poñen énfase no diálogo

social, apostan por favorecer a
conciliación ou por fixar a xorna-
da laboral de 40 horas ante a no-
va directiva europea de traballo.
No canto á inmigración, hai moi-
tas emendas dirixidas a redobrar
esforzos para asegurar a garantía
dos dereitos humanos dos es-
tranxeiros que viven en España.
Precisamente, a posición do go-
berno de Zapatero en Europa
con respecto a este tema, e a mo-
deración do seu discurso en
asuntos tan controvertidos co-
mo as relacións igrexa-Estado, le-
van aos máis críticos a temer que
o debate do vindeiro congreso se
quede nunha mera campaña de
imaxe, en lugar de fortalecer a na-
tureza esquerdista do partido. En
principio o lema do encontro, “A
forza do cambio”, indica desexo
de renovación.�
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Madrid recorrerá a consulta do goberno vasco.O executivo vasco vai ini-

ciar unha campaña de información cidadá sobre a consulta do lehendakari,

aprobada polo parlamento de Euskadi o pasado 27 de xuño. O equipo de Iba-

rretxe quere deixar claro o obxectivo deste proxecto de lei que pretende solici-

tar a opinión dos vascos, o vindeiro 25 de outubro, en relación con dous asun-

tos: o final dialogado de ETA e o acordo multipartito polo “dereito a decidir” do

pobo vasco, que desembocaría nun referendo antes do  2011. O goberno de

Zapatero xa anunciou un recurso ante o Constitucional.�V
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Agnès Marquès

E mpezo a escribir estas liñas
dubidando se darlles o pé-

same, se apenarme polos libros
de gramática galega que teño na
casa, polo éuscaro que estudei
de pequena e polo meu catalán,
a miña lingua e a dos meus pais.
Mais confío en que a iniciativa
“Manifesto pola lingua común”
quede como un novo berrinche
de intelectuais miopes. Reco-
méndolles que o lean porque
por cada elemento de sentido
común hai unha distorsión da
realidade, polo menos en Cata-
lunya. Preocúpaos a situación
institucional do castelán. E di
que “nas comunidades bilin-
gües é un desexo encomiábel
aspirar a que todos os cidadáns
cheguen a coñecer ben a lingua
cooficial, xunto á obriga de co-
ñecer a común do país (que ta-
mén é a común dentro desta co-
munidade, non o esquezamos).
(…) É lóxico supor que sempre
haberá moitos cidadáns que
prefiran desenvolver a súa vida
cotiá e profesional en castelán,
coñecendo só a lingua autonó-
mica o suficiente para convivir
cortesmente cos demais”.

Tamén di que a protección
“xenerosa” que a constitución
lles dá ás linguas autonómicas
foi “xusta” para acabar coas res-
tricións que sufriron.

Á parte da distorsión da reali-
dade que destila todo o texto, o
que máis sorprende é o falso pa-
ternalismo co que os seus auto-
res entenden a razón de ser das
linguas autonómicas. Limítanas
a un uso para unha “conviven-
cia cortés”.

Se alguén cre que a protec-
ción constitucional das linguas
cooficiais tiña o único obxectivo
de calmar algunha alma, trabu-
cábanse. Tratábase de entender
que o plural é sempre máis rico
ca o singular e que o respecto
non ten data de caducidade.�

ÁS VOLTAS
COA LINGUA

’’

’’Se alguén pensaba que a
protección constitucional
das linguas cooficiais tiña
o único obxectivo de calmar
algunha alma,
trabucábanse”

Zapatero aposta polo
reforzo das políticas de
esquerdas para converter
o partido nun referente
internacional de cara ao
37º Congreso Federal  

Inmigración e Concordato poñen
a proba o xiro progresista do PSOE

Os militantes socialistas pre-
sentaron un total de 5.632
emendas ao Relatorio Marco
do 37º Congreso Federal, máis
do dobre das entregadas no
congreso do ano 2004. O apar-
tado máis emendado foi o de
“Novas Políticas e Institucións
para unha sociedade en Igual-
dade”, seguido do capítulo
“Globalización económica,

novo modelo produtivo e esta-
do dinamizador”. A continua-
ción, situouse o apartado “Un
modelo de partido para a nova
sociedade” e, por último, o de-
dicado a “Socialismo e Cidada-
nía: máis e mellores dereitos”. 

As emendas debateranse
nas catro comisións que se van
desenvolver durante o congre-
so:  “Globalización Económica,

un novo modelo produtivo e
estado dinamizador”, “O Cam-
bio Climático: o reto do século
XXI”, “Novas políticas e institu-
cións para unha sociedade en
igualdade e  “Un modelo de
partido para a nova sociedade”.

A cita será no Pazo Munici-
pal de Congresos de Madrid,
no Campo das Nacións, entre
o 4 e o 6 de xullo.�

O dobre de emendas que no 2004

Xosé Blanco e José Luis Rodríguez Zapatero nun encontro do grupo parlamentario socialista.   SUSANA VERA/REUTERS
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extremo xeográfico da Unión:
Grecia. Hai poucos días senti-
mos falar na London School
of Economics o anterior pri-
meiro ministro socialista de
Grecia, Costas Simitis, sobre
os perigos que corre a demo-
cracia. Dicía que un deles é a
deixazón de poderes a Bruxe-
las. Tamén Grecia tivo que se
emancipar dun imperio, o
otomano. E semella que sabe,
ademáis, cánto nos estamos
afastando no continente eu-
ropeo das condicións en que
a democracia naceu na poli-
teia ática. �

Fernando Pérez-Barreiro
Membro do Consello Asesor do IGADI

(www.igadi.org).

Xa van acalmando as respostas
dos comentaristas á negativa
dos irlandeses a ratificar o Tra-
tado de Lisboa. Así decidiron
os irlandeses, que son os que
mandan, ou deben mandar
na República de Irlanda. Algu-
nhas das reaccións galegas
manifestan a devoción aldra-
xada dos crentes incondicio-
nais nun curso implacábel da
historia. Curiosa crenza en
quen se diga demócrata, pero
xa se viron outras semellantes
en defensores do centralismo
democrático de outrora. Co-
mo se agora o centro que sabe
cal é o voto “correcto” estivese
nun politburó residente en
Bruxelas.

Chama a atención tamén
neses devotos galegos da UE o
desprezo por Irlanda: un país
pequeno poboado por igno-
rantes, que só ollan para o seu
embigo. Sería intolerábel que
a súa vontade desvíe o fermo-
so proxecto inevitábel.

Convirá remontarse a unha
perspectiva xeopolítica máis
ampla. O voto irlandés ten un-
ha dimensión antiimperialista
que parece que non queren
ver algúns europeistas.  A Re-
pública de Irlanda forxouse
nun enérxico proceso de
emancipación do Imperio Bri-
tánico. Tenlle moito apego á
súa tradición de neutralidade
e antiimperialismo. E por iso
está mellor situada para ver as
ambicións imperiais que se
agochan na UE.

O CENTRO IMPÓN, A PERIFERIA REBÉ-
LASE. Caracteriza os imperios a
vontade de impor un control
político e económico sobre
actores periféricos, unhas ve-
ces por anexión formal e ou-

tras por diversos xeitos de do-
minación política e económi-
ca que reducen coactivamen-
te a soberanía deses actores
frustrados. É verdade que a
UE non invadiu polo de agora
a ninguén, que non conquista
senón que invita. Pero esas in-
vitacións son cada vez máís
parecidas coas “ofertas que
non poden recursarse” das va-
rias mafias.  

Pode verse unha boa análi-
se desa natureza imperial da
UE nun libro recente aínda de
Harold James: The Roman
predicament: how the rules of
international order create the
politics of empire (Princeton
University Press 2006). Poderá
dicirse que é unha visión esta-
dounidense do problema, pe-
ro nada como un imperio para
albiscar un contrincante im-
perial. E ilustra moito ver co-
mo un imperio en activo adi-

viña tendencias imperiais nun
contrincante e toma como re-
ferencia o grande exemplo do
Imperio Romano. 

Todos os imperios gostan
de apresentar faciana benévo-
la. Preocupa que o drama in-
ternacional se estexa configu-
rando con protagonistas im-
periais. Dous xa visíbeis, o chi-
nés emerxendo, e xa veremos
qué outros. E non todos terán
forma de superestado, pero
ese é outro cantar.

A ALARMA GREGA. Outra voz de
alerta acaba de vir do outro

O non de Irlanda ao Tratado de Lisboa
abre moitas incógnitas sobre os xeitos
de gobernar o porvir de Europa

X.L. Franco Grande

E n Francia empezan a tre-
mer co proxecto de lei co-

ñecido por Lei de Orientación
Para a execución da Seguridade
Interior que se quere someter
ao consello de ministros para o
outono. O 24 de xuño, Le Mon-
deadiantou o que poden ser os
tres eixes, moi preocupantes,
dese proxecto.

O chamado ficheiro “Peri-
cles” vén ser unha base de datos
–que xa a policía foi poñendo en
marcha– onde figuran cartóns
de crédito, permisos de circula-
ción, claves de teléfonos móbi-
les, facturas e moitos outros da-
tos que nunca constan nos pro-
cedementos xudiciais. Ou sexa,
moi na liña neocón tan cara a
Nicolas Sarkozy.

O segundo eixo é a proposta
de limitar o poder dos xuíces de
instrución ás dependencias do
poder, por exemplo, os ministe-
rios e os servizos secretos. Esta é a
proposta que fai o secretario xe-
neral da defensa nacional, Fran-
cis Delón, se ben parece que o
ministro do Interior non é parti-
dario de incluír esas limitacións.

E o terceiro eixo do proxecto
de lei é o que chama “capta-
cións informáticas e sonoras”,
que permitirá incluír nos orde-
nadores dos cidadáns un “ca-
balo de Troia” informático, “sen
o consentimento dos interesa-
dos”, espionaxe do Estado aos
cidadáns que haberá de estar
autorizado por un xuíz. 

Ou sexa, a “Patriot Act” de Ge-
orge Bush en francés. É curioso:
todos os políticos mediocres, e
hoxe son maioría, devecen por
eses pequenos trebellos infor-
máticos, coma nenos pequenos.
Porque son pequenos xoguetes
cheos de comodidade.

Ese é o mundo que temos ao
noso arredor. E pouco a pouco
vai ser tamén o noso. Malos
tempos para o ser humano.�

LATEXOS

POÑÁMONOS 
Á ESPREITA

’’

Ou sexa, a “Patriot Act”
de George Bush
en francés”

’’

A UE nun futuro de imperios

’’O anterior primeiro
ministro socialista
de Grecia, Costas Simitis,
advirte sobre os perigos
que corre a democracia.
Di que un deles é
a deixazón de poderes
a Bruxelas”

’’Irlanda tenlle moito apego 
á súa tradición
de neutralidade
e antiimperialismo”

A Torre Eiffel iluminada coa bandeira europea para festexar o inicio da presi-

dencia francesa na UE.                                                                                CHARLES PLATIAU / REUTERS

Sentenza histórica.  Un xuíz chileno acaba de condenar a dupla cadea

perpetua ao xefe da policía secreta de Augusto Pinochet, Manuel Con-

treras [á dereita], por asasinar o militar no exilio, Carlos Prats, e a súa do-

na, Sofía Cuthbert, nun atentado en Bos Aires no ano 1974. Esta é a pe-

na máis dura imposta até o momento polo crimes perpetrados durante

a ditadura pinochetista. O procesado permanece encarcerado por ou-

tros casos de violación dos dereitos humanos ocorridos nesta mesma

etapa (entre 1973 e 1990).�
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Máis cartos para a guerra.  O presidente dos Estados Unidos acaba

de asinar un presuposto de financiamento bélico por 162.000 millóns

de dólares, o último do seu período presidencial. O novo orzamento,

que incrementa o gasto total da súa particular “guerra contra o terroris-

mo” a 850.000 millóns de dólares, cobre os gastos dos conflitos de Iraq e

Afganistán até mediados do próximo ano, cinco meses despois de que

Bush abandone a Casa Branca�

ANOSATERRA
3-9 DE XULLO DE 2008

de Salvador Allende que, na súa
opinión, moitos tratan de silen-
ciar. “Na actualidade, dende a
dereita e, incluso máis, dende a
esquerda reciclada, inténtase
ocultar a mensaxe de Allende

porque de tan fermosa resulta
subversiva e porque queren que
ninguén discuta que democra-
cia é o mesmo que o modelo so-
cio-económico neoliberal”.

REFERENTE UNIVERSAL. Neste mes de
xuño, Salvador Allende tería
cumprido cen anos. No seu país,
despois de moito tempo de es-
quecemento institucional, con-
memórase a data cun programa
oficial de actos que comezou a
pasada fin de semana coa inau-
guración dunha mostra no Pala-
cio de La Moneda, hoxe conver-
tido en centro cultural. A exposi-
ción recolle unha selección das
3.000 obras que artistas de todo o

mundo doaron ao Museo da So-
lidariedade para amosar o seu
apoio ao goberno de Allende até
1973 e, despois do golpe de Esta-
do, aos chilenos que loitaron po-
la recuperación da democracia. 

Noutros lugares do mundo
tamén homenaxean este ano a
memoria do ex presidente. A súa
defensa da liberdade coa propia
vida logrou capturar o maxín de
milleiros de persoas durante xe-
racións dentro e fóra das frontei-
ras de Chile. Proba desta reper-
cusión internacional está nos
centos de prazas, rúas, edificios
públicos e parques que hoxe en
día levan o nome de Salvador
Allende nos cinco continentes.�

en 1968 fracasou a Primavera de
Praga, “que buscaba o socialis-
mo con rostro humano”, un dos
seus referentes, Alexander Dub-
ceck, falou por teléfono con
Allende e díxolle: ‘Xa non hai es-
peranza para nós no leste, agora
a nosa esperanza es ti, Salvador’. 

Co carismático líder compar-
tiu a ilusión de poder rematar al-
gún día coas desigualdades den-
tro do marco constitucional.
Allende tiña claro que era unha
tarefa complicada pero non im-
posíbel. Nunha entrevista conce-
dida ao norteamericano Saul
Landou en 1971, auguraba un
camiño longo e difícil. “Nos te-
mos que responder dos nosos
actos ante o Congreso”, dicía,
“non coma os que optan pola to-
ma do poder”. Naquela conver-
sa, que se mantivo inédita até o
2005, falaba da vía chilena con
verdadeira paixón, amosaba res-
pecto pola revolución de Fidel
pero insistía na independencia
do seu proxecto: “non somos co-
lonos mentais de ninguén”. No
documento audiovisual, grava-
do nos xardíns da residencia ofi-
cial de Tomás Moro, Allende
lembraba que Cuba viña dunha
ditadura mentres que el chegara
á presidencia despois dunha lon-
ga experiencia como senador. 

ADIANTADO AO SEU TEMPO. “O líder
chileno foi o máis preclaro que
tivo nunca América Latina”,
asegura Luís Sepúlveda, “po-
suía unha enorme capacidade
intelectual e anticipouse ao seu
tempo”. O escritor salienta que
xa en 1971 foi capaz de lanzar
unha advertencia que non se
comprendeu, pero que agora se
desvela en toda a súa profundi-
dade. “Allende alertou do peri-
go que significaba o crecemen-
to das multinacionais económi-
cas até substituír aos estados.
Por desgraza, a profecía cum-
priuse”, comenta doído. 

Sepúlveda lembrou estes días
na Coruña a vixencia do legado

Charina Giráldez
Luís Sepúlveda non cansa de di-
cir que Salvador Allende segue
vivo. Para o escritor chileno e
para milleiros de persoas de to-
do o mundo, nin o golpe de Es-
tado de 1973, nin a ditadura de
Augusto Pinochet, nin sequera
o paso do tempo lograron sote-
rrar o seu espírito democrático
a prol da xustiza social. Pola
contra, hoxe en día a figura do
primeiro presidente socialista
electo de Chile constitúe  un
símbolo de liberdade que pou-
cos se atreven a cuestionar.

A última imaxe de Salvador
Allende defendendo o Palacio de
La Moneda pasou á historia co-
ma un dos exemplos de resisten-
cia ao totalitarismo máis emble-
mático do século XX. Esta foto-
grafía é a única que, dende hai
moitos anos, preside a mesa de
traballo de Luís Sepúlveda, ami-
go íntimo do líder chileno e con-
vencido discípulo do seu pensa-
mento político. “Xunto a Allende
aparecen dous compañeiros
que eu quería moito, pertencen-
tes coma min ao GAP, corpo en-
cargado da seguridade persoal
do presidente pero que, como
indican as siglas, sobre todo era-
mos o seu Grupo de Amigos Per-
soais. Eles tamén morreron”.
Malia que xa pasaron trinta e
cinco anos daquel dramático
episodio, o escritor non pode
evitar emocionarse coa lem-
branza dunha das etapas máis
intensas da súa vida.  

SOCIALISMO Á CHILENA.“Allende sig-
nificaba unha nova vía dentro do
socialismo. A súa intención era
crear un socialismo democráti-
co e laico unicamente ao estilo
de Chile”, rememora Sepúlveda
co énfase do que segue conven-
cido da pervivencia das súas ide-
as. “Non seguiamos as directri-
ces de ningún outro estado. Ti-
ñamos respecto pola iniciativas
alleas pero había grandes dife-
renzas”. Segundo relata, cando

Allende, o símbolo do socialismo democrático
O líder chileno, morto en 1973, consolídase como
símbolo da defensa do pluralismo democrático
e da xustiza social no centenario do seu nacemento

Salvador Allende dando un discurso en Santiago de Chile no 1973. REUTERS

Salvador Allende Gossens (Valpa-

raíso, 26 de xuño de 1908-Santiago

de Chile, 11 de setembro de 1973),

médico, masón e socialista, era por

riba de todo un loitador en defensa

dos máis desfavorecidos. Nado no

seo dunha familia acomodada de

clase media, xa dende a súa época

de estudante amosou unha espe-

cial preocupación polas desigual-

dades en Chile. Os que o coñece-

ron a fondo aseguran que esta sen-

sibilidade polos máis débiles her-

douna do seu avó paterno, Ramón

Allende Padín, un recoñecido dou-

tor masón, reformador social e po-

lítico decimonónico que nunca

chegou a coñecer. 

Ao igual ca o seu antecesor,

primeiro exerceu a medicina co-

munitaria para, máis tarde, dedi-

carse en exclusiva ao ben público

a través da política. O avó deser-

tou do partido liberal arredor do

1860 para converterse nun dos

primeiros radicais ou “liberais ro-

xos”. O neto superouno partici-

pando na fundación do Partido

Socialista de Chile en 1933. Coa

idea de unir as clases medias coas

populares en contra do imperialis-

mo, o 3 de novembro de 1970

chegou á presidencia de Chile

despois de 25 anos de senador.

Daquela, tentou poñer a súa ex-

periencia ao servizo dunha “ter-

ceira vía” independente (nin capi-

talista, nin comunista) pero o gol-

pe de Estado de 1973 impediulle

culminar o proxecto. Unha vez

máis, Salvador Allende conseguiu

avantaxar ao seu devanceiro, con-

verténdose nun referente univer-

sal da loita democrática pola xusti-

za social.�

As pegadas do avó

’’Na actualidade inténtase
ocultar a mensaxe de
Allende porque de tan
fermosa resulta subversiva”

[Luis Sepúlveda]
Escritor chileno.
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Grande e os veciños do norte,
non atravesaba polos mello-
res momentos.

A certificación chegou da
man do Council on Foreign
Relations (CFR), un poderoso
centro de estudos internacio-
nais baixo o mecenado de ape-
lidos como Rockefeller, de
marcas xenuinamente  nortea-

mericanas como Coca-cola,
Ford, Visa, Exxon ou J.P. Mor-
gan... e un logo etcétera.

No informe “ Relacións en-
tre Estados Unidos e América
Latina e o Caribe: Unha nova
dirección para unha nova rea-
lidade” chégase a unha certeza
empírica: “ A hexemonía dos
Estados Unidos en Latinoamé-
rica, rematou”.

De todas as variábeis que
determinan a perda da hexe-
monía, a do prestixio é a máis
determinante. Os datos reco-
llidos testemuñan a incomo-
didade da potencia norteame-
ricana con gobernos como os
de Bolivia, Ecuador ou Vene-
zuela. Pero a incomunicación
traspasa os  perímetros gober-
namentais para espallarse po-
la opinión pública. No lustro
comprendido entre o ano
2002 e  2007, a porcentaxe de
cidadáns que acreditan no
concepto de democracia que
profesan os EE UU, minguou
16 puntos, dende o 45 até o 29
por cento .�

A oposición
na embaixada
americana

En cada conflito social vivido
por gobernos latinoamerica-
nos que lideraron un proceso
de cambio, os EE UU apare-
cen como interlocutores da
oposición con estratexias de
apoio diversas: financiando
pseudo-grupos desestabili-
zadores baixo o paraugas de
nomenclatura en defensa
dos dereitos humanos, de
transparencia democrática;
dándolles cobertura política
a procesos de fractura territo-
rial sen amparo legal; fomen-
tando confrontación zonal;
ofrecendo selectivamente
tratados de relacións econó-
micas privilexiadas, promo-
vendo declaracións nos orga-
nismos internacionais que
acentúen divisións ideolóxi-
cas no continente.

En cada un dos países
que comezaron procesos de
cambio, nos que se están a
vivir pulsos polo poder, sen
agardar polos prazos que
determinan os procesos
electorais concorren ele-
mentos comúns: ocupación
da rúa polas elites económi-
cas e as clases medias, apoio
dominante dos medios de
comunicación á oposición;
enquisas prefabricadas, in-
cesantes ruxe-ruxes  difundi-
dos por messenger, correos
electrónicos, que anuncian
dimisións, fuxidas, levanta-
mentos sociais, crebas eco-
nómicas...; “cazoladas”.

América Latina, deixou de
ser ollar necesariamente cara
ao norte. Reclama protago-
nismo independente nos fo-
ros internacionais. Nos últi-
mos anos incrementou o PIB a
taxas do 5 por cento, diversifi-
cou os seus socios comerciais
ollando cara a Asia, especial-
mente cara á China, focalizou
a atracción de investimentos
estranxeiros que no 2007
aproximáronse aos 100.000
millóns de euros. Pode preci-
sar de socios políticos ou eco-
nómicos, pero xa non acepta
tutelaxes de balde.

Os datos apuntan a que
Europa vai na mesma direc-
ción que os EE UU, contraria
á sintonía con Latinoaméri-
ca. Aínda non hai datos em-
píricos, pero as evidencias xa
sobordan o ámbito das intui-
cións.�

tina deixou de ser un segredo
hai anos. O Latinobarómetro,
dirixido por Marta Lagos (Chi-
le), xa detectara que o nivel de
proximidade entre os habi-
tantes que moran ao sur do río

Laudelino Pellitero
Director do Instituto para a Proxección

e a Análise Exterior (IPAEX).

A progresiva distancia entre os
Estados Unidos e América La-

As institucións estadounidenses recoñecen a perda
da hexemonía no resto do continente americano e
buscan a maneira de manter a súa influencia.

Adeus, Latinoamérica

’’Entre o 2002 e o 2007,
a porcentaxe de cidadáns
que acreditan no concepto
de democracia
que profesan os EE UU
minguou 16 puntos”

Manifestantes venezolanos tripan unha bandeira estadounidense durante unha protesta. REUTERS
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Xurxo González
O campus de Ourense, adscrito
á Universidade de Vigo, acollerá
a partir do próximo curso aca-
démico un programa de pos-
grao sobre “Creación, Direc-
ción e Innovación na Empresa”
e unha Cátedra, xa en activo,
patrocinada por Bancaja e de-
dicada á mocidade emprende-
dora. Ambas iniciativas están
dirixidas pola profesora Ana
Gueimonde (1969, Abadín),
que explica a súa importancia e
a visión que ten sobre a I+D+i
na Galiza interior.
CCoommoo  nnaaccee  oo  pprrooggrraammaa  ddee  ppooss--
ggrraaoo??
Considerabamos que se trataba
dun ámbito no que existía un
déficit de formación no sistema
educativo galego. No actual ca-
dro de globalización e compe-
tencia, a creación, dirección e
xestión de empresas deben ser
rexidas pola innovación, a tec-
noloxía e a calidade como fac-
tores estratéxicos e de transver-
salidade. Non se trata só de
crear novo coñecemento e no-
vas tecnoloxías senón que ta-
mén da capacidade para xestio-
nar eficazmente ambos, pón-
doos en valor como recursos
competitivos a través dos cales
se poidan crear novos produtos
de mercado ou ben mellorar os
existentes. Unha eficaz direc-
ción e xestión de empresas vai
hoxe en día ligada, mesmo su-
bordinada, á xestión da innova-
ción, a tecnoloxía e a calidade.
EE  aa  CCáátteeddrraa  BBaannccaajjaa  ddee  XXoovveess
EEmmpprreennddeeddoorreess??
Esa entidade bancaria propú-
xolle esta iniciativa a distintas
universidades, entre elas á Uni-
versidade de Vigo. Esta confiou
en min para dirixila, para poder
aproveitar as sinerxías entre o
Máster que coordino e a Cáte-
dra. Debe orientarse a favore-
cer directamente a iniciativa no
estudantado, a través de activi-
dades de formación e de bolsas
e axudas. En segundo lugar,
debe dirixirse á sociedade, pro-
movendo a investigación, cre-
ando un observatorio de inicia-

tivas emprendedoras, un cen-
tro de documentación e un
centro de seguimento e apoio.
Dous dos temas que me preo-
cupan e sobre os que querería
que se traballase especial-
mente desde a cátedra son a in-
vestigación sobre iniciativas
empresariais desenvolvidas
por mulleres, que parte da dife-
rente posición en relación aos
homes como consecuencia
das súas distintas situacións fa-
miliares e laborais, e os em-
prendedores na eurorrexión.
De feito, esta institución estrea-
rase cun ciclo ou foro sobre no-
vos negocios en áreas tradicio-
nais e emerxentes do tecido
empresarial da eurorrexión
Galiza-Norte de Portugal.
OO  pprrooggrraammaa  eessttáá  ddiirriixxiiddoo  ddeessddee
OOuurreennssee..    CCaalleess  ssoonn  aass  ppoossiibbiilliiddaa--
ddeess  ddaa  GGaalliizzaa  iinntteerriioorr  ppaarraa  aa  iinn--
nnoovvaacciióónn  ee  ooss  eemmpprreennddeeddoorreess??
O Campus de Ourense está si-
tuado nunha área con óptimas
potencialidades económicas (ao
lado do Parque Tecnolóxico de
Galiza, que acolle unha incuba-
dora de empresas, preto do des-
tacábel Parque Empresarial de
San Cibrao das Viñas), nunha si-
tuación xeográfica estratéxica:
centro da eurorrexión Galiza -

Norte de Portugal, perto da área
metropolitana de Vigo, así como
da Plataforma Loxística de Sal-
vaterra-As Neves (PLISAN). En
Ourense pálpase un claro inte-
rese de empresas, cidade e uni-
versidade por achegarse entre si.
Quizais teña moito que ver niso

bemos situarnos onde real-
mente estamos, no centro
dunha eurorrexión, con todas as
vantaxes que iso representa.
Non estamos no interior dunha
esquina, senón no centro dun
espazo europeo de máis de 6 mi-
llóns de habitantes.�

a proximidade física. Esta pro-
vincia sofre, porén, un atraso
económico relativo. A nosa pro-
posta desde Ourense é ofrecer
formación que contribúa a im-
pulsar o desenvolvemento em-
presarial interno de toda a eurro-
rrexión. En xeral, penso que de-

Comezan as rebaixas con malas previsións. O presidente da Federa-

ción Galega do Comercio, Xosé María Seixas, calculou que as rebaixas

de verán que se iniciaron o pasado 1 de xullo suporanlles unha factura-

ción de 109 millóns de euros aos comerciantes galegos, 10 millóns me-

nos que as do pasado ano.�

Ana Gueimonde, orientadora de emprendedores e Innovación 

‘Ourense debe aproveitar a súa situación no centro
dunha eurrorexión de seis millóns de habitantes’

’’Investigaremos a iniciativa
empresarial feminina,
xa que existe unha distinta
posición de homes
e mulleres no ámbito
familiar e laboral”

’’Non existen factores
culturais que inhiban
a innovación
en Galiza, os relevantes
son os económicos
e políticos”

EExxiisstteenn  ffaaccttoorreess  ccuullttuurraaiiss  qquuee
iinnffllúúeenn  nnaa  eessccaassaa  tteennddeenncciiaa
ddaass  eemmpprreessaass  ggaalleeggaass  ccaarraa  aa
iinnnnoovvaacciióónn??
Eu penso que o dos factores
culturais que inhiben a inno-
vación (tamén se di o mesmo
a respecto da cooperación) é
unha falacia. Os relevantes
son doutro tipo: económicos

e políticos. E boa mostra de
que é unha falacia téñennola
ofrecido analistas da historia
ou da historia económica que
probaron que en determina-
dos momentos e en determi-
nadas condicións en Galiza
se innovaba (ou se coope-
raba) moito e ben. Mesmo
chegou a ser punteira e a

competir a nivel internacio-
nal en determinados cam-
pos. O importante agora para
superar as dificultades exis-
tentes é fomentar a conexión
mediante clústeres e asocia-
cións, xa que o pequeno ta-
maño de moitas empresas
galegas dificulta este tipo de
procesos.�

‘O de que hai factores culturais que
inhiben a innovación é unha falacia’
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Xurxo González 
O vento podería impulsar a di-
versificación da industria galega
e paliar algúns problemas estru-
turais en certas áreas deprimidas.

As palas dos papaventos non xe-
ran unicamente electricidade se-
nón tamén  diñeiro, e non só
mentres se están movendo. Exis-
ten moitos axentes implicados

nun negocio que está a experi-
mentar un crecemento acele-
rado en todo o mundo. Propieta-
rios dos terreos, industrias de fa-
bricación de compoñentes,
construtoras, promotores e téc-
nicos poden ser algúns dos bene-
ficiados polo aumento da poten-
cia eólica en Galiza.

A historia dun parque eólico
comeza coa fabricación do

ANOSATERRA
3-9 DE XULLO DE 2008

Manuel Cao

O triunfo de España na Eurocopa ten efectos impor-
tantes no ámbito social e simbólico. Tamén no po-

lítico pois os grupos asociados ao españolismo tradicio-
nal aproveitaron a ocasión para arremeter contra os na-
cionalismos (os demais) mesmo discriminando os prota-
gonistas do éxito segundo procedencia e pertenza a de-
terminados clubes. No ámbito económico e nunha situa-
ción de crise que ameaza empeorar, o triunfo da selec-
ción serve de antídoto parcial contra o pesimismo e as di-
ficultades de chegar a fin de mes ademais de beneficiar
directamente os grupos empresariais (medios audiovi-
suais e escritos, patrocinadores, empresas de servizos de
entretemento, bebidas, téxtil etc) que apostaron pola Eu-
rocopa e a selección de Luis Aragonés. 

España adícalle bastantes recursos ao deporte-espec-
táculo e en correspondencia ten que obter éxitos e así
ocorre en case todas as competicións por equipos ou in-
dividuais. As ligas estatais están cheas  de bons xogadores
pois é onde máis se paga por este capital humano sen que
nin os cidadáns nin os gobernos choren os cartos cando
se trata de beneficiar ao clube da cidade recalificando te-
rreos, facendo a vista gorda no terreo fiscal ou facilitándo-
lles oportunidades de negocio aos persoeiros que se mo-
ven arredor do fútbol, basicamente. Dalgún xeito, o de-
porte rei produciría externalidades positivas para a socie-
dade tanto por entretemento social, polo uso político-
mediático e como marca de identidade da cidade, auto-
nomía ou estado. Tales externalidades tratarían de ser
apropiadas polos grupos de interese políticos ou empre-
sariais privatizando beneficios e socializando perdas
aproveitando a paixón do seareiro fanatizado.

Na Eurocopa de 1964, o franquismo utilizou politica-
mente a vitoria sobre a URSS pero os efectos económi-
cos quizais foron menores pola febleza do mercado e o
control informativo da Ditadura pero, esta vez, o marco
democrático configura un modelo no que a instrumen-
tación política é realizada por todos os grupos para po-
pularizar e vender o seu discurso mentres que a econó-
mica lles corresponde aos grupos privados que investi-
ron nun espectáculo susceptíbel de ser mercantilizado e
rendibilizado. O recurso ao patriotismo español pode
entenderse en clave económica como sistema de marke-
ting para incrementar e fidelizar clientes e en clave polí-
tica como intento de restaurar o centralismo franquista
para uns ou como puro oportunismo debido ao efecto
sedante que sempre teñen as vitorias. Curiosamente, o
perfil dos xogadores que gañaron a Eurocopa está talvez
menos ligado ao da maioría dos seareiros e medios que
explotan o evento pois se ben segundo o CIS de maio de
2007, o 38,2 por ciento dos seareiros son do R. Madrid e
de Madrid proceden os diarios de maior tirada (As,
Marca), os medios que manexan a axenda e a opinión
deportiva e o que tiña a exclusiva da Eurocopa (Cuatro),
no equipo titular só había dous xogadores do R. Madrid,
un 18,2 por cento, que no conxunto dos 23 convocados e
só o 8,7 por cento.�

Curiosamente, o perfil
dos xogadores que gañaron
a Eurocopa está talvez menos
ligado ao da maioría
dos seareiros e medios
que explotan o evento”

’’

’’
44 ANOS DESPOIS

Prevese que a participación no PIB do sector eólico
supere a outros máis tradicionais, cuns beneficios de
preto máis de 190 millóns de euros ao ano

O vento máis importante

O conselleiro de Industria, Fernando Blanco, na Expo de Zaragoza. A.G.N.

>>>
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ses dos muíños e nas vías de ac-
ceso que precisan este tipo de
instalacións. Por último, a ener-
xía eléctrica xerada nos parques
debe integrarse na rede de distri-
bución. Tamén é preciso mello-
rar esta para que sexa capaz de
asumila.

O Goberno galego calcula
que o proceso descrito anterior-
mente atraerá cara Galiza 5.500
millóns de euros até 2012. Calcú-
lase que o 75 por cento desta
cantidade irá parar a empresas
que traballan no país, ben sexa
fabricando compoñentes, en-
samblando, realizando obra civil
ou prestando servizos relaciona-
dos. O 25 por cento restante
componse de bens e servizos
importados, ben sexa porque o
tecido galego non é capaz de
producilos ou porque noutros
mercados se realizan de xeito
máis eficiente. Así pois, estímase
que o impacto na economía ga-
lega sexa de en torno aos 4.000
millóns de euros. A Asociación
Eólica de Galicia, institución que
agrupa á actual patronal do sec-
tor, manexa cifras semellantes.

BENEFICIO SEGURO PARA OS PROMOTO-
RES. A enerxía eólica é quen de
atraer este gran volume de inves-
timento porque o beneficio é se-
guro. A tarifa á que se pagará a
electricidade está estipulada (e
subvencionada polo Estado) en
pouco máis de 7,5 céntimos de
euro o kilovatio/hora. A Asocia-
ción Eólica de Galicia, institu-
ción que agrupa á actual patro-
nal do sector, indica que os cus-
tes a prezo de mercado da pro-
dución de cada kilovatio/hora si-
túanse en torno aos 4,5 cénti-
mos, logo de seguir unha ten-
dencia descendente que se
prevé que continúe no futuro.
Con estes datos, as estimacións
falan de que cando en 2012 fun-
cionen os 6.500 megavatios pre-
vistos en total, o sector eólico fac-
turará 1.365 millóns de euros,
con ganancias de máis de 190
millóns ao ano.

En xeral, calcúlase que o in-
vestimento preciso para cada
muíño se amortiza en 15 anos.
Se temos en conta que a vida útil
destes aparellos chega aos 30
anos, enténdese o interese de

grupos e empresas de todo tipo
por investir os seus excedentes
financeiros. E isto a pesar de es-
tar na obriga de dedicar recursos
adicionais a proxectos que re-
dunden no beneficio das zonas
onde se asentan os parques.

Estas cifras tamén indican
por que a Administración galega
mostrou interese en que grupos
de capital galego se fixesen con
concesións para parques eóli-
cos. Xúntanse dúas ambicións
do Goberno: relanzar o tecido
industrial de capital galego e
aproveitar para o país os recur-
sos naturais de Galiza.�

Galiza ten unha oportuni-
dade na ampla tradición no sec-
tor naval e de caldeirería espe-
cial, que emprega materiais e
técnicas moi semellantes ou
aplicábeis na construción dos
aparellos que precisa o sector
eólico. Segundo os datos da pa-
tronal, o sector representa ac-
tualmente pouco menos do 2%
do PIB galego, á altura doutros
con máis tradición, como a in-
dustria láctea, a pesca (sen con-
tar a conserva) ou a construción
naval. Prevese que en 2012 du-
plique esta porcentaxe.

3 DE CADA 4 EUROS DE INVETIIMENTO QUE-
DAN EN GALIZA.Unha vez fabricado
o muíño, queda colocalo para
que empece a dar beneficios.
Para iso, é preciso unha conside-
rábel obra civil. As construtoras
teñen unha oportunidade de
negocio na elaboración das ba-

muíño. Para a súa produ-
ción é necesario empregar unha
tecnoloxía avanzada, o que posi-
bilita a creación de valor enga-
dido. Como noutras actividades
industriais a gran escala, caso da
automoción, as grandes marcas
dedícanse principalmente ao
deseño e á ensamblaxe. Neste
caso os grandes grupos puntei-
ros, presentes en Galiza, serían
Gamesa, de orixe español, e Ves-
tas, multinacional danesa.

As pezas que conforman os
muíños fabrícanas empresas
máis pequenas. As boas caracte-
rísticas climatolóxicas e do terreo
que se dan en Galiza para a xera-
ción de enerxía eólica tiveron
como consecuencia a implanta-
ción deste tipo de industrias. As
comarcas de A Coruña e Ferrol
(e a súa área de influencia en
Eume e Ortegal) acollen a mei-
rande parte destas compañías.

Na Coruña creáronse ou
adaptáronse centros para a fa-
bricación ou prestación de servi-
zos relacionados coa electrome-
cánica, fundamental para a xera-
ción de electricidade a partir da
forza do vento. En Ferrol, As So-
mozas, As Pontes, Mugardos ou
Narón prodúcense palas, siste-
mas de control, torres e góndolas
(a peza onde se asentan as pa-
las), que logo serán ensambla-
das alí ou nas plantas de Gamesa
e Vestas en Santiago de Com-
postela e Viveiro, respectiva-
mente. Outros concellos nos
que se estabeleceron industrias

auxiliares son A Cañiza, San Ci-
brao de Viñas, Mazaricos ou Fe-
rreira de Valadouro.

O prezo da vivenda nova aumenta en Galiza un 0,1 por cento. As

maiores subidas por provincias rexistráronse en Xaén (0,9%), Soria (0,8%),

León (0,7%), Pontevedra (0,5%) e Lugo (0,5%), mentres que as caídas máis

acusadas déronse en Gran Canaria (-6%), Almería (-4,1%), Granada (-2,9%),

Zaragoza (-2,9%) e Navarra (-2,8%). Pontevedra e Lugo mantéñense aínda

así entre as capitais onde o valor do metro cadrado é máis barato�

rtante que a pesca ou o leite?
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Un obreiro olla un aeroxenerador. REUTERS

Unha das eivas que presenta
Galiza para desenvolver axeita-
damente o seu potencial eólico
depende directamente da falla
de persoal cualificado. Para
operar e manter un parque
precísase de profesionais con
perfís como técnico en electri-
cidade, electrónica e hidráulica
de control. Algo semellante
pasa no caso da fabricación de
compoñentes, nos que faltan
técnicos para ocupar postos
intermedios.

Manuel Lara Coira, profe-
sor de Enxeñería Industrial da
Universidade da Coruña, des-

taca que esta eiva xa se apro-
veitou nalgúns casos: “Resulta
exemplar a activade desenvol-
vida na área das renovábeis en
xeral e a eólica en particular
polo profesor Xulio Aneiros no
Instituto de Ensinanza Secun-
daria ‘Punta Candieira’ de Ce-
deira, de cuxa visión de futuro

son debedores os bos resulta-
dos acadados polo alumnado
á hora de desempeñar o seu
traballo”.

Lara sinala que as repercu-
sións no emprego directo son
limitadas. “Convén recordar
que o sector enerxético, en xe-
ral, require importantes inves-
timentos para instalar as plan-
tas de xeración, e adoita ser sig-
nificativo no emprego xerado
durante a construción, pero é
pequeno o emprego que se
crea para a súa explotación. O
sector eólico non constitúe
unha excepción”.�

Á procura de persoal cualificado

’’A explotación dos parques
eólicos precisa
de poucos traballadores”

’’Galiza pode aproveitar
a ampla tradición no sector
naval e de caldeirería
especial, aplicábel á
produción eólica”

’’Cando en 2012 funcionen os
6.500 megavatios previstos,
o sector eólico facturará
1.365 millóns de euros,
con ganancias de máis
de 190 millóns ao ano”

Unha
oportunidade
estratéxica para a
competitividade

Ademais de ser unha oportuni-

dade moi lucrativa para os pro-

motores, hai quen ve na enerxía

eólica un factor importante para

mellorar a competitividade do te-

cido industrial galego. Nun es-

tudo do Foro Caixanova de Estra-

texias Empresariais, Cadena de

Enerxía, sinálase que a crecente

tendencia á diversificación neste

sector contribúe a reducir a de-

pendencia enerxética do petró-

leo, inmerso nunha suba de pre-

zos da que aínda non se ve o final.

O abaratamento da enerxía na

medida do posíbel é fundamen-

tal para todo o tecido económico.

Por outra parte, o concurso

garante unha carteira de pedidos

para a industria de compoñentes

galega para os próximos anos.

Este feito, unido á crecente pre-

senza internacional destas mes-

mas compañías pode supoñer o

auxe dun sector de recente im-

plantación en Galiza, cunha

grande compoñente tecnolóxica

e potencial de futuro.

Para rematar, as condicións

que impón o concurso favore-

cendo os proxectos que inclúan

actuacións en favor das zonas

onde se estabelezan os parques,

suporán un impulso para activi-

dades como a agricultura.�

’’O abaratamento do custe da
enerxía é fundamental para
todo o tecido económico”

>>>
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do nas categorías inferiores tive-
ron oportunidade e disciplina
para resistiren o duro paso á pro-
fesionalidade. Fábregas e Torres
foron escollidos no seu tempo
mellores xogadores sub17. Ago-
ra son ídolos na Premier League
con 20 e poucos anos.

A BANDEIRA FESTEIRA. Houbo quen
dixo que por primeira vez na súa
secular historia, a bandeira dos
borbóns serviu para algo lúdico.
En realidade, as cores vermella e
amarela “saíron do armario”.
España descubriu –fóra da “si-
nagoga” da praza de Colón, Ma-
drid– algo xa común en Portugal
ou Francia, que as cores poden
ser escusa dunha boa festa.

Loxicamente, na masiva par-
ticipación tiveron moito a ver o
oportunismo de quen quere
sentirse campión (a síndrome
do madridista) e o solsticio de
verán, cuxa influencia propicia
xoldas desde os tempos de Pla-
tón, e xa antes. Mais para o futu-
ro próximo quedará como debi-
da tradición sacar os panos á
balcoada “tamén” cando xogue
a selección porque son as tradi-
cións que serven para requichar
o dente e darlle ao papo as que
mellor arraigan. Só hai que ollar
as festas gastronómicas.

INGLESES E BRASILEIROS.Oportunis-
tas foron moitos afeccionados de
última hora mais tamén todos

Samertolameu comanda a Liga Galega de Traíñas.O inicio da competi-

ción de remo tradicional está a ser moi emocionante. Nas primeiras probas,

son tres as embarcacións que están separadas por catro puntos. Primeira é

Samertolameu de Meira, segunda o Náutico de Vigo e terceira o Chapela. Na

última proba disputada, en Oleiros, esta foi a orde de entrada en meta. A pró-

xima bandeira será a da Pobra do Caramiñal, o 5 de xullo.�

apuntarse a calquera vitoria son
os brasileiros. A conta de que
Marcos Senna naceu en São
Paulo e xogou cinco anos como
profesional en equipos paulis-
tas antes de fichar polo Vilarre-
al, os medios consideran que
unha porción do título é “pro-
piedade” do Brasil.�

César Lorenzo Gil
Coa vitoria diante de Alemaña
en Viena do 29 de xuño, España
deixou de ser un “eterno favori-
to”. Se durante décadas se cre-
ou un “malditismo” ao redor da
imposibilidade case natural do
fútbol español por triunfar fóra
da ligas de equipos, a Eurocopa
coloca a selección na presada
de escollidos que presumen de
ter máis dun título continental.

Fóra de lecturas políticas, ca-
se sempre interesadas e sub-
xectivas, o triunfo de Austria-
Suíza foi unha confirmación do
alto rendemento do deporte es-
pañol a nivel global. Non en van
os deportistas foron dos máis
felices a noite das bucinas. Es-
paña obtivo grandes éxitos en
básquet, fútbol sala, hóquei a
patíns, fórmula 1, triatlón (cos
galegos Noia e Raña), ciclismo,
piragüismo (David Cal), medio
fondo, motociclismo… pero só
o fútbol ten a repercusión mun-
dial necesaria para deixar de ser
un país “afeccionado” ao de-
porte e se converter nunha po-
tencia global en competicións
nas que o investimento é en ca-
pital humano desde a base.

Varios estudos estatísticos
prognosticaran a vitoria na Eu-
rocopa 2008 seguindo unha
consigna tan errática como cal-
quera: home por home, España
era a selección máis valiosa no
mercado mundial. Fóra de ma-
temáticas oportunistas, o certo é
que os xogadores españois son
hoxe máis requiridos ca nunca.
Por primeira vez en moito tem-
po, os talentos que o gañaron to-

aqueles estranxeiros que quixe-
ron patrimonializar a vitoria. A
prensa inglesa tivo a oportunida-
de perfecta de rendibilizar un
campionato no que ningunha
selección británica estivo. Torres
foi Torrye cada un dos seus goles
se celebrou en Liverpool.

Outros especialistas en

’’Fábregas e Torres
foran escollidos mellores
xogadores sub17.
Agora son ídolos
na Premier League”

’’España descubriu
algo xa común en Portugal
ou Francia, que as cores
poden ser escusa
dunha boa festa”
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España, potencia deportiva global
A vitoria na Eurocopa
confirma o alto nivel
do deporte competitivo
en España, especialmente
en deportes en equipo.
Ten títulos internacionais
nunha ducia
de disciplinas

A selección española celebra o seu título europeo na praza de Colón, en Madrid, o 30 de xuño. ANDREA COMAS/ REUTERS

22-23 deportes.qxd  1/7/08  23:40  Página 2



Rodri Suárez
Apenas aparece nos mapas por-
que Estorde é un lugar suma-
mente tranquilo malia estar en-
cravado na denominada Costa
da Morte. Un lugar calmo, sen
apenas fragor, unha caliña si-
tuada no municipio de Cee, pe-
ro máis próxima aos de Corcu-
bión e Fisterra. Unha pequena
praia, cun cámping denomina-
do ‘Ruta Finisterre’ e algunhas
casas a pé de area. Un bo sitio
para pasar o verán. Cando al-
gunha produtora queira rodar
para a TVG a versión propia de
“Verano Azul” terá alí un bo ex-
terior. A parroquia dos visitantes
divídese entre galegos do inte-
rior e madrileños, ou todo mes-
turado. Os naturais da zona pre-
firen outras praias, como A Lan-
gosteira ou, nese estilo menos
masivo, Talón, sempre percorri-
da por peregrinos que buscan o
auténtico final do camiño. Hai
quen o fai ao revés, tamén a ba-
se de pés, pero con pelota. 

AQUEL LOURO DESCALZO. De area fina
e con perpetua marea baixa, Es-
torde é bo lugar para darlle ao
balón descalzo. Iso fixo durante
unha década un rapaz louro e ti-
rando a delgado que alí pasaba
os veráns xunto aos seus pais,
Fernando Torres, cuxo pai era de
Boqueixón aínda que trasladado
a Madrid, onde naceu o cativo.
Hai nada, un gol seu supuxo a vi-
toria de España fronte a Alema-
ña na final da Eurocopa. De no-
vo, a selección estatal proclamá-
base campioa de Europa grazas
a un galego. No 64, naquel equi-
po no que tamén estaban Suá-
rez ou Amancio, foi o ferrolán
Marcelino o que fixo un tanto
histórico que foi convertido en

icona do franquismo (enfronte
estaba a URRS), pero que no fon-
do só era fútbol. Demostrouse o
poder simple deste deporte –na
súa versión máis bela– en Suíza e
Austria, onde Torres anotou o
gol do título como antes fixera
Marcelino. Sempre un galego
polo medio. E unha praia atlánti-
ca. Durante anos, a prensa de-
portiva acudía a Ares, e alí facían
unha reportaxe a pé de costa con
Marcelino, buscando claves má-
xicas do triunfo do 64. Agora, po-
derán facer o mesmo en Estorde.
Aínda que sexa en solitario. 

DE FISTERRA A IBIZA.Xa hai anos que
Torres non veranea alí. A última
vez foi no 2001, o mesmo ano da
súa explosiva aparición futbolís-
tica, con apenas 17 anos. Gañou
a Eurocopa coa selección estatal
sub 17 e debutou no Atlético de
Madrid, o seu equipo de sempre,
en segunda división. Até aquel
intre andaba pola praia, saía po-
los pubs de Cee ou disputaba
maratóns de fútbol sala. Unha
procura das súas pegadas daba
como resultado unha simple foto
na recepción do cámping, pega-
da xunto a outras moitas. Iso si, o
noviño Torres aparecía coa ca-
miseta do Atlético, xunto a varios
amigos. Non obstante, algo esta-
ba cambiando. O reporteiro na-
tural da zona que alí acudiu ese

ano non puido falar con el. Pero si
percibir como un fato de rapaces
corrían cara á praia para avisalo
de que alí chegara unha especie
de peste con bolígrafo. “Non vai
falar contigo, pero xa sabe que es-
tás aquí”, comentaba María, a re-
cepcionista. Empezaba a inmer-
sión de Torres no firmamento
futbolístico. Como a maioría, pa-
sou a veranear en Ibiza. 

Tivo que marchar a Liverpool
para destacar. Alí, nos reds, re-
encontrouse coa auténtica cul-
tura futbolística. Non o entendí-
an en Madrid, onde constante-
mente falaban con incredulida-
de de como sería capaz de adap-
tarse a unha cidade de chuvia,
sen videoclips de El Canto del
Loco nos que aparecer.
Pero aí comezou a ser
un dianteiro sen peite-
ados de moda, autén-
tico e superlativo, há-
bil nos espazos e cun
remate demoledor.
Cando os estra-
ñados da capi-
tal de España
lle pregunta-
ron polo
milagre da
a d a p t a -
ción ao ceo
de Liverpo-
ol, Torres contes-
toulle: “Non me é
difícil vivir aquí. O
clima? Para min é
normal, son me-
dio galego”. E así,
con esa condi-
ción, deulle a Eu-
rocopa a España
cun gol de pilla-
bán ao máis pu-
ro estilo Bebe-
to, de quen
confesou gar-
dar recordos na-
queles primeiros
anos noventa:
“Vino xogar en
Riazor, cando
me levaba
meu pai”. E é
que o seu ca-
miño á glora
de Viena em-
pezou en Estor-
de, perto de Fis-
terra. �
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’’Torres foi por última vez
a Estorde no 2001,
o mesmo ano da súa
explosiva aparición
futbolística,
con apenas 17 anos”

O “a por ellos”, que algúns me-
dios propuxeran como berro
de guerra, constituíu, na prác-
tica, a antítese do xogo realiza-
do pola selección española. O
éxito do combinado de Luis
Aragonés débese, precisamen-
te, ao abandono dos concep-
tos que sempre marcaran o
combinado español. O “a por
ellos” ten máis que ver coa an-
tiga furia, (un lema, en todo ca-
so, máis mediatico que aquel
de “a mí, Balbino, que los arro-
llo” que pedía Zarra). Furia que
tamén personificaron Lora,

Calderé, Señor, Víctor Mu-
ñoz ou Clemente e Cama-

cho como selecciona-
dores...

O éxito
actual débe-

se, en cambio e
sobre todo, á
armazón dun
equipo de fút-
bol. Fronte á
preponderan-

cia do Real Ma-
drid ou o Bar-
celona, o equi-
po que venceu

na Eurocopa
era un com-
binado he-
teroxéneo

na súa proce-
dencia e iguali-

tario no seu
rango, tanto no

campo coma
no vestiario.
Unha rela-
ción interna
afastada das
camarillas
de poder

dependentes
de equipos ou de medios de
comunicación concretos.

O equipo español da Euro-
copa 2008 é froito dun xuntoi-
ro de intereses que, partindo
da idiosincrasia e da autono-

mía de cada xogador, permitiu
pactar non só un método de
convivencia, senón o xeito de
conseguir o obxectivo de ga-
ñar partidos. 

Hai outros elementos a ter
en conta. Por exemplo, a im-
portancia e o peso, por pri-
meira vez, de xogadores que
xogan fóra da liga española
(especialmente Fernando To-
rres), o que variou notoria-
mente o estilo de xogo. Ta-
mén, a axuda de Aragonés e
do pontevedrés Armando

Ufarte que, segundo
algúns entendidos

ten moito que ver,
pola súa expe-
riencia brasileira,

nas tácticas e no fútbol mo-
derno que se desenvolveu. Un
fútbol que gusta do toque, do
pase en curto, do apoio cons-
tante entre xogadores.

Un fútbol que esquece as
“urxencias históricas” que se
sentían arremuiñar desde fóra
e que, pola contra, se centrou
niso, en xogar, en controlar o
balón, tendo como obxectivo
a creación e non a destrución
do contrario, que antes se vía
sempre como o grande inimi-
go que, aliado co “mal fario”,
lle impedía á selección espa-
ñola gañar títulos. Títulos que,
en cambio, si gañaba noutras
especialidades, tanto indivi-
duais como colectivas.

Traducido a unha óptica
máis política, este tamén po-
dería ser o triunfo da diversi-
dade (de procedencia dos xo-
gadores e de características)
fronte aos centralismos, así co-
mo o éxito dun amplo pacto
para marcarse un camiño be-
neficioso para todos. O triunfo
dun proxecto común libre-
mente asumido. O triunfo do
equipo. O triunfo dunha nova
xeración que se negou a asu-
mir as imposicións do pasado
e rachou mesmo coa súa parti-
cular historia de fracasos e en-
frontamentos intestinos.�

TRIBUNA � Pucheiro.

O TRIUNFO
DUNHA NOVA
XERACIÓN

O mito cinxiu a Marcelino (o heroe do 1964) coas
praias de Ares. O gol de Torres tamén ten sabor a area e
sal, neste caso de Estorde, Fisterra

Torres na praia
de Estorde

Fernando
Torres.
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nacional. O público, a maiores
de gozar da oportunidade de
asistir ao traballo de compañías
que habitualmente non visitan
as salas das súas localidades,
aprovéitase de que a bonanza
climática permita experimentar
con novos –e ás veces insólitos–
escenarios, o que se traduce
nunha meirande espectaculari-

CULTURA.24. ANOSATERRA
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Manuel Xestoso

O descanso da tem-
porada de teatro
durante a época
estival pasou a his-

toria. Algúns aínda lembrarán o
cese das actuacións durante os
meses de xullo e agosto, a sus-
pensión da actividade escénica
aproveitada para xerar novos
proxectos, para ensaialos, para
a discusión sobre a súa perti-
nencia. Ese receso quedou defi-
nitivamente cancelado coa
irrupción do fenómeno dos fes-
tivais de verán. Un fenómeno
que aglutina turismo, cultura e
entretemento. En realidade, te-
atro e festivais están vinculados
case dende as orixes do xénero.
Na antiga Grecia, eran os certa-
mes convocados en honor do
deus Dionisos –os festivais dio-
nisíacos– os principais marcos
de representación das traxedias
e comedias gregas. Que Dioni-
sos fose, ademais do protector
da escena e das artes, o deus do
viño, da fertilidade, da relaxa-

ción e da liberación dos desve-
los semella anunciar o ambien-
te de laxitude e indolencia co
que –máis de dous mil anos
despois– aínda acudimos ás ve-
ladas festivaleiras do estío. 

Os festivais proporcionan
grandes vantaxes aos concellos

que os organizan: un considerá-
bel tráfico de visitantes e unha
atención mediática que redun-
da na rendibilidade turística. As
compañías tamén saen benefi-
ciadas: en múltiples ocasións,
estes encontros fan o labor de
ramplas de lanzamento, espe-
cialmente cando o programa
goza do cobizado epíteto inter-

dade das montaxes. O teatro de
rúa vive nesta estación o seu cé-
nit. Todo o mundo parece saír
beneficiado.

Pero quizais o elemento máis
característico destes festivais –e
o que merece unha maior dose
de reflexión– é a súa natureza di-
cotómica, a permanente duali-
dade na que se debaten. Por un-

Os festivais de estío abalan entre
o afán de presentar novas tendencias
e a necesidade de captar novos públicos

O teatro das noites de verán

Els Joglars, La cena.

M.X.
Os dous festivais decanos do noso

país, Cangas e Ribadavia, semellan

ser conscientes das súas responsa-

bilidades como mediadores, ofre-

cendo, nas edicións deste ano, pro-

gramas equilibrados que prometen

–polo menos sobre o papel– satisfa-

cer as preferencias de toda caste de

espectadores. 

A Mostra de Teatro Cómico e

Festivo de Cangas celebra as súas

vodas de prata –do 3 ao 12 de xu-

llo– cun amplo despregue de es-

pectáculos de rúa, monicreques,

circo e clown, amais das tradicionais

funcións do Auditorio Municipal. O

programa complétase con exposi-

cións, cursos e obradoiros e –espe-

ranzadora noticia– coa celebración

do 1º Encontro Ibérico de Revistas

de Teatro, unha iniciativa que xa se

estaba a botar en falta no ámbito te-

órico e profesional. 

A compañía Els Joglars abre a

programación do auditorio con A

cea, unha sátira sobre o cambio cli-

mático na liña á que nos ten habi-

tuados o seu director Albert Boade-

lla. Entre as montaxes máis prome-

tedoras desta edición está O Grande

Criadorun espectáculo baseado en

textos da Biblia posto en escena po-

la compañía lisboeta Chapitô, que

tamén se presenta no Festival de Te-

atro Clásico de Mérida. Os Monicre-

ques de Kukas chegarán cun ambi-

cioso espectáculo de marionetas,

Sen título 4x8x6, que reflexiona so-

bre o proceso de creación artística.

Os madrileños Alén Teatro mestu-

ran flamenco, novo circo e técnicas

de clownen Las siamesas del puerto.

Dos Lunas Teatro porá en pé Casa

Matriz, un fermoso texto da bonae-

rense Diana Raznovich sobre a insu-

ficiencia dos sentimentos nas socie-

dades modernas. E –para non per-

delo– Vicky Peña e o pianista Jordi

Camell ofrecerán un imprescindíbel

espectáculo de cabaret que repasa

a vida e obra de Kurt Weill. 

Pero a obra máis esperada é, sen

dúbida, Aeroplanos, un texto do ar-

xentino Carlos Gorostiza que a

compañía Lagarta, lagarta estreará

neste certame. Ernesto Chao e Xose

Manuel Olveira Pico,baixo a direc-

ción de Rosa Álvarez, son os prota-

gonistas da que xa se perfila coma

un dos grandes éxitos da próxima

temporada. As expectativas son

grandes, como demostra o feito de

que xa teñan programadas case co-

renta funcións para este outono.

Aeroplanostamén estará presen-

te na vixésimo cuarta Mostra Inter-

nacional de Teatro de Ribadavia, que

se desenvolverá do 19 ao 26 de xullo.

Tamén neste caso hai unha variada

oferta de actividades paralelas, entre

elas, a moi loábel iniciativa que signi-

fica o Premio Abrente de Textos Tea-

trais de apoio aos novos creadores.

Un dos pratos fortes desta edi-

ción será Hotel Paradiso, unha mon-

taxe dos curiosos e interesantes ale-

máns Familie Flöz. Charanga, dos

portugueses Circolando, permitirá

contemplar un máxico encontro

entre o circo e a poesía. Teatro de

Ningures adapta Bailadela da morte

ditosa, de Roberto Vidal Bolaño. La

verdadera historia de los Hermanos

Marx de Teatro Meridional fai un

percorrido pola historia do século

XX a partir da biografía dos célebres

cómicos. As tendencias máis anova-

doras estarán presentes en 4.48 Psi-

cosede Sarah Kane, posta en escena

por Nut Teatro. Os amantes da dan-

za non deben perderse o Kiosko das

almas perdidasdo Centro Coreográ-

fico Galego e La vida es ritmode Ca-

mut Teatro. Os madrileños Teatro

del Aire levarán a cabo unha curiosa

experiencia con La piel del agua: re-

crearán un haman, un baño tradi-

cional musulmán, nun espectáculo

só para mulleres. En total serán dúas

ducias de compañías as que sairán

a escena na capital do Ribeiro.

Entre ambos e dous festivais ar-

tellan unha rica panoplia de posibili-

dades para os espectadores e un in-

telixente anceio de diversificar a

oferta por parte dos programado-

res. Unhas propostas estivais que,

en conxunto, resultan a cada máis

satisfactorias e completas.�

Cangas e Ribadavia, dous festivais para todos os públicos

’’Estes encontros fan o labor
de pancas de lanzamento,
especialmente cando
o programa goza
do cobizado epíteto
internacional”

’’Captar novas audiencias
aparece como
unha imperiosa obriga
nun país no que o 77%
da poboación
non vai nunca ao teatro”
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UERE SABER MÁIS?
XXV Mostra de Teatro
Cómico e Festivo de Cangas:
www.cangas.org

Mostra Internacional
de Teatro de Ribadavia:
www.mitribadavia.com 

?

ha banda, funcionan como
mostras illadas de espectáculos,
compañías e tendencias de difí-
cil visibilidade durante o resto
do ano; pola outra, actúan como
acicate para captar novas au-
diencias, para estimular o inte-
rese polo teatro. A esixencia de
presentar montaxes arriscadas
que permitan observar as distin-
tas evolucións da linguaxe tea-
tral resulta imprescindíbel para
garantir que creadores e público
se manteñen en sintonía coa
contemporaneidade. A de cap-
tar novas audiencias aparece
como unha imperiosa obriga
nun país no que (segundo as ci-
fras do Instituto Galego de Esta-
tística, datos do ano 2006) o 77%
da poboación non vai nunca ao
teatro. Este dobre requirimento
provoca que as programacións
dos festivais abalen entre o tea-
tro máis convencional e o máis
audaz, entre os nomes seguros e
os artistas máis transgresores,
entre o que conta coa aquies-
cencia do público e o que desa-

fía as súas expectativas. Un equi-
librio –non sempre doado de
conquistar– en gran medida res-
ponsábel do éxito ou do fracaso
destes eventos. 

Fomentar a reflexión artísti-
ca, avaliar o estado da creación
contemporánea, crear novos
públicos… Cúmprense estes
obxectivos ou desaparece o as-
cendente dos festivais coa mes-
ma presteza que as altas tempe-
raturas? Créase de verdade afec-
ción ou só se enchen horas de

programación de espectáculos
cos que ocupar as horas de ocio?
Sen dúbida sería inxusto atri-
buírlles aos seus organizadores
toda a responsabilidade dunha
tarefa que atinxe ao sistema edu-
cativo, ás institucións públicas e
aos medios de comunicación.
Mais si que é preciso reclamar-
lles que non perdan de vista os
obxectivos marcados, que non
se deixen levar polo criterio de
aceptación do público nin pola
tentación dun elitismo que non
lles corresponde. E unha perma-
nente autoavaliación que per-
mita redefinir o seu lugar dentro
do sistema ao que pertencen.
Ou sexa, observar o ideal clásico
–por seguir co herdo grecolati-
no– do “instruír deleitando”.
Unha prescrición sinxela de
complicada aplicación.�

La piel del agua de Teatro del Aire.

Canut Teatro.

Hotel Paradiso, unha montaxe dos

alemáns Familie Flöz.

La verdadera historia de los Hermanos

Marx de Teatro Meridional.

Ernesto Chao 
eXosé Olveiraen Aeroplanos,

da compañía Lagarta lagarta.
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Resulta xa tópico cada ano du-
rante este período estival a mu-
danza nos medios de comuni-
cación cara a contidos máis
evasivos, nos que o concepto
de lecer adoita ir parello a unha
lixeireza na información, que
condiciona mesmo a propia
esencia dos deseños nas distin-
tas empresas informativas. Por
máis asumida que sexa esta re-
alidade periódica, sería viable
discrepar de tal convenciona-
lismo, pois o verán é a estación
do ano na que dispomos de
máis tempo por exemplo para
ler, para afondar nos temas que
habitualmente pasan desaper-
cibidos a boa parte da poboa-
ción. Mais o sol fai milagres, e
mesmo durante a década dos
anos sesenta do pasado século
foi quén de reconducir o nego-
cio musical cara esa horterada
chamada “canción do verán”,
pois as empresas discográficas
descubriron que podían des-
cansar durante os meses de xu-
llo e agosto, previo deseño
dunha estratexia comercial coa
que fornecer de material ás
emisoras de radio, que viñan
sendo a canle que vehiculaba
unhas cancións feitas á medida
do consumo masivo, segundo
calculada estratexia de merca-
dotecnia na que a lixeireza de
contidos era unha norma sa-
grada. Nada que ver con acon-
tecementos que tamén prota-
gonizan o calendario estival,
centrados en distintos estilos
musicais –clásico, folk oujazz.

A especialización, pois, im-
ponse en certas cadeas radio-
fónicas, que han diversificar a
programación para ver de sa-
tisfacer os gustos da potencial
e variada audiencia, pois cóm-
pre que non nos resignemos a
sermos actores dunha socie-
dade “céntrica, centrista e cen-
trada” – segundo expresión
acaída de M. Vázquez Montal-
bán–, que funciona dirixida
por intereses máis económi-
cos que artísticos. E como
queira que as emisoras priva-
das basean os seus contidos
precisamente en función da
conta de resultados, queda pa-
ra as públicas este rol de intere-
se cultural. E dirán vostedes, é
que son de seu antagónicos os
conceptos comercial e calida-
de? Por suposto que non, mais
non sempre van parellos e a
miúdo representan opcións
contraditorias entre si.

Daquela, centrémonos no
caso da Radio Galega, que ao
longo de todo o ano emite a tra-
vés da súa canle R.G. Música
unha programación especiali-
zada, na que caben distintas
tendencias musicais, presenta-
da por cualificados melóma-
nos. Así, o afeizoado ten ao seu
dispor programas como Así
canta Galiciaou Concerto po-
pular–Nicolau Camino– que
amosan dúas facianas comple-
mentarias da nosa música máis
ancestral; Clásicos na sobreme-
sa–Paulo Sampedro– divulga a
sonoridade do pentagrama; As-
trolabio–Rodrigo Romaní– o
folk internacional ; Estrano froi-
to–Pilocha– o jazz; Modus vi-
vendi–Chema Díaz– a música
de orixe negra ; Estudio 3– Ri-
cardo Alonso– o pop-rock; Lu-
me na palleira–Emilio España-
dero– é xa unha referencia, e
non só, para a música galega;
Tres peixes voando –Ugía, Xa-
vier e Guillerme– comparten os
seus gustos particulares, coa
conseguinte variedade na se-
lección programada.

Algúns destes programas
son rescatados para a progra-
mación da Radio Galega con-
vencional durante o verán, co-
mo contraste a outro xa exclu-
sivo desta xeira estival, presen-
tado desde hai ben anos por
Moncho Lemos, que facendo
honor á súa denominación de
Fondos reservados,ten a ben
rescatar da memoria éxitos
discográficos do pasado sécu-
lo, segundo un esquema de

discutible calidade musical
pero en todo caso diverso e va-
riado como a propia época
evocada, pois durante o curso
das décadas 60/70, tanto as
editoras discográficas como os
medios de comunicación es-
pecializados apenas facían dis-
tingos entre a semántica musi-
cal, e así a carón de intérpretes
asociados ao que en Portugal
denominan nacional-canço-
netismo, podíamos ubicar a
cantores contestatarios que
sorteaban como podían as di-
ficultades inherentes a un réxi-
me político que comezaba a
esmorecer na Península Ibéri-
ca durante o bienio 1974-75. 

REVISTAS E RADIOS MUSICAIS.Eivas
dunha censura non sempre
axexante facilitaban coinciden-
cias esperpénticas. Foi a época
na que periodistas musicais to-
lerados polo sistema estableci-
do ficaban engaiolados ante to-
do un fenómeno como Lluís
Llach, debidamente espallado
desde as páxinas dunha revista
como Mundo Joven, na que o
mesmo podíamos ler informa-
cións referidas a Raphael, que
ao rock progresivo catalánou a
Voces Ceibes. Logo xurdirían
outras publicacións con conti-
dos xa máis selectivos, como
Disco Expressou Vibraciones,
que establecerían unha penei-
ra na que cabían outras descu-
bertas como un José Afonso
apenas divulgado fóra do seu
ámbito lusitano mesmo des-
pois de abril de 1974, ou un

Frank Zappa que mostraba a
sonoridade contracultural da
América anglosaxona. Asema-
de, nas ondas hertzianas a anti-
ga COPE –nada que ver coa ac-
tual– Calidad Popular 45pulsa-
ba o criterio dos críticos musi-
cais, mentres que Radio Nacio-
nal de España marcou un crite-
rio alternativo en programas
como Para vosotros, jóvenes,
ampliado posteriormente can-
do, a partires de 1979, creou a
decisiva Radio-3, mantendo
aceso na grella de Radio1/Ra-
dio Clásica o paradigmático es-
pazo Clásicos populares. 

Pero retomando o referido
formato desenvolvido por
Moncho Lemos en Fondos re-
servados,é de salientar que o
programa supón, ante todo, un
digno exercicio de nostalxia,
pois o presentador e alma má-
ter do espazo contextualiza en
todo momento cada unha das

cancións emitidas, elude ponti-
ficar sobre as distintas tenden-
cias programadas, facilitándo-
lle así ao oínte a súa propia de-
cantación como afeccionado.
Asumindo que recordar é vol-
ver a vivir, recuamos a aquel pe-
ríodo no que a produción mu-
sical convencional circulaba
xunta e revolta. E aínda que o
bó do Lemos adoita reservar ca-
da vintecinco de xullo á música
galega, sería de agradecer que
no programa contemplara ou-
tras opcións menos difundidas,
como por exemplo a outrora
nova cançó catalana, move-
mento que non pasou en abso-
luto desapercibido fóra do seu
hábitat orixinario, así como a
procedente do amplo mundo
da lusofonía, que tiña no Brasil
os seus nomes sobranceiros
mais que chegaron onda nós
en versión española. E así de
paso contribuír a unha sorte de
diversidade musical que, curio-
samente, en pleno período de-
mocrático pareceu esmorecer
nas canles divulgativas dos
mass-mediaxeneralistas. 

Recurrindo novamente a
Vázquez Montalbán, recorde-
mos a sonada frase de que
“contra Franco viviamos me-
llor”, ao tempo que sintetizaba
a dobre función de certos can-
tores –Charles Aznavour, J.M.
Serrat–, en tanto que “poetas á
par que industriais da can-
ción”. Cecais sexa esta última
consideración a máis acaída
para un programa como Fon-
dos reservados: evasión sí, con-
tido tamén. Parabéns en todo
caso a Moncho Lemos, que
mantén acesa a dignidade ra-
diofónica, recordando aqueles
tempos nos que esta canle era
para moitos afeccionados o
único medio que tiñamos ao
noso dispor para ver de sinto-
nizar –nunca mellor dito– as
novas tendencias que a diná-
mica musical xeraba sucesiva-
mente, con toda a banalidade
das modas condicionando ao
comercio da creatividade, pois
cómpre considerar que en to-
da a época e en todo momen-
to, a música, ben na súa faciana
máis frívola ou na máis selecti-
va de grandes xenios, adoitou ir
parella aos mecenas de turno.
Deixaremos para outra oca-
sión a diferencia a miúdo esta-
blecida entre o propio concep-
to de Música, así con maiúscu-
las, e subprodutos musicais.�

FONDOS RESERVADOS PARA O VERÁN
TRIBUNA �Xoán Manuel Estévez.

Crítico musical.

’’Fondos reservadossupón
un dignoexercicio
de nostalxia, e o
presentador contextualiza
as cancións e elude
pontificar sobre as
tendencias programadas”

Moncho Lemos, condutor de Fondos reservados na Radio Galega.

UERE SABER MÁIS?
www.crtvg.es?
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As embarcacións tradicionais gale-
gas, como as doutros países con
moita tradición mariñeira, son
hoxe en día, cando os motores fixe-
ron desaparecer estes preciosos
barcos a vela e a remos, unha her-
danza cultural moi valiosa.
Durante moito tempo non se lles
deu mérito, ao non usarse, e moitos
barcos apodreceron no mar ou na
area.
Mais o labor de investigación dal-
gunha xente afeccionada, e de estu-
dosos do tema, fixo que pouco a
pouco se poidesen ir recuperando
algúns vellos cascos, ou averi-
guando como eran os que desapa-
receron, para ilos re-
construindo, con moito
traballo e poucas axu-
das.
Hoxe aquelas obras
mestras dos carpintei-
ros de ribeira parecen
irse recuperando, e as
autoridades tamén sou-
beron, por fin, darlle o
valor que merecen.
Estes son só algúns dos
tipos de barco caracte-
rísticos das nosas rías e
mares. San Xoán.

EMBARCACIÓNS 
TRADICIONAIS GALEGAS

Racú

Dorna

*Estes tres debuxos de abaixo son da autoría de Pepe Gondar e do

Grupo Etnográfico Mascato.

Gamela
coruxeira

Buceta

Bote polbeiro

Bote
xeiteiro

Volanteiro
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ela
xeira

uceta

A FA Festa Mesta Marítima de Brarítima de Brestest

Arredor de un millón de visitantes de todo o mundo

adoitan acudir a Brest (Bretaña, Francia), á súa festa

marítima. Alí reúnense embarcacións tradicionais e

outras máis modernas, sempre de vela.

Naquel porto xúntanse durante uns días (dentro

dunha semana) arredor de 2.000 embarcacións de

30 países, e nada menos que 15.000 mariñeiros. 

Este ano Galiza acode cunha representación de 25

embarcacións tradicionais para amosarllas a todo 

o mundo, e tamén con exposicións de trebellos de

pesca e mariñeiros en xeral, que tamén son parte,

ademais dos barcos, desa Cultura Marítima da que

falamos.

O noso país neste terreo está cheo de cousas das que

presumir, pero pasaron moitos anos sen que lle dé-

semos a importancia debida, e aínda nos queda

moito por facer e recuperar. Outros países con me-

nos tradición mariñeira presumen do que teñen, e

fan moi ben. A ver si nós aprendemos a facer igual!
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A pastelaría de dona Remedios
Autor:  Agustín Fernández Paz

Editorial: Rodeira. Col.Tucán.

Agustín Fernández Paz , un dos autores
máis destacados dentro do panorama
infanto-xuvenil das nosas letras, dá
mostras unha vez máis, da súa capaci-
dade creativa e de conexión con todo
aquel lector que guste das boas histo-
rias. Ao longo dos nove capítulos que
integran este doce relato o autor amó-
sanos os feitos ocorridos nun día na
pastelaría de dona Remedios, cha-
mada, como non podería ser doutro
xeito O Paraíso. E ben certo que o é ,

pois no seu obradoiro están en perma-
nente convivencia toda clase de sabo-
res, olores, colores dos máis ricos e ape-
titosos pasteis, doces, tortas…cuxa
fama sobrepasa os límites da súa ci-
dade. Son moitos os que chegan
dende fóra na procura deses deliciosos
manxares, que só con pensar neles xa
gorenta o padal. Pero non todo é har-
monía neste taller, soño de calquera
galdrumeiro. Todos os derradeiros xo-
ves  de mes son recibidos tanto por
dona Remedios coma por todos os
seus expertos  e dilixentes traballado-
res con moita cautela  polos estraños
sucesos que sempre acontecen neste

día, dos
que Luís, o
s o b r i ñ o
da dona
da paste-
laría, tería
moito que
dicir se lle
pregunta-
sen. As
i l u s t r a -
cións vi-
vas, colori-

das de  Mabel Piérola están en concor-
dancia co ton alegre e fresco do texto.�

Alba Piñeiro

O estraño meigallo dos xoves

An Alfaya

SS e eu fose unha nena me
gustaría vivir nun eterno

verán de días longos e de
obrigas aprazadas. Escribiría
poemas, e en cada verso bri-
llaría con luz propia calquera
palabra sinónima de vaca-
cións!!! Lería contos alegres e
disfrazaríame de personaxes
distintos nun improvisado
teatro algareiro. Porque can-
do un cativo di vacacións, a
boca éncheselle de auga sal-
gada, e todo o salitre do mar
éntralle polo nariz e polos
ollos, e un mundo de axóu-
xeres e de risos invade os
seus oídos ao compás dos
seus xogos; goza como se
non fosen rematar nunca,
como se á volta da esquina
non lle agardase un setem-
bro aveso, preludio de nove
meses de horarios ríxidos e
tempo de estudio. A infancia
non ten futuro nin pasado,
só presente; é insolente. En
cambio, se un adulto pensa
no vocábulo vacacións, fai-
no cun criterio de temporali-
dade. A súa proximidade
créalle ansiedade. Os pri-
meiros días de goce provó-
canlle euforia; á metade do
traxecto, inquietude; no de-
clive, taquicardia; a volta ao
traballo, depresión. Durante
o proceso, o adulto nunca
perde a perspectiva da súa
transitoriedade, e activa un
resorte que o mantén en
tensión, lembrándolle que
ao remate das vacacións lle
agardan once meses cíclicos
que o levarán de novo cara á
ansiedade, á euforia, á in-
quietude e á depresión; po-
rén non se relaxa e é infeliz.
Definitivamente, como
adulta que son, gustaríame
retroceder e recrearme na
sensación das vacacións de
verán da miña infancia,
longas, luminosas, sen pa-
sado, sen futuro, só gozan-
do do presente.�

VERÁN: 
VACACIÓNS!!!

Cando un
cativo di
vacacións, 
a boca
éncheselle 
de auga
salgada”

’’

Atopa 
o camiño

axeitado

para

poder

chegar 

ao 

tesouro!

Neste barullo de letras has de 

atopar sete nomes propios

de muller.
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de Teira en Marful, o zanfo-
nista valisoletano Germán
Díaz e varios músicos de Gra-
nada cos que o guitarrista
mantén relación dende que in-
tegrou diversos proxectos naci-
dos nesta cidade.

Malia todo, cabe sinalar de
entre todas, a participación do
músico alxeriano Chackib
Stambouli pola súa “importan-
cia á hora de definir a sonori-
dade final do disco”, como ex-
plica o guitarrista. Os ecos das
súas percusións africanas están
presentes nos arranxos de boa
parte do traballo.�

todo”, comenta, “a escolla ten
que ver tamén co desexo, co
oriente e coa busca de novas
linguaxes”.

COLABORADORES DE LUXO. Para este
segundo traballo en solitario,
Teira acompañouse na grava-
ción do talento dos músicos
que durante estes anos forma-
ron parte do seu cuarteto,
como Roberto Somoza, Kim
García ou Terese Sayas, batería
oficial da banda até a súa mar-
cha de Galiza. Colaboran ta-
mén en Alí os irmáns Pedro e
Pablo Pascual, compañeiros
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recentemente durante o pro-
ceso de gravación do disco.
Pero, como explica o propio
Teira, non foi unha decisión
premeditada. “O nome do
disco débelle algo, pero non

M. Barros
Alíé o título do segundo traballo
en solitario de Marcos Teira, gui-
tarrista de proxectos tan diversos
como Marful, U-lo Trío? ou
NARF. Discípulo de Cuchús Pi-
mentel, Teira é ademais un dos
pioneiros do flamenco feito en
Galiza. Agora presenta Alí, un
paso máis dentro da súa aposta
decidida polo flamenco, co que
dá un xiro á ortodoxia que mar-
cou o seu debut, Punta de Cabío. 

O novo disco foxe de clasi-
cismo para centrarse na compo-
sición propia. A súa principal
achega son os arranxos cos que o
guitarrista viste os temas, unhas
sonoridades e instrumentos tan
pouco convencionais no fla-
menco como a zanfona, a bate-
ría ou as percusións alxerianas.

O encontro de Marcos Teira
con este estilo remóntase varias
décadas atrás, primeiro en
forma de aprendizaxe, despois
como proxecto musical e disco-
gráfico. Con Cuchús formou o
dúo Pimenteira, que deu como
froito en 1994 un disco homó-
nimo, gravado na República
Checa. Despois de dous anos de
concertos cun repertorio que
mesturaba o flamenco con in-
fluencias como o jazz, o rock ou
o blues, Teira iniciou o seu pro-
xecto en solitario. 

Pero lonxe de querer conver-
terse no abandeirado do xénero
en Galiza, Teira bota man do
flamenco como vía de expre-
sión, como “unha linguaxe”
para comunicar as sensacións
máis intimas sacando todo o
partido posíbel das melodías e
das composicións. 

Insiste en que foi o flamenco
quen o topou a el a finais dos
anos 80, mentres recibía clases
de guitarra eléctrica da man de
Cuchús Pimentel. “Dende cativo
tiña fascinación pola guitarra” si-
nala “e buscando unha musica-
lidade propia topei o flamenco,
que me axudou a canalizar a
música que me estaba a saír”. 

UN SEGUNDO DISCO AGARDADO. Alí
chega despois da boa acollida
do seu debut, Punta de Cabío,
e faino dando unha volta de
torca a aquela proposta. Ex-
plora novas formas sen aten-
der demasiado ao clasicismo
do xénero. Cando fala do seu
traballo, non lle gusta falar de
“duende”, un concepto ao seu
ver demasiado etéreo, pero si
de “autenticidade”. 

Embebido pola súa música e
os seus ritmos africanos, Mar-
cos Teira réndelle homenaxe
nun dos temas ao músico ma-
liano Ali Farka Toure, falecido

O guitarrista da Pobra do Caramiñal vén de presentar
o seu segundo traballo en solitario, Alí,
no que aposta por un flamenco de composición
propia e novas sonoridades

Marcos Teira, flamenco de aquí

M.B.
Tras a clausura da cuarta edi-
ción do Imaxina Sons en Vigo,
o mellor jazz internacional
trasládase á cidade de Ponte-
vedra da man do XVI Festival
de Jazz e Blues. Do 17 ao 26 de
xullo a praza  pontevedresa da
Ferrería servirá de escenario a
artistas como Ivan Lins,
Johnny Winter, Kenny Barron
Trio e Janiva Magness, entre
outros, unha programación
ambiciosa para un festival que
se consolida ano tras ano.

O encargado de abrir o car-
tel será o brasileiro Ivan Lins,
que achegará a Pontevedra
unha escolma do mellor do seu

repertorio. Con máis de 40
anos de carreira ás costas, 27
álbums editados e varios dis-
cos de platino e un de ouro,
Lins eríxese como un dos me-
llores exemplos de fusión entre
o jazz clásico e a tradición mu-
sical brasileira. Actuará o 23 de
xullo.

Na cidade tamén actuará
Johnny Winter, lenda viva do
blues. Este destacado intér-
prete e guitarrista nacido en
Mississippi, conta coa admira-
ción de artistas como Bob Dy-
lan ou Keith Richards. O espec-
táculo que subirá ao escenario
o 24 de xullo contará coa parti-
cipación de Scott McKeon, un

mozo de 20 anos apadriñado
por Mark Knopfler.

O programa complétano
Kenny Barron Trio, que tocará
o venres 25 e Janiva Magness.
recoñecida con dos WC Handy
Awards en 2006 e 2007 como
mellor intérprete feminina
contemporánea de blues, que
actuará o 26.�

? UERE SABER MÁIS?
www.myspace.com/marcosteira

ENCARNA TEIRA

4 de xullo no Festival das Artes e
das Letras de Melide.�

ENDIRECTO

Ivan Lins, Johnny Winter e Janiva Magness
no XVI Festival de Jazz de Pontevedra

En paralelo celébrase na Praza
do Teucro o Pontejazz, que con-
tará coa presenza de Ambrose
Akinmusire Quintet e de Xan
Campos Quinteto.�

PONTEJAZZ

O brasileiro Ivan Lins abre

o Festival de Jazz de

Pontevedra.
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cítase á reflexión, mais por outro
lado a vertixe narrativa impide
esa  reflexión.

No medio quedan as perso-
naxes. Todas son estereotipos,
monicreques nas mans do na-
rrador. O cal é unha ma-
neira de facer, iso non
lle impediu a Risco con-
sagrarse con O porco de
pé. Mesmo poden ser
estereotípicas e á vez
emblemáticas. É o que
sucede aquí. Porén, se a
isto xuntamos que o de-
senvolvemento da tra-
ma se volve bastante
previsíbel, que unha vez
repostos da sorpresa da
fórmula inicial xa non
volveremos sorpren-
dernos, o interese co
que se le a novela decae. Ben, o
remate non é tan agardábel,
mais é un remate que redimen-
siona a novela, que a abeira en

crítica

CULTURA.32.

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

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

� PPaann  ee  ccooiitteelloo.. Bieito Iglesias. Galaxia.

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

�AAss  ppaallaabbrraass  ddaa  nnéébbooaa.. Francisco Castro. Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN ¬¬    
� AAlliimmeennttaacciióónn  ssaauuddaabbllee  VV AA. Xerais.

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

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

� CCaarrttaa  aaoo  sseeññoorr  FFuuttuurroo..  Eduardo Galeano. Laiovento.

� BBeenniiggnnoo  ÁÁllvvaarreezz.. Santiago Prol. A Nosa Terra

Na colección Illa Nova, ve a luz
esta estrea (como poeta a estrea é
Plan de fuga, moi interesante,
que poden vostedes atopar na
web da editora Estaleiro) narrati-
va do autor de Vimianzo (Bamio,
1975). O tema escollido é deses
que non pasan desapercibidos.

A trama ponse en marcha
cando dúas mulleres deciden
asasinar clientes cos que previa-
mente contactan. Don Santiago
Proupín, home
de negocios hi-
pócrita e putei-
ro; Felipe, que
ten un Merce-
des, bota de me-
nos a sogra e
non lle deixa á
muller que lle
faga mamadas;
e César, progre diletante que nin
se quere molestar en ligar. Fixe-
ron falta tres para que a socieda-
de tomase en conta ás Putas Asa-
sinas. A partir de aí desencadéase
unha trama moi previsíbel, pre-
visibilidade quizais necesaria pa-
ra que o lector non atope sorpre-
sas unha vez iniciada a proposta
de orixe e poida reflexionar sobre
ela sen distraccións. Esa reflexión
é un complemento imprescindí-
bel para a novela, que sen ela
quedaría reducida á exposición
dunha desas tramas moi vistas
no cinema.

Tecnicamente, o máis salien-
tábel é, en primeiro lugar, o es-
merilado uso da secuenciación.
A sucesión abismal de secuen-
cias supón o acceso dunha verti-
xe narrativa que envolve sen
conceder un instante de respiro.
Envolve o lector e tamén o narra-
dor, o cal resulta perigoso. Dun-
ha banda procúrase (aínda que
sen un convencemento claro) a
participación activa do lector, in-

moito máis partido. Podiamos
falar, por exemplo, da pobreza
do manifesto das Putas Asasi-
nas, ou tamén da pobreza da
consabida tertulia “entre perso-
eiros”, do dramatismo fugaz que
se produce cando unha das
prostitutas comeza a dubidar de
que os asasinatos das Putas Asa-
sinas leven a algunha parte…
Porque no medio desa vertixe
narrativa están as personaxes,
loitando por seren. Sobre todo
dúas, que manteñen entre si un-
ha relación pouco convencio-
nal, Luz e Ada, as Putas Asasinas,
que se debuxa desde a sensuali-
dade, desde a delicadeza, desde
a comprensión e camaradaxe.
Elas, as menos monicreques,
son as máis prexudicadas.

Para finalizar, engadir que es-
ta novela (breve, pulp) publicou-
se á vez en galego (Galaxia) e en
castelán (Caballo de Troya). En-
gadir que que algo se publique
en castelán non lle supón obri-
gatoriamente valores literarios
(clásicos ou transgresores). Non
se pode dicir que os editores ga-
legos sexan conservadores, se-
nón xenerosos e arriscados.�

Xosé M. Eyré

A arte
de narrar
Zadie Smith crea
un exuberante fresco
que retrata a sociedade
urbana contemporánea 

Para moitos lectores, entre os
que me conto, Zadie Smith (Lon-
dres, 1975) é unha das máis pro-
metedoras es-
critoras británi-
cas deste século
acabado de
inaugurar. Rec-
tifico: despois de
Da beleza, xa
non é máis

Marga Romero

A ironía de Angela Merkel
sorprende: a selección fe-

minina alemá é a campioa do
mundo, os homes, por unha
vez, poden estar en igualdade
coas mulleres e gañar a Euroco-
pa. Non foi así. A chanceleira,
acompañada de Horst Köhler,
soubo estar entre o rei, a raíña e
o presidente do goberno espa-
ñol, nun encontro de fútbol que
nos deixou imaxes para evocar
os antigos heroes, personaxes
elevadas das traxedias. Quen
poderá estabelecer estas rela-
cións cando a literatura conde-
nada é eliminada do bacharela-
to? Fronte á traxedia, a comedia
simbolizada pola bandeira na
que figura un touro. Nada ficará
do xogo bonito, que o houbo,
deses mozos máis baixiños,
fronte á vitoria do touro da pel
de touro. O combate deixará
pegadas para sempre na cella
aberta de Ballack, e aínda que o
seu sangue nunca faga medrar
a herba, el é un dos heroes da-
quela tarde. Nacido en Görlitz,
cunha infancia sen bananas,
Ballack representa a nova xera-
ción da unidade alemá, triun-
fou sen o muro. Merkel, coma
el, do outro lado, laiouse de non
poderen celebrar esa noite o
triunfo, mais engadiu que xa te-
rán ocasión. Se hai un persona-
xe ao que acompañaron os co-
razóns de Alemaña foi a Leh-
mann, o porteiro que se achega
á súa final con 39 anos, a quen
un Goethe moderno levaría ás
páxinas dun libro. Declarou
que o condicional (se tivésemos
feito...) é o inimigo dos perde-
dores. Hai imaxes captadas po-
la cámara que serán eternas,
aqueles ollos diante da morte
de Marlon Brando no derradei-
ro tango e os de Lehmann antes
de abandonar o campo, esa do-
ce ollada que se fecha pode ser
un verso épico.�

BALLACK
E LEHMANN

’’

NARRATIVA.

Putas
asasinas

Unha puta percorre Europa
AAuuttoorr::    Alberto Lema.

EEddiittoorriiaall::Galaxia.

’’Se hai un personaxe ao que
acompañou Alemaña
foi a Lehmann, a quen
Goethe levaría
a un libro”

exceso ao discurso de índole de-
tectivesca, un tipo de discurso
concibido máis que para provo-
car reflexión, para impresionar o
lector coa administración dosifi-
cada e manipulación funambu-

lista das posibilidades
de resolución da trama.
É dicir, un tipo de dis-
curso dirixista e pouco
aberto á reflexión. 
Se a novela nace como
atraente proposta de
análise sociolóxica so-
bre un tema de intere-
se, xeralmente silencia-
do pola pacata moral
imperante, pouco a
pouco vai perdendo
ese carácter inicial e de-
riva nun ton paródico
que a tinxe por comple-

to, un ton de novela desas apeli-
dadas pulp ou de quiosque. A
vertixe narrativa minimiza mo-
mentos dos que se podía tirar

’’A novelanace
como
proposta de
análise
sociolóxica e
pouco a
pouco deriva
nun ton de
novela de
quiosque”

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

Da beleza
AAuuttoorr::  Zadie Smith.

TTrraadduucciióónn::Eva Almazán.

EEddiittaa::Galaxia.

Alberto Lema. 

>>>
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a lectura se converta no verda-
deiro e xenuíno pracer que debe
constituír unha boa novela. Tres
son as armas de que se vale a au-
tora para logralo. En primeiro lu-
gar, a irreprochábel capacidade
narrativa de que falabamos ao
comezo deste texto. As peripe-
cias que se nos relatan semellan
non ter fin, entrecruzando tra-
mas dramáticas e divertidas con
proteica sinxeleza. Non só existe
unha intriga resolta con verda-
deira pericia senón unha crea-
ción de personaxes enriquecida
con cada avance do relato. As es-
cenas ensámblanse con axilida-
de e ritmo e, finalmente, a histo-
ria acada un clímax solventado
en perfecta harmonía
co que lle precede. De
facto, cando a novela
chega ao seu cimo, de-
catámonos de que ope-
ra cunha moi pouco
usual habelencia para
manexar situacións co-
rais que permite a mul-
tiplicación de persona-
xes secundarios e sub-
tramas laterais sen que
o conxunto sufra. Ao
contrario, perfeccióna-
se con cada anécdota
engadida. 

En segundo lugar, o
seu fantástico oído para
os diálogos, que nesta
edición se comple-
menta xenerosamente
co tamén fantástico oído da tra-
dutora, Eva Almazán. Cada per-
sonaxe –e xa advertimos que son
moreas– caracterízase por un
modo de falar distintivo, por uns
retrousos e marcas de estilo que
o caracterizan persoal e social-
mente. Dende o catedrático ao
inmigrante haitiano, todos te-
ñen un particular idiolecto que
os individualiza e os retrata in-
mediatamente a ollos do lector.

Finalmente, a autora fai gala
dun vasto poder de penetración.
Resulta notábel que, con apenas
trinta anos, Smith posúa a des-
treza para efectuar esas vivas
análises sociolóxicas que saco-
den o lector coa súa perspicacia.
Ou para mostrar a vida interior
de todos e cada un dos persona-
xes cunha verosimilitude –e un-
ha ironía– a proba de calquera

CULTURA.33.

unha promesa, senón unha
realidade tanxíbel. Unha realida-
de que pertence por dereito pro-
pio a esa sólida tradición inglesa
que fai da estrutura e progreso da
intriga o piar fundamental da ar-
te da novela. Smith, igual ca os
seus ilustres predecesores, con-
segue que a peripecia narrativa
vaia enchoupando personaxes e
accións até se converteren en ne-
cesidadeliteraria, en esixencia do
propio texto. O lector intérnase
nas súas obras a carón dos prota-
gonistas, deixándose envurullar
por unha rede de relacións e pe-
quenos acontecementos que
acaban desvelándose como un-
ha rede perfecta na que a autora
nos enleou sen que puidésemos
evitalo. 

Da beleza opta por homena-
xear aqueles precursores da súa
prosa na figura de E. M. Forster,
tomando o argumento de Ho-
wards Ende revirándoo até con-
vertelo nunha versión actualiza-
da daquela novela. O conflito en-
tre dúas familias de sensibilida-
des morais e políticas opostas
serve como marco para tratar
cuestións de clase, raza e xénero,
para elaborar un relato de fideli-
dades e traizóns, de ambición e
xenerosidade, unha historia so-
bre as identidades e sobre como
a estas lles afecta o paso do tem-
po. E todo sen renunciar a retra-
tar a sociedade urbana actual, as

ANOSATERRA
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CONTADELIBROS.
Táboas para cativos

Cipriano Fernández
Fernández debuta como dra-
maturgo co libro O rei

Maragato
estaba triste e
tres pezas
máis. Teatro
para nenos,
que agora edi-
ta TresCtres

na serie ‘Rubín’. As outras
obras que inclúe son “Salvada
pola campá!”, “A ventrílocua
sen bonecos” e “O tío Ramón
pesca de todo”.

Biblioteca dramática galega

A Biblioteca Dramática galega
que edita Xerais cos títulos máis
recentes do Igaem presenta dú-
as novas obras: Historia da chu-
via que cae todos os días,de Ro-

berto
Salgueiro,
que recibiu
o Premio
‘Álvaro Cun-
queiro’
2007, é un
retrato
íntimo da

relación entre un pai e un fillo.
Game over,de Carlos Losada
recibiu o Premio ‘Manuel
María’ 2007. Trátase dunha his-
toria fantástica inspirada no
mundo dos videoxogos.

Taxes dramaturgo

Francisco Taxes (A Coruña,
1940-2003) foi escritor e
guionista de cinema. Desde

novo utilizou a
arte dramática
como xeito de
normaliza-
ción
lingüística e
cultural.
Agora, Xerais

publica a súa Obra dramática
completa, composta por “O
velorio”, “Lenta raigame”,
“Casta e Albito”, “Caderno de
bitácora. Comedia estupenda”
e “Elas”. Edita Xerais. Inclúe un
estudo de Xurxo Taxes Díaz.�

discordancias que provoca a
convivencia de académicos de
clase media e inmigrantes “ile-
gais”, de furibundos neoconse
rapeiros marxinais. Simplifican-
do un pouco, poderiamos dicir
que Da belezaé E. M. Forster pa-
sado pola turmixde Martin Amis. 

Howard Belsey –un profesor
de arte británico especialista en
Rembrandt–, a súa muller Kiki, e
os seus tres fillos adolescentes
forman a primeira das familias
en liza. Representan o bando li-
beral e multicultural –un pouco
como os Schelegel de Howards
End– con principios baseados
no pensamento esquerdista dos
anos 60. No outro polo do espec-
tro ideolóxico están Monty
Kipps –outro profesor de arte co
que Besley mantén unha dispu-
ta académica irreconciliábel–, a
súa esposa Carlene e os seus
dous fillos. De xeito semellante
aos Wilcox da novela de Forster,
representan o pensamento con-
servador, relixioso e antiliberal.
Cando Kipps arriba á Universi-
dade de Wellington, onde im-
parte aulas Belsey, a vida dos
dous grupos comeza a relacio-
narse de xeitos inesperados. 

A partir destes rudimentarios
vimbios, Smith tece un fresco
que abrangue todo canto se mo-
ve na sosegada vila de Welling-
ton, mergullando o lector nun ro-
dopío de sucesos que logran que

escepticismo. E sempre cunha
cantidade de matices e ilumina-
cións sobre o ser humano que
nos deixa pampos de admira-
ción. Podiamos destacar a saga-
cidade coa que describe a crise
de madurez que encamiña á in-
fidelidade ao personaxe princi-
pal, Howard Belsey. Ou a cáusti-
ca crítica dos ambientes univer-
sitarios norteamericanos, talvez
a máis corrosiva que se fixo den-
de o Pninde Nabokov. Pero os
exemplos non darían conta da
exuberancia real desta novela.

Unha novela que tamén ten
defectos, os mesmos que afea-
ban White Teeth e The Auto-
graph Man, as anteriores incur-

sións no xénero da au-
tora. E resulta curioso
constatar que proceden
da súa principal virtude:
o talento como narra-
dora. Smith, a medida
que avanza na trama,
vai sumando datos so-
bre os personaxes, vai
densificando as nume-
rosas ramas secunda-
rias da historia e, ao fi-
nal, prescinde de moi-
tas das liñas abertas pa-
ra atinxir un final climá-
tico na vía principal. Al-
gúns elementos saídos
á luz durante a lectura
merecerían un máis
fondo tratamento (a
conversión ao cristia-

nismo de Jerome, o maior dos
Belsey; a hipersexual personaxe
de Vee, a filla dos Kipps) mais
Smith abandónaos cando xa
non lle serven para o seu fin. Cer-
to que isto vai en demérito da
obra, mais queda compensado
polo pracer experimentado nas
seiscentas páxinas de Da beleza.
Ademais, acaso non era o propio
Forster quen non dubidaba en
“matar” dun infarto a un perso-
naxe cando xa cumprira a súa
misión na intriga? 

A facilidade coa que Zadie
Smith navega polo seu elabora-
do relato é engaiolante. Unha
sorprendente mestura de sabe-
doría e risco literarios que anun-
cian unha escritora de longo
alento. E o resultado outórgalle a
máis alta satisfacción ao lector.�

Manuel Xestoso

a (Ferrol).

Galaxia reedita cinco títulos na co-
lección Tartaruga.Adiviñas e Arrolos,

de Palmira G. Boullosa, Coplase Alou-

miños,de Antonio García Teixeiro, e

Por se che pasa, de David Otero, todos

con deseño e ilustracións de RuAn,

son as propostas renovadas  para pri-

meiros lectores desta colección, que

volve, como din dende a editorial, “coa

idea, firme, de servirlle de estímulo á

lectura aos máis pequenos da casa”.�

’’Resulta case
incríbel que,
con apenas
trinta anos,
Smith posúa
a destreza
para efectuar
esas vivas
análises
sociolóxicas
que sacoden
o lector
coa súa
perspicacia”

Zadie Smith. 

>>>
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Lolitae Obabakoaken galego.As novelas de Vladimir Nabokov e Bernardo

Atxaga incorpóranse así á colección Narrativa K, da editora Faktoría K, traduci-

das ao galego por Xesús Fraga e Ramón Nicolás, respectivamente, e co deseño

e ilustracións de Mark Taeger. Súmanse a O señor Ibrahim e as flores do Corán,

de Éric-Emmanuel Schmitt; Cuspirei sobre as vosas tumbas,de Boris Vian; e O

neno do pixama raias,de John Boyne, que xa vai pola cuarta edición. �

A xa clásica montaxe de As vo-
das de Fígaro que Giorgio
Strehler dirixira en 1973 foi a
encargada de pechar as repre-
sentacións operísticas do Fes-
tival Mozart da Coruña. Pou-
cas óperas ofrecen ao especta-
dor tanta perfección e poucas
versións escénicas recollen o
espírito mozartiano con tanta
clarividencia coma esta de
Strehler. Por moito que haxa
elementos que se perden no
camiño da reconstrución, a
conspicua manifestación das
emocións humanas reflectida
nesta interpretación do gran
director italiano segue a ser
unha referencia ineludíbel.
Pódese palpar o amor de
Strehler pola música de Mo-
zart, o seu entusiasmo ante
unha obra que é quen de
combinar a comedia coa re-
flexión política. 

Porque esta foi, precisa-
mente, a maior virtude da
montaxe que se puido ver na
Coruña: en contra do que é ha-
bitual, Strehler non permite
que o cómico esconda o políti-
co, o retrato dun Antigo Réxi-
me en irreversíbel declive cu-
xos privilexios son postos en
cuestión polo Terceiro Estado,
as continuas alusións ao ius
primae noctis ou dereito de
pernada… As vodas de Fí-

A pegada dos códigos da lite-
ratura infantil e xuvenil resulta
tamén identificábel nalgunhas
imaxes que, ou ben remiten a
este universo, ou ben están ba-
seadas na animación
da paisaxe: “a tempes-
tade con desaugue in-
corporado”, “a ma-
queta da vida”, “un zoo
en miniatura”, “gardei
os ríos nun caixón”,
“recollín as nubes do
tendedeiro”, etc. É o
das imaxes un dos as-
pectos máis destacá-
beis dun poemario
construído con esparto
e seda que, malia a
aparente sinxeleza do
discurso, tenta, con
maior ou menor fortu-
na, afastarse da lingua-
xe convencional. Este exercicio
bota man de construcións inxe-
nuas, de inspiración naïf onde
se acusan mesmo ecos surrea-
listas: “Eu adoraba libar en ti /
animais prehistóricos / a corre-
ren nos teus vales”.

Outro dos méritos do libro,
que ten que ver tamén co afas-
tamento da realidade cotiá, resi-
de ao meu entender na capaci-
dade para crear universos de fic-

A incursión dun escritor ou es-
critora nun xénero non cultiva-
do até o momento adoita xerar
expectación, sobre todo cando
se trata dunha
figura que con-
ta xa cun certo
recoñecemen-
to. Tal é o que
acontece co ga-
ñador da últi-
ma edición do
Premio de Poesía Fiz Vergara Vi-
lariño, Xosé A. Neira Cruz, un
autor cuxo prestixio na narrati-
va infantil e xuvenil resulta in-
discutíbel.

A súa primeira obra poética,
De esparto e seda, preséntanos
unha serie de poemas de apa-
rente simplicidade, nos que
aborda unha temática que xira
en torno á vida e ao sentimento
amoroso. O ton experiencial
queda no entanto diluído pola
perspectiva atemporal: “Cando
todo estaba a empezar / e nin
sequera ti existías. / Nin sequera
eu”. A alusión a este tempo pri-
mixenio, que semella evocar o
mellor intimismo celsoemilia-
no, resulta visíbel en fórmulas
do tipo “primeiro foi o baleiro”,
“houbo un tempo”, “cando o
mundo era neno”, etc. Seme-
llantes expresións gardan ta-
mén relación con estruturas na-
rrativas que o autor coñece ben
pola súa práctica literaria e que
o levan, en ocasións, a propor
xogos intertextuais (“a carrapu-
chiña perdida nos carreiros de
Caxín”) nos que “o conto volve
comezar / interminablemente”.
Outras veces son as fórmulas da
literatura infantil as que se fan
visíbeis nesta crónica poética:
“Agora que estamos no ar / va-
mos a contarnos verdades”.

ción, imaxinativos ou metafóri-
cos, como ese “deserto habita-
do [que] ocupa sesenta metros
cadrados de illa”. Estes univer-
sos están tamén fabricados con

materiais subtraídos á
memoria da infancia,
como a forxa do avó ou
a tafona do tío Manolo,
cando o protagonista
“era aquel pequeno
que xogaba a tenderse
coa cabeza do outro la-
do da vida”.
De esparto e seda ex-
plora polo tanto un di-
fícil equilibrio entre
dous polos, o da expe-
riencia e o da imaxina-
ción ou, se se quer, o
da realidade cotiá e o
da súa alquimia (ese
“furado entre a vida e a

non vida”), representados nas
dúas texturas que se harmoni-
zan no título. Estamos polo
tanto diante dun poemario es-
crito concristais, aguillóns, gu-
mes e coitelas, ferramentas co-
as que o autor estabelece un
contrapunto entre a vida e a
dor no que “a goma amolece
as pegadas de saraiba contra o
corazón”.�

María Xesús Nogueira

crítica

’’Malia a
aparente
sinxeleza do
discurso,
tenta, con
maior ou
menor
fortuna,
afastarse da
linguaxe
convencional”

POESÍA.

A maqueta
da vida

De esparto e seda
AAuuttoorr::  Xosé A. Neira Cruz.

EEddiittaa::Espiral Maior, 2008.

O CORDEL.
Infoxove
Nº 26. Xuño do 2008.

Dirixe: Rubén Cela.

Edita: Xunta de Galicia

Neste número inclúese unha en-
trevista co futbolista Ricardo Ca-
banas, internacional con Galiza e

Suíza. Tamén
se dá conta da
experiencia
do Módulo
Nelson Man-
dela do cárce-
re de Teixeiro,
pensado para

a reinserción dos mozos. Tamén
se explica como se celebrou en
Galiza o Díá do Comercio Xusto.
Na sección ‘Letras novas’ publi-
can Lara Bacelo, Paulo Martínez
Lema e David Souto Alcalde.

Casahamlet
Nº 10. Maio do 2008.

Dirixe: Isaac Ferreira

Edita: Deputación da Coruña.

Na parte de teoría publícanse
traballos de Manuel Lourenzo,
Xosé Miranda e Xosé A. Neira
Cruz. Na parte de creación escri-

ben textos Ma-
rica Campo,
María do
Cebreiro, Raúl
Dans, Isaac Fe-
rreira, Xosé Ma-
nuel García, Te-

resa González, Manuel Louren-
zo, Zé Paredes, Olga Patiño,
Xacobe Paz, Olivia Pena, Gusta-
vo Pernas, Luz Pozo, Henrique
Rabuñal e Euloxio R. Ruibal.

Grial
Nº 177. Xaneiro-febreiro do 2008. 

Dirixen: Vítor F. Freixanes e

Henrique Monteagudo.

Edita: Galaxia. Prezo: 12 euros

Henrique Monteagudo recorda
a Ramón Piñeiro. Vítor Vaqueiro
entrevista o fotógrafo Manuel Vi-
lariño. O tema de portada é o De-

safío  da educa-
ción, con traba-
llos de especia-
listas en
diferentes
disciplinas. Na
sección de cre-
ación escriben

Chus Pato e Estevo Creus. �

Xosé A. Neira Cruz.

MÚSICA.

Luminosas
vodas
O festival Mozart pecha
a edición deste ano
cun clásico da posta
en escena de Strehler

As vodas de Fígaro,
de W.A. Mozart.
Libreto de Lorenzo da Ponte
IInntteerrpprreettaacciióónn::  Orquestra Sinfónica

de Galicia.

DDiirreecccciióónn  MMuussiiccaall::  Víctor Pablo Pérez.

DDiirreecccciióónn  EEssccéénniiccaa::  Giorgi Strehler.

>>>
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solve nunha obra con arias ex-
celsas, recitativos dinámicos e
un instinto teatral absoluta-

mente abraiante. E Strehler sae
indemne do reto apoiándose
na levidade dunha escenogra-
fía a un tempo sinxela
e monumental, nuns
decorados e un vestia-
rio que exploran a so-
briedade cromática de
ocres e cremas, nun
movemento escénico
que segue a acción sen
subliñados. Á parte,
por suposto, desa at-
mosfera típica de
Strehler a base de luz
filtrada, claroscuros,
luces indirectas…
Conséguese así trans-
mitir con vivacidade o
libreto de Da Ponte, elaborar
un espléndido estudo de cada
un dos personaxes, darlles aos
secundarios o protagonismo
que merecen. En suma, clari-
dade e simplicidade escénicas
ao servizo dunha partitura im-
pecábel. 

No plano musical houbo
menos regularidade. Víctor
Pablo Pérez dirixiu á Sinfoni-

ca de Galicia con seguridade
e con certa predilección por
subliñar os efectos cromáti-

cos, aínda que lle fal-
tou ese chisco de gra-
za que distingue as
boas lecturas das lec-
turas “grandes”. E o
elenco, malia o sólido
labor individual de
cada un dos intérpre-
tes, careceu de ho-
moxeneidade. De aí
que algunhas pasa-
xes grandiosas, como
o final do segundo
acto, padecesen de
falta de relevo e bri-
llantez. Myrtò Papa-

tanasiu, no papel da condesa
de Almaviva, erixiuse en gran
protagonista da noite, sem-
pre con ton xusto, sen vacila-
cións. As súas interpretacións
do ‘Porgi amor’ e do ‘Dove
sono’ cóntanse entre os me-
llores momentos vogais desta
edición do festival. Conse-
cuentemente, foi a beneficia-
ria dos maiores aplausos. 

Tamén hai que destacar a
habelencia de Lucio Gallo pa-
ra reconverter o pouco lucido
papel do Conde nun persona-
xe sempre presente grazas ao
seu dominio e autoridade.
Asemade despuntaron Lo-
renzo Regazzo no papel de Fí-
garo –esixente e rotundo aín-
da que ás veces un tanto afec-
tado– e unha Elena de la Mer-
ced que, cun rexistro lixeiro e
moi expresivo, lle deu a Susa-
na un punto entusiasta e des-
carado, proporcionándolle
frescura ao xogo das parellas.
O resto do elenco mantívose
nun nivel alto que permitiu
deleitarse na música sen
grandes altibaixos. 

O Pazo da Ópera estivo
cheo nas dúas representa-
cións, o que sen dúbida é indi-
cativo do interese que vai es-
pertando a nova etapa do fes-
tival baixo a guía de Paolo Pi-
namonti. Polo de agora, pui-
demos gozar duns excelentes
clásicos da dirección escénica.
O director debe ser consciente
de que, o ano próximo, o pú-
blico esixirá máis.�

Manuel Xestoso

garo é unha comedia,
mais o asunto tratado ten, no
fondo, moi pouca graza. A difi-

cultade para montala procede
do fráxil equilibrio entre im-
broglio e denuncia, que se re-

ANOSATERRA
3-9 DE XULLO DE 2008

’’En contra
do que
é habitual,
Strehler non
permite que
o cómico
esconda
o político”

Fume / Insomnio, de Carlos Losa-
da e Rubén Ruibal, na rúa. A edi-

tora Estaleiro achega o seu segun-

do volume (o primeiro fora o poe-

mario Plan de fuga, de Alberto Le-

ma), e inaugura unha nova colec-

ción, coa que pretende explorar

novas vías de difusión para o noso

teatro. O libro estará dispoñíbel na

rede, a través do web da editora,

www.estaleiroeditora.org, para a

súa descarga libre e gratuíta.�

Un intre d’As vodas de Fígaro.

>>>
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crítica
centros de arte contemporánea
e a súa gratuidade (en todos os
sentidos, desde a gratuidade en
si até a gratuidade da entrada).
Sobre estes centros acaso con-
viría lembrar a obxección de

Adorno a Lukács a res-
pecto de que este últi-
mo consideraba o gran
realismo burgués co-
mo a camiño a seguir
pola “literatura revolu-
cionaria”: non se com-
bate o sistema ficando
no seu terreo. Achegar
a arte as masas para
restablecer o contacto
co público, ou máis
ben achegar as masas
á arte?
A importancia do pro-
xecto ant_art radica na
creación dunha situa-
ción para que a arte
saia do seu gueto insti-

tucional e acabar con ese senti-
mento de exclusión dos espec-
tadores afastados das esferas
moi especializadas; é dicir, é
unha aposta forte (diría que un-
ha realización) para lograr res-
tablecer o contacto entre o pú-
blico e a produción artística
contemporánea. Outras “lec-
cións”, ou consideracións, que
se poden tirar deste proxecto a
partir do conxunto de “pezas”
expostas poden ser: 1) demos-
trar que a “transgresión” é ob-
soleta debido á renovación
constante e imperceptíbel dos
materiais, dos procedementos
e das formas; 2) afastar a idea
que se fixo da práctica artística
contemporánea e actual, consi-
derada como sometida ao siste-
ma mercantil, promocional e
mediático, á maneira da moda
ou da gastronomía;  e 3) a “sub-
versión” só ten un único senti-
do: a invención, a creación.

Ant_arté, ademais, unha ex-
celente mostra da arte actual
que se está a facer en Galiza e na
Península Ibérica. Unha mostra
que, á parte de abrir camiños
tanto expositivos como expresi-
vos, demostra, máis unha vez,
que a arte é a utopía, porque a
utopía se inventa na práctica, se
expresa na práctica e a práctica
exprésaa, como a arte.�

X.G.G .

pintura. Se das 52 pezas que inte-
gran esta mostra tiramos os da-
tos dos artistas, ¿quen se ve capaz
de identificar a obra “galega”, de
artista galego, da obra non-gale-
ga, do artista non-galego? En ca-
so de quitar os datos e intentar-

en pezas singulares e únicas na
súa carreira ao facer versións-tra-
ducións ex-profeso das súas pe-
zas [...]”. A tradución-versión
destas pezas pon, máis outra vez,
sobre a mesa o vello tema da
“identidade” da obra de arte, da

Os lectores deste periódico pui-
deron (poidemos) gozar dunha
singular mostra de arte que se
expuxo, sema-
na a semana,
nas súas páxi-
nas. Mostra que
se iniciou no
número 1205 e
se fechou no
1256. A mostra foi “comisiona-
da” por Xosé M. Buxán Bran e
recolleuse nun libro de fermosa
feitura, ant_artque vén precedi-
do dunhas palabras introduto-
rias do comisario.

No breve mais intenso limiar,
Buxán Bran explica tanto o nace-
mento do proxecto como a súa
realización, así como os criterios
seguidos para a mostra. Cómpre
sinalarmos, entre outras cousas,
o “feito de que máis da metade
dos artistas participantes son de
fóra de Galiza (...)” e que estes ar-
tistas “foráneos” “... adoptaron
os seus proxectos artísticos ao
galego, converténdose de facto

mos identificalas, habería, de se-
guro, máis dunha sorpresa, por-
que asignar identidades nacio-
nais (á arte e ás persoas) é asunto
moi delicado e as conclusións fi-
nais deberían, talvez, adiarse o
maior tempo posíbel.

Con todo, o máis in-
teresante da mostra
non é que que confir-
me ou non a imposibi-
lidade de identidade da
obra de arte. Nin tam-
pouco, acho, o máis in-
teresante-importante
de ant_art é que sexa
un proxecto “en que
unha acción artística
foi ocupando durante
todo un ano un recun-
cho da prensa escrita”;
e, tampouco, quizais, a
súa importancia maior
radique na reivindica-
ción “dunha estética
pobre e vigorosa de xornal clási-
co”, etc, cousas, porén, moi im-
portantes. A importancia do
proxecto, acho, reside no inten-
to de restabelecer o contacto en-
tre o público e a produción artís-
tica actual (actual, non contem-
poránea. A arte contemporánea
é a arte institucionalizada; a arte
actual é aquela que se está a fa-
cer, en transo de se facer: Marc
Jimenez). 

O artista actual, dicía hai máis
de corenta anos o crítico nortea-
mericano Harold Rosenberg,
vese isolado do seu público “po-
los mesmos procesos e institu-
cións mediante os que a súa
obra chegou a este”. Debido a
ese isolamento instaurado pola
institución cultural, polo discur-
so cultural dominante (que, co-
mo se sabe, tira beneficios da
pretendida provocación artísti-
ca, do carácter “rebelde e escan-
daloso” das obras, da pretendida
subversión... a golpes de sub-
vención), os “artistas” deben
procurar novos camiños, novos
métodos, para restablecer ese
contacto perdido hai moitos, de-
masiados anos. Houbo un tem-
po en que se intentou restable-
cer o contacto mediante o que se
deu en chamar “arte na rúa”,
que foi outro engano, e maiús-
culo, da institución. 

Logo viñeron os chamados

ARTE.

Arte
na prensa

ant_art
EEddiicciióónn::  Xosé M. Buxán Bran.

EEddiittaa::A Nosa Terra.

’’A importancia
do proxecto
ant_art radica
na creación
dunha
situación
para que a
arte saia do
seu gueto
institucional”

Reestréase Bailadela da morte di-
tosa,de Vidal Bolaño.O Salón Tea-

tro, en Compostela, acolleu este sá-

bado 28 de xuño a reestrea dun dos

textos máis interesantes do drama-

turgo galego, que gañara o Premio

Abrente, de Ribadavia, no 80, levado

á escena pola compañía de Vidal Bo-

laño, Teatro do Estaribel. Agora é a

compañía canguesa Teatro de Nin-

gures, dirixida por Etelvino Vázquez,

quen sobe ás táboas estes seis ca-

dros, ou "bailadelas" sobre a morte.�

Xosé M. Buxán Bran.

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
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A historia vai dunha amea-
za invisíbel (xa presentada
nos anuncios das televisións):
a xente, en Nova York ou en
Filadelfia comeza a se suici-
dar sen motivo, paran nas rú-
as e van morrendo pola pro-
pia man; inmediatamente a
nova propágase, como sem-
pre, polas televisións, máis
para meterlle medo aos pro-
tagonistas que fuxen que para
que se entere o espectador
(curiosamente, os informa-
dores non morren porque te-
ñen que informar) e a cousa
segue así: uns escapan desa
ameaza sen corpo e outros
van morrendo polo camiño.
Ao primeiro o espectador non
sabe, pero intúe, que a cousa
vai de perigo medioambien-
tal, algunha transmutación
que hai nas plantas que lle dá

volta aos miolos das persoas e
as induce a quitarse a vida.
Pero segundo avanza a pelí-
cula, ao espectador xa lle im-
porta pouco cal é o motivo e
que vai pasar, todo é unha re-
petición sen interese,
sen intriga, sen o sus-
pense que se supón
que debe ter unha pe-
lícula de terror. 

As referencias a
outras ameazas clási-
cas, como A invasión
dos ladróns de cor-
pos ou A noite dos
mortos viventes son
meramente recursos
de mercadotecnia.
Shyamalan é un bo
profesional que xoga
sempre con truco de
mago, seguramente
aprendido dos có-
mics de Creepy ou
dos filmes de terror
serie B, cal é o de deixar que o
medo se resolva cunha solu-
ción final e logo meterlle un-
ha postdata terrorífica que
complete a historia e desco-
loque o espectador, regalán-
dolle esa coda que queda co-
mo marca da casa; así pasou
no “Sexto sentido” ou “O
Bosque”: ao final, a historia
daba unha reviravolta e des-
facía a opinión do espectador

O que dicía a pasada semana
segue vixente: as películas do
verán son cine con gasosa. Se
a O incidente lle quitamos a
fama (ou o atractivo ou tirón,
como queiran) do seu director
e a cantidade de diñeiro inver-

tida en propaganda, a película
queda en pouca cousa, case
nada. Segundo a información
promocional, parece ser que a
Fox, casa rica, díxolle ao direc-
tor indio-americano (non co-
manche, senón indio da India
e Americano dos EEUU) que
tiña barra libre para gastar o
que quixera no seu proxecto
de terror de autor. E se con es-
tes avais fixo isto, realmente
foi unha perda de recursos,
porque O Incidente (que repi-
te título orixinal, The Happe-
ning, dunha vella película dos
anos 70, con canción homóni-
ma das Supremes) foi rodada
a fume de carozo, en duas vei-
gas e dous parques de cidades,
agás dunha secuencia na Es-
tación Central, e o resto en in-
teriores. Pouca cousa para tan
pouco guión. 

ao tempo que completaba to-
das as posíbeis explicacións.
Pero aquí non sucede así, e a
historia vai caíndo como un
papel no aire, planeando nun
flis-flas, até que cae ao chan.

E aí queda, sen maior
interese. 
Seguramente, o peca-
do de Shyamalan foi
facer unha primeira
obra, O sexto sentido
exitosa e apreciada,
puxo o listón dema-
siado alto como para
resolver as seguintes
pezas do seu curricu-
lo na mesma altura. E
non chega. Todo o
que pasa neste Inci-
dente é, por unha
parte, previsíbel, e
por outra, sen intere-
se. O final intenta uti-
lizar o vello truco que
é marca da casa, pero

xa resulta tan simple que pes-
ca á metade dos espectadores
na porta de saída.

PROPOSTA: O cine é libre e
barato (se o comparamos co
prezo dos concertos de verán
ou con outros espectáculos),
así que poden escoller, entre
as terrazas de verán, a praia
ou mirar unha película con
gasosa.�

J.A. Xesteira

Larpeiros, novo programa da
TVG para o verán. O 2 de xullo es-

tréase na grella da TVG Larpeiros, o

novo espazo da canle pública para

achegar o mundo da cociña ao pú-

blico xeral a través do humor, as cu-

riosidades e da información. o pro-

grama, que se emitirá durante as

dez semanas de verán, está dirixido

e creado por Xosé Cermeño e será

presentado por Tomás Alonso.�

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

’’As referencias
a A invasión
dos ladróns
de corpos
ou A noite
dos mortos
viventesson
meramente
recursos
de mercado-
tecnia”

Xosé Cermeño
[á dereita] é o creador

e director de Larpeiros.

O incidente
DDiirreecccciióónn  ee  GGuuiióónn::  M. Night Shyamlan.

EElleennccoo:: Mark Wahlberg, Zooey Descha-

nel, John Leguizamo, Betty Buckley.

CINEMA.

Terror
que non asusta

Mark Wahlberg  e Zoey Deschanel, protagonistas d’O incidente. 
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cáns, un dos relatos de guerra de
Miguel Anxo Murado en Ruído.
Do prólogo encargouse Kirsty
Hooper, lectora de galego e es-
pañol na Universidade de Liver-
pool, e da escolla, amais dela
mesma,  Xelís de Toro, Benigno
Fernández Salgado, Manolo Pu-
ga e Gabriel Rei Doval.

From the Beginning of the
Sea: Anthology of Contempo-
rary Galician Short Storiesinau-
gura o traballo da editora Fo-
reign Demand (Brighton, Reino
Unido) fundada, entre outros,
polo ex lector de galego Xelís de
Toro, no marco da iniciativa ar-
tística Boca2Mouth, un colecti-
vo onde se reúnen persoas inte-
resadas na performance, na mú-
sica ou na literatura, e que tenta
tender pontes entre o Reino Uni-
do e outras culturas: dende orga-
nizar xiras por Inglaterra para o
músico galego Fran Pérez, Narf,
até proxectos de artes visuais ou
performance transfronteirizos. 

Agora, con este proxecto edi-
torial, queren botar a andar no
mercado anglosaxón, pouco
permeábel ás traducións, pro-
dutos procedentes de linguas
minoritarias. "Agás algún libro
de Manuel Rivas, a presenza da
literatura galega en inglés foi mí-
nima, e na maioría dos casos res-
trinxida á esfera académica. Esta
ecléctica antoloxía achégalle ao
lectorado internacional unha
variedade de textos que ofrecen
unha perspectiva da vitalidade
da literatura galega nas últimas
décadas", afirman na presenta-
ción editorial. O libro poderase
adquirir a través do sitio web da
editora e de Amazon.com.�

L.R.
Vén de presentarse en Cork,
From the Beginning of the Sea:
Anthology of Contemporary Ga-
lician Short Stories, un traballo
que reúne traducións de Marilar
Aleixandre, Xurxo Borrazás, Uxía
Casal, Luisa Castro, Cid Cabido,
Marina Mayoral, Miguel-Anxo
Murado, Gonzalo Navaza, Xa-
vier Queipo, Manuel Rivas, Suso
de Toro e Xelís de Toro.

A escolma fíxose  no obradoi-
ro de tradución galego-inglés do
Centro de Estudos Galegos de
Oxford a partir do traballo que,
dende 1991, desenvolve, por ini-
ciativa do director do centro,
John Rutherford e do primeiro
lector de galego no centro, Be-
nigno Fernández Salgado. A
presentación foi o 25 de xuño no
Café Panorama do Centro de
Estudantes de Cork, coa presen-
za dun dos autores antologados,
o poeta, narrador e xornalista
Miguel Anxo Murado, e da lec-
tora María Liñeira, do Centro de
Estudos Galegos de Oxford,
coincidindo co décimo aniver-
sario do Centro de Estudos Ga-
legos de Cork.

O obradoiro conseguiu ta-
mén facer a versión ao inglés
dunha colectánea de contos de
Ferrín: Them and other stories,
("Eles", un conto sobre o fascis-
mo en Arraianos, e outras histo-
rias), as Cousasde Castelao, pe-
ciñas teatrais de Blanco Amor e
Cunqueiro, ou a poesía de Lo-
renzo Varela e María Mariño
cando foron homenaxeados po-
las Letras Galegas, no 2005 e
2007, respectivamente. Recente-
mente traduciron "O gato da tas-

ca mariñeira", de Bernardino
Graña, e A galiña azul, de Casa-
res. Them and other stories e
máis as Thingsde Castelao foron
editadas por Planet.

LABOR COLECTIVO.A tradución plas-
mada en From the Beginning of
the Sea: Anthology of Contem-
porary Galician Short Storiesfoi
un labor colectivo. Ao longo de
17 anos, diversas persoas foron
pasando polo obradoiro para
contribuíren coa translación ao
inglés de historias como as que
podemos atopar en Vidas
exemplares, de Uxía Casal, Un
millón de vacas, de Manuel Ri-
vas, ou o impresionante "Zooló-
xico", o estarrecedor retrato do
zoo de Osijek, na guerra dos Bal-

Xosé Miranda

S e vostede entra nas webs: www.slideshare.net/CastroAta-
laia/castro-da-atalaia/; www.slideshare.net/CastroAta-

laia/castro-atalaia-1/; www.slideshare.net CastroAtalaia/cas-
tro-da-atalaia-2/; www.slideshare.net/CastroAtalaia/castro-
da-atalaia-3/, poderá ver o seguinte: Promociones San Ciprián
proxecta construír o seu “Residencial Faro de San Ciprián”, tres
edificios de cinco pisos e 100 vivendas, xusto por riba do Castro
da Atalaia. Hai tres parcelas afectadas. Na web da Promotora
anúnciase a obra como “unha situación única en España”, xa
que é o “único conxunto residencial que ofrece a posibilidade
de residir nas inmediacións dun faro”.

O alcalde de Cervo, concello ao que pertence San Cibrao,
autoriza 100 vivendas sobre o castro, dando tres licenzas pa-
ra levantar tres edificios. O castro é milenario, e todo o mun-
do sabe que está alí, aínda que no Concello non consta que
haxa restos arqueolóxicos, ou iso se di. Os veciños avisan a
Consellaría de Cultura. O Concello tarda catro días en notifi-
carlle ao construtor que ten que suspender as obras. Men-
tres, máis de 1000 m2 foron estragados e sacados en anacos
en camións que os levaron ata a entulleira na vila de Xove.

As obras continuaron aínda despois, malia prohibilas
Cultura mentres non se inventaríe a zona. Abriuse unha in-
vestigación xudicial no xulgado de Viveiro pola denuncia in-
terposta polo fiscal xefe da Audiencia Provincial de Lugo
“pola demora na orde de paralización das obras que provo-
caron a destrución dos restos”. O baleirado da parcela, dise,
foi case total, 1000 m2. Porén, medía 1.648. Estaban intactos
648. O 3 de setembro continuábase a destruír o terreo. O
Concello comunicara a paralización en 8 de xuño.

Os veciños denúncianlle os feitos ao delegado de Cultu-
ra. Este considerouno irrelevante, asegurando que só se sal-
varan 200 m. Non obstante, documentos asinados polo ar-
queólogo provincial demostran o contrario. O dato dos 200
m sacárono dos informes do arqueólogo pagado polo pro-
motor. Así, Cultura dá por bo o que lle convén á construtora.
Hai, ademais, unha gravación de TVG que amosa que eran
648 m, e non 200, os que quedaran (a 15 de xuño). En agosto
e setembro, a promotora retira con pa mecánica unha capa
de area de entre 60 cm e 2 m de altura, na segunda parcela. O
3 de setembro a empresa de arqueoloxía AXA, contratada e
pagada polo construtor, comeza as sondaxes da parcela
(despois de lle meter a pa). Os veciños denuncian de novo
que non houbo o preceptivo control arqueolóxico e que se
cometeron irregularidades. Porén, Patrimonio e Cultura
permiten que os mesmos arqueólogos pagados pola pro-
motora fagan as novas escavacións.

En novembro a construtora destrúe unha nova franxa de
terreo. ADEGA denuncia os feitos. Cultura o único que fai é
preguntarlle ao arqueólogo da construtora se é certo. El re-
coñece os feitos, pero di que foron na zona vaciada en xuño.

Lévanse a cabo voladuras de rocha no castro (febreiro de
2008). Unha nova parcela é destruída a partir do 7 de marzo.

A que agardan os representantes do pobo, a conselleira,
o director do Patrimonio?

Non vou ser eu quen dea a desposta. É evidente.�

O CASTRO DA ATALAIA
’’ ENXEÑOS E CRIATURAS

’’O castro é milenario, e todo
o mundo sabe que está alí,
aínda que no Concello
non consta que haxa restos
arqueolóxicos”

? UERE SABER MÁIS?
Foreign Demand
www.foreigndemand.net/
Boca2Mouth
boca2mouth.net/
Centro de Estudos Galegos de
Oxford
www.mod-
langs.ox.ac.uk/galician/

Publícase en inglés unha
antoloxía do relato galego
contemporáneo

Jonh Rutherford en Santiago de Compostela en decembro do 2006. ANDRÉS FRAGA
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Antonio Cendán

A índa que non se pode
precisar con exactitu-
de o número de paisa-
nos nosos que traspa-

saron a raia  con destino a Lis-
boa, sábese que existe xa un
abondoso número de xeracións
de orixe galega na capital lusita-
na, que conservan aínda moitas
tradicións, entre elas a lingua. 

A meirande parte dos emi-

grantes que se desprazaban a
Lisboa eran xentes procedentes
do sur de Galicia, principalmen-
te da Baixa Limia e da zona
oriental da provincia de Ponte-
vedra. Os galegos trasladáronse
até a capital do veciño país até a
década dos sesenta do século
XX. Eles converteranse nunha
das principais bazas económi-
cas lisboetas. 

Os emigrados son todos moi
novos, xa que teñen idades

comprendidas entre os dez e os
trece anos, xurdindo así un fe-
nómeno paralelo que é o do tra-
ballo infantil. Case todos os que
se desprazan fano de xeito ilegal

ou clandestino. O seu asenta-
mento na capital de Portugal
xorde por mor da conquista de
Brasil por parte dos veciños do
sur. A raíz deste feito, que trans-

figura as coordenadas do país
luso, nel precísase man de obra
para remprazar os miles de por-
tugueses que se trasladaran a
ocupar América Oriental. Moi-
tos habitantes do sur de Galicia
ven en Lisboa unha oportunida-
de de rematar coa situación de
miseria na que se encontran.
Malia que non se pode precisar
cifras cunha mínima marxe de
exactitude debido a inexistencia
de censos ou controis de persoal,
algunhas estimacións apuntan a
que entre os s. XVI e XVII podían
vivir en Lisboa arredor de entre
30.000 e 50.000 galegos aproxi-
madamente, cando a cidade dis-
puña duns 300.000 habitantes,
chegando a ter un notorio peso
dentro da sociedade lisboeta.

‘GALEGO DISTINTO’.Distintos cronis-
tas da época sinalan que os gale-
gos son percibidos pola poboa-
ción portuguesa coma un “ente
distinto”. Non se contemplaba
do mesmo xeito que o resto dos
españois que eran contemporá-
neos seus. Así o sinala o estudoso
da emigración galega en Lisboa,
Xan Leira, que está a produ-

MA A INE.40.ZG

Aínda que a emigración a terras portuguesas
é un fenómeno que data de hai cinco séculos resulta
aínda un proceso pouco coñecido. O cineasta
Xan Leira está a producir un documental
sobre o tema, coincidindo co centenario
da apertura do Centro Galego de Lisboa

Os galegos de Lisboa
Xantar da colectividade galega de Lisboa. Entre eles están algúns dos fundadores da Xuventude de Galiza.

Manuel Mariño Carrera na casa familiar en Mondariz, onde fundou a Biblio-

teca do Almofariz, na honra da súa nai.

’’Entre os séculos XVI e XVII
podían vivir en Lisbo entre
30.000 e 50.000 galegos
aproximadamente, cando
a cidade dispuña duns
300.000 habitantes”

Os galegos foron
os precursores da venda
a domicilio”

[Xan Leira]
Autor de Historia
dunha emigración difusa.

’’

>>>
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Lisboa era –e segue sendo– re-
coñecido coma un home do
norte, traballador, aforrador,
que rara vez se afincaba de xeito
definitivo, e que pensaba sem-
pre no retorno. 

Entre as profesións que ocu-
pan os galegos, xa no século XIX,
segundo os primeiros datos es-
tatísticos, que datan de 1873, en-
cóntranse as de descargadores
de navíos, criados domésticos,
mozos e gardas de almacéns de
comercio e viños, campesiños
na poda e na viña, tendeiros,
afiadores, “oculistas”, traballa-
ban na atención das casas de
durmir, matadoiros, tanatorios,
panadarías, carboeiros, auga-
doiros e mozos de corda. Deri-
vados destas dúas últimas ocu-
pacións xurdirán outra serie de
prestacións de servizos a domi-
cilio, entre elas a subministra-
ción de auga nas casas lisboetas
ou as mudanzas, que daquela
eran moi frecuentes, así coma
outros curiosos entre os que se
atopaban a entrega de cartas de
namoro entre persoas da propia
cidade e a compra e a entrega a
domicilio de produtos da máis
diversa índole. Estas actividades
levan a conclusión de Leira que
os galegos foron os precursores
da venda a domicilio.

Arredor de 1801, por mor dos
conflitos diplomáticos e da
“guerra das laranxas” entre Es-
paña e Portugal, houbo intentos
e propostas de expulsar os gale-
gos, pero a súa presenza na pres-
tación nos servizos era tan im-
portante que o Intendente de
Policía de Porto argumentou
que a expulsión dos galegos dei-

cir un documental sobre
este fenómeno a través da pro-
dutora de televisión “Acuarela”,
da que é director. Apunta tamén
que a pisada dos galegos en Por-
tugal será moi forte xa que con
eles levan novos conceptos que
até daquela non eran coñecidos
no país veciño. Entre eles cabe
salientar o da “ledicia”, cor e há-
bitos no vestiario e tamén os re-
lativos a hixiene.

Malia as achegas positivas
que fan os galegos á sociedade
portuguesa da época, seguen a
ter unha mala consideración, xa
que se adican a traballos ma-
nuais, mal conceptuados. Se-
gundo Xan Leira, ser galego en
Lisboa denotaba algo máis que
unha identidade nacional e un-
ha referencia xeográfica, era un-
ha identificación cuns valores e
cun estilo de vida. O galego en

xaría a Porto e Lisboa sen os ser-
vizos que esas cidades requiri-
sen. Nesta época, a poboación
galega en Portugal ronda as
80.000 persoas. �

MA AzG
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Un dos varios refráns referidos á
emigración galega a Portugal é
o que di: “Xoaniña, voa, voa, que
teu pai está en Lisboa, comendo
pan e cebola”.�

TENENCONTA

Aguadeiros galegos en Lisboa diante dun chafariz.

Froito dun malentendido
acontecido nunha xuntanza
social na Sociedade Philar-
mónica de Lisboa, aos paisa-
nos galegos prohibiúselles
danzar coas mozas da cidade
por non ser socios. Por mor
deste feito, os mozos galegos
toman conciencia da necesi-
dade de ter un lugar propio de
lecer e descanso. Así é como
nace a Sociedade de Instru-
ción e Recreo “Juventude de
Galiza”, que leva unha historia
paralela á da propia historia
contemporánea da cidade de
Lisboa e a propia República
Portuguesa. A constitución
desta sociedade debe de en-
tenderse no marco de expe-
riencia do proceso asociativo
galego no mundo: Centro Ga-
lego d´A Habana, o Centro
Galego de Bos Aires, etc., que
veñen representar a concien-
cia de país que teñen os gale-
gos espallados polo planeta. A
diferenza doutras entidades
galegas na emigración, que se
desenvolveron en países li-
bres, o Centro Galego de Lis-
boa, estará suxeito as arbitra-
riedades das dúas ditaduras
coas que tivo que convivir ao
longo de máis de tres cuartas
partes da súa historia: a fran-
quista e a salazarista.

Respecto a carencia de es-

tudos sobre a emigración ga-
lega alén do Miño, o docu-
mentalista Xan Leira sinala
que existen un gran número
de prexuízos e moita ignoran-
cia, xa que moitas das cousas
que primeiro fixeron os gale-
gos en Portugal logo trasladá-
ronse as comunidades gale-
gas en América. 

O traballo que está a facer
Leira, producido por Acua-
rela Comunicación, leva por
título Historia dunha emi-
gración difusa, un docu-
mental de 57 minutos de du-
ración, que ten coma finali-
dade o de ser divulgado po-
las canles públicas do Esta-
do, Galicia e Portugal.�

Cen anos do Centro Galego de Lisboa

Os mozos
que querían bailar

Manuel Álvarez Covas,un dos pro-

motores da Xuventude de Galiza.

O feito de non estar ben vis-
tos polos propios portugue-
ses fai que se xeren algúns tó-
picos arredor dos galegos
que se manterán ao longo
dos tempos. Así, séguense a
manter certas expresións
que aluden directamente ao
seu carácter, entre as que se
encontran “traballa coma un
galego”, para referirse a quen
é moi traballador. Pero, pola
contra xorden outros de ca-
rácter negativo coma por
exemplo “de galegos e ju-
deus, dos melhores livra-nos
Deus”.

Non embargante, a pesar
de todos os prexuízos crea-
dos sobre os galegos, o resca-
te do que supuxo a influen-
cia da emigración en terras
lusitanas por parte de Xan
Leira demostra que houbo
importantes personalidades
galegas que deixaron unha
gran pegada na vida lusa en
xeral. Así, salienta a figura de
Luis Vaz de Camôes, o poeta
nacional de Portugal, que era
bisneto do fidalgo Vasco Pi-
res de Camôes ou Joâo Nova,
un mariño e descubridor ga-
lego ao servizo da coroa por-

tuguesa. Pero será o século
XX onde máis se deixe sentir
a nosa pegada. Así, entre as
personalidades portuguesas
de orixe galega encóntranse
o poeta e xornalista Pedro
Guisado; o coronel Manuel
Durán Clemente, membro
do Consello da Revolución
dos Cravos; Ernesto Guerra
da Cal, catedrático en lingua
portuguesa e intelectual ga-
leguista exiliado primeiro
nos Estados Unidos e logo en
Portugal e Fernando Assis
Pacheco, xornalista e escritor
neto de galegos.�

‘Traballa coma un galego’

Marina Álvarez é funcionaria do

Concello de Crecente e neta de Ma-

nuel Álvarez Covas.

>>>

María Hortensia Martínez Antón foi

a anterior presidenta da Xuventude de

Galiza - Centro Galego de Lisboa.
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‘EE efendemos a tra-
dición, pero non
por iso imos es-
quecer os avan-

ces tecnolóxicos”, afirma Xosé
Luís Vaz, o xerente de Biocoop,
que reúne a ducias de gandei-
ros de Verín, Monterrei, A Veiga,
Castro Caldelas, Montederra-
mo, Quintela de Leirado, a Bai-
xa Limia e A Limia. En total, son
4.200 hectáreas en Ourense que
producen máis de 100.000 qui-
los de carne ecolóxica ao ano.

O de ver á tenreira por inter-
net vén da suxestión dun clien-
te de Madrid. “Unha carnicería
do mercado de Chamartín pe-
diunos imaxes das reses galegas
en tempo real, para emitilas no
establecemento”, explica Xosé
Luís Vaz, “agora estamos a tra-
ballar para que calquera cliente,
na súa casa, poida ver ás tenrei-
ras cando queira”.

A oferta dos gandeiros reuni-
dos en Biocoop pasa por unhas
reses alimentadas con pensos
naturais, sen engadidos quími-
cos nin manipulación xenética.
As vitelas, ademais, críanse con
maior liberdade. O resultado é
unha carne de alta calidade por
un prezo dun 10 a un 20 por
cento superior ao convencional.

A produción ecolóxica está a
impoñerse. Segundo a Conselle-
ría de Medio Rural, o sector me-
drou un 63% no último ano. E
coas vacas está a pasar o que coa
xente: De ser Galicia un país
emigrante comezamos a ser un
país receptor. Continúa a ten-
dencia de importar reses centro-
europeas, coa frisona como es-
trela, pero grazas á produción
ecolóxica, comeza unha viaxe de
volta: Alemaña está a importar
carne de vacún galega, mentres
gandeiros como os de Biocoop
recuperan as cinco razas autóc-
tonas galegas: caldelá, limiá, via-
nesa, frieiresa e cachena, esta úl-
tima coa particularidade de ser a
vaca máis pequena do mundo.

“Levamos dez anos recupe-
rando as nosas razas, todas elas
en grave perigo de extinción”,
recorda Xosé Luís Vaz. De feito,
calcúlase que da limiá só que-

dan 220 exemplares, mentres
que das cinco xuntas non che-
gan a catro mil reses.

En ocasións, as razas galegas
levan o sobrenome de “celtas”,
pois pénsase que chegaron co-
as migracións centroeuropeas
cara ao Atlántico, antes da ro-
manización. Daquela, a vaca
era o activo inmobiliario de
transporte máis doado. “E se
non fose por nós, desaparecerí-
an”, conclúe Vaz.

ABRIR MERCADOS. A cooperativa
ourensá non deixa de abrir
mercados na última década. Xa
ten a exclusiva da tenreira eco-
lóxica en varias grandes superfi-
cies en todo o Estado, e está a
mercar produción de Portugal e
Asturias para poder asumir to-
da a demanda.

“Temos traballado moito e
agora comezamos a ver os froi-
tos, aínda que eu penso que o
mellor está por vir”, asegura o
xerente de Biocoop, que valora
a “revolución verde” que ten vi-
vido á zona de Verín, Monterrei
e A Limia. “Este é o futuro de
Ourense, a provincia mellor
preparada para a produción
ecolóxica, que está a xerar em-
prego de calidade, atraendo á
mocidade ao agro”, engade.

A metade das 11.000 hectá-
reas de agricultura ecolóxica ga-
lega están en Ourense, a mei-
rande parte asociadas a Bioco-
op. Das 45 explotacións gandei-
ras “verdes” do país, 31 es-

Chateando coa marela
A cooperativa ourensá Biocoop une gandería e novas tecnoloxías.
Líder en produción de carne ecolóxica, está a instalar cámaras web
nas súas terras para que o cliente final poida ver as 24 horas como vive
e se cría a tenreira que algún día rematará no seu prato

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
3-9 DE XULLO DE 2008

’’A cooperativa Biocoop,
líder en gandería,
ofrece seguir por webcam
cómo se cría a tenreira
que vas comer”

>>>

’’A metade das 11.000
hectáreas de agricultura
ecolóxica galega
están en Ourense”

Vaca limiá.

En ocasións

as razas galegas levan

o sobrenome de celtas.
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tán tamén nesta provincia.

COMEDORES ESCOLARES ECOLÓXICOS.O
éxito da fórmula está a chegar a
eidos diversos. En Verín, a aso-
ciación “Grelo Verde” promove
desde hai cinco anos a experien-
cia dos “comedores ecolóxicos”,
polo que dez colexios da bisba-
rra sérvenlle aos seus alumnos
alimentos de agricultura e gan-
dería natural, sen aditivos quí-
micos ou manipulacións xenéti-
cas. Segundo Charo Sánchez e
Anabel Dacosta, as promotoras
da idea “non só os rapaces se ali-
mentan dun xeito máis san, se-
nón que aprenden valores de
respecto ao medio ambiente”.

“Todas estas iniciativas pa-
recen modernas”, afirma Xosé
Luís Vaz, “pero é o que se fixo
toda a vida: criar ás vacas sen
pesticidas, herbicidas ou mani-

pulación xenética; xa dicía Hi-
pócrates que somos o que co-
memos, e a xente vai tendo cla-
ro que non se pode facer cal-
quera cousa cos animais”.

A crise das “vacas tolas” deu
un impulso á gandería ecolóxi-
ca. Con cada crise alimentaria,
moitos consumidores pasaron
a un produto máis “verde”, na
crenza de que é unha garantía
de calidade.

Ademais, tense investigado
na conservación da carne e, á
diferenza da tenreira de produ-
ción intensiva, a ecolóxica e
máis duradeira, pois comercia-
lízase nun envase especial, en
atmosfera protectora, que eleva
a súa conservación até un mes.

ASENTAR POBOACIÓN. Os promoto-
res deste sector pensan tamén
que é o único xeito de fixar po-

boación en Ourense: “Onde an-
tes había catro gandeiros que
sobrevivían con catro vacas,
agora hai tres ou catro familias,
con cincuenta ou sesenta reses;
nas vilas que estaban abando-
nadas, está a volver a vida: o fu-
turo pasa pola produción eco-
lóxica”, conclúe Vaz.

Pero tradición non esixe
atraso e os gandeiros ecolóxicos
están a apostar polas últimas
tecnoloxías. Xa temos ás cinco
razas autóctonas on linepor in-
ternet. Xa podemos ver a vitela
que imos comer no computa-
dor da nosa casa.

E non haberá quen lle colla
cariño e se pase a vexetariano?
“Non, oh! Confiemos en que a
cousa non chegue a tanto!”, cor-
ta o xerente de Biocoop. Unha
cousa e “chatear” coa marela,
pero a vaquiña polo que vale...�

As cámaras web permiten ver as vacas pacendo en liberdade. Na imaxe reses de raza frieiresa.

Agricultura e gandería ecoló-
xica están en auxe. Segundo a
Consellería de Medio Rural, o
sector medrou un 63% no úl-
timo ano. Hoxe hai en Galicia
11.000 hectáreas adicadas a
esta produción, a metade de-
las na provincia de Ourense.

Das 145 explotacións de
gandería ecolóxica que hai
en Galicia, 31 están na pro-
vincia de Ourense e divíden-

se en 20 de vacún, 3 de leite, 1
de carne ovina, 2 de caprino e
4 de apicultura. Tamén están
nesta provincia as principais
actividades industriais ven-
celladas á produción ecolóxi-
ca, como sás de despece, lei-
te, queixo e derivados lácteos.

Lugo, pola súa banda, si-
túase líder na produción de
froita, herbas aromáticas e
silvicultura con principios
“verdes”.

Aínda que, no conxunto
do Estado, Andalucía e Cata-
luña están na cabeza neste
sector, Galicia medra sete ve-
ces máis rápido, co obxectivo
de situarse nos primeiros
postos nunha produción de
calidade, con máis valor en-
gadido e no que a demanda
supera á oferta.�

O sector ecolóxico medra
un 63% no último ano

Exemplares de vacas caldelás.

’’Aínda que Andalucía e
Cataluña están á cabeza
da produción ecolóxica,
Galicia medra sete veces
máis rápido”

O xerente de Biocopp, Xosé Luís Vaz, nunha das explotación ecolóxicas da cooperativa..

>>>
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M. Barros

RR amón Lorenzo é
un dos últimos te-
lleiros de Galiza.
Aos seus 75 anos

de idade, Moncho, como o co-
ñecen os seus veciños de Cam-
bados, non esqueceu o traba-
llo na telleira do seu pai. Che-
gou a facer nun día 2000 tellas,
que pasarían máis tarde a cu-
brir os tellados de boa parte da
comarca. Fala apaixonada-
mente dun labor artesanal que
esmorece pola falta de rendibi-
lidade e pola chegada da me-
canización e das fábricas mo-
dernas de cerámica. O seu tes-
temuño é un dos que dá vida
ao proxecto que sae das aulas
do I.E.S Francisco Asorey en

I.E.S. Francisco Asorey. O pri-
meiro resultado viu a luz na re-
vista do centro Cambados así
foi.A ampliación dese material
cos datos obtidos na comarca
do Baixo Miño e con estudos
analíticos sobre a situación das
telleiras e o seu peso nas eco-
nomías locais, veu a luz como
libro na década dos 90 na edi-
torial Ir Indo. Trátase do volu-

me As telleiras (cabaqueiros),
asinado por Adela Leiro, Mon
Daporta e Saúl Otero.

O libro que agora se presen-
ta, O barro e as telleiras, actua-
liza todo o material compilado
referido á comarca do Salnés
coa intención de refrescar a
memoria sobre un oficio tradi-
cional que se está perdendo.
De carácter divulgativo, a edi-

ción ofrece claves sobre a vida
das telleiras, a súa organiza-
ción e importancia apoiándo-
se en textos explicativos, abun-
dante material gráfico e o tes-
temuño dos últimos telleiros
da comarca.

TRABALLANDO A ARXILA. Como case
todos os artesáns da arxila, Ra-
món Lorenzo comezou de moi
cativo a traballar no barro. Con
tan só 7 anos e en plena pos-
guerra, peneiraba a terra que
despois serviría de base para as
tellas e botaba auga na pía para
facer a masa na telleira do seu
pai. Era, o que se coñece no ofi-
cio, un serviceiro. Logo ascen-
dería na cadea xerárquica, pa-
sando a desempeñar o labor
de cocedor, ao que seguiría o
de tendedor, colocando as te-
llas con axilidade e rapidez a
secar, carretilleiro, pieiro e, por
último, oficial. 

“Comida non faltaba”, re-
corda “pero traballo tampou-
co”. A telleira da súa familia es-
taba situada na punta de

forma de exposición itinerante
e do libro O barro e as telleiras.

O pasado 27 de xuño, inau-
gurouse no centro social de Vi-
lalonga a mostra, que ademais
de paneis explicativos sobre o
proceso de elaboración das te-
llas e de apuntamentos compa-
rativos sobre o pasado e o pre-
sente destas instalacións arte-
sanais da comarca do Salnés,
acompáñase dun tríptico onde
se recolle unha ruta polas tellei-
ras que aínda se conservan.

Como explica Adela Leiro,
unha das coordinadoras do
proxecto, a iniciativa naceu hai
trinta anos no colexio de Cas-
trelo cun traballo de recompi-
lación de material sobre patri-
monio inmaterial de Camba-
dos, que logo se continuou no

Os últimos telleiros
Unha mostra itinerante e o libro O barro
e as telleiras rescatan para a memoria
un dos traballos tradicionais que esmorecen

ANOSATERRA
3-9 DE XULLO DE 2008
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Cuadrilla no Facho (Castrelo)

Telleira do Noia, no lugar de Seixiños (Dena). Agora só conserva o forno e a cheminea, restaurados polo concello. Deixou de traballar en 1989, sendo a derradei-

ra que mantivo a actividade no Salnés.

’’O libro ofrece claves sobre
a vida nas telleiras e a súa
importancia apoiándose
en textos explicativos,
material gráfico e o
testemuño dos últimos
telleiros da comarca”

’’A dureza do oficio fixo
común o dito ‘comen o
pan que amasou o demo’”

’’A falta de rendibilidade
provocou que moitos
cambiasen de traballo ou
que emigrasen”

>>>

Dúas tellas

feitas a man.
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Bico da Ran. Mandouna
facer o seu bisavó no lugar do
Couto de Abaixo, con tellado
móbil e pallete semicircular,
pero deixou de funcionar ao re-
dor de 1972. Hoxe só conserva
restos do forno e do embarca-
doiro a través do cal saían as te-
llas ao mar. 

A tempada duraba de abril
a outubro, “segundo permiti-
se o tempo” como explica, xa
que a maioría dos traballos
realizábanse ao aire libre e
precisábase bo tempo para
secar as pezas. Mentres dura-
ba a tempada, a cuadrilla fa-
cía a vida nas casetas e só ían

a casa en contadas ocasións. 
Noutras zonas de Galicia,

como o Rosal, as cuadrillas or-
ganizábanse para ir traballar fó-
ra a outros fornos de Portugal e
do resto do Estado.

‘COMEN O PAN QUE AMASOU O DEMO’. A
dureza do traballo da telleira
fixo común este dito entre as
xentes das comarcas nas que
se traballaba o barro, en clara
alusión ao esforzo que era ne-
cesario para gañar uns cartos.
“Era un traballo duro” recorda
Ramón Lorenzo. “Cando saía
o sol xa había que estar traba-
llando. Uns amasaban, outros
cocían, outros tendían as te-
llas. Só se paraba o tempo de
comer e cando non se vía de
noite”. 

A historia de Ramón Loren-
zo transcorre paralela á sorte
que correron as telleiras tradi-
cionais. A falta de rendibilida-
de fixo que moitos veciños
cambiasen de traballo e que
mesmo emigraran cara a outra
beira do Atlántico. El marchou
a Venezuela. A súa foi unha das
30 telleiras que pechou na zo-
na do Salnés a partir da segun-
da metade do século XX.

A partir de entón, o traballo
tradicional foi deixando paso a
modernas fábricas de cerámi-
ca, coa maioría dos procesos
mecanizados. Co tempos pe-
charon case todas e na actuali-
dade só funciona a de Vilalon-
ga, na Arnosa, que segue a ex-
plotar o depósito de arxilas da
comarca.�

MA A INE.45.ZG

A familia González na telleira do Daniel, no Facho, arredor do 1960.

Barro preparado despois de feita a mudada.

Un dos factores que fixo es-
morecer o oficio foi precisa-
mente o seu carácter tem-
poral. Nas telleiras ciscadas
por todo o país adoitaba tra-
ballarse do mes de abril a
outubro. As instalacións re-
sultaban precarias para per-
mitir seguir sacando forna-
das de tellas, tixolo e outros
elementos de construción a
base de arxila durante o in-
verno. 

As telleiras dividíanse en
diferentes espazos, dentro
dos cales o forno era o princi-
pal, acabado en cheminea.
Estaba ademais o pallete,
que servía de almacén para
ferramentas e materiais, a le-

ñeira, a eira, onde se puñan a
secar as tellas, as casetas, on-
de residían os traballadores
durante a tempada de traba-
llo, e as pías, unhas escava-
cións circulares de 3 a 6 me-
tros de diámetro e de 50 a 70
de cm de fondo, rodeado de
pedra, nas que se amolecía e
amasaba o barro. 

Era habitual que as tellei-
ras que estaban a carón do
mar, como as do Salnés,
construísen embarcadoiros,
para que atracasen os bar-
cos que transportaban o
material. Como eran zonas
de pouco calado escavában-
se canles para facilitar o
atraque.�

Artesanía so apta
para o verán

>>>
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CRUCEIROS.

Freestyleno
Norwegian Jade

Organizar o tempo libre sen que
teña que adaptarse a quendas
nin horarios, vestir á marxe dun
código estrito, comer no mo-
mento no que lle apeteza, de-
sembarcar ao ritmo que dese-
xe... A flota de NCL incorpora na
súa flota o freestyle, o cruceiro
'ao seu aire', dende o 2003. Trá-
tase dun concepto que marca a
diferenza respecto aos demais
buques de luxo e revélase como
a clave do éxito da compañía
norteamericana, que presenta
índices de repetición de pasa-
xeiros moi elevado.

O Norwegian Jadeconta con
12 restaurantes diferentes sen
mesas asignadas e sen quendas

a harmonía do corpo que pasa
de moverse como un conxunto
homoxéneo a ser unha suma de
bloques nos que podemos ver,
por exemplo, partes superiores
altamente desenvolvidas e, pola
contra, membros inferiores des-
comensados.

É recomendábel facer move-
mentos nos que interveñan o
maior número de estruturas
dunha forma coordinada para
evitar que se produzan com-
pensacións. As compensacións
consisten en axustes corporais
que o corpo fai cando unha zo-
na está superdesenvolvida ou
subdesenvolvida. Isto é moi fre-
cuente cos músculos das costas
que teñen que facer o traballo
dunhas pernas mal adestradas.

Moitas dores de persoas que
adestran periodicamente e que
aparentemente non teñen expli-
cación, débense a esta parciali-
zación do adestramento. Así é
frecuente ver persoas cos xemel-
gos descompensados, cun lado
do corpo ou cun glúteo maior
máis desenvolvido. A estas per-
soas cando se lles propón traba-
llar con gomas ou con move-
mentos máis amplos, non lles
gusta porque pensan que  con-
seguirán peores resultados, e in-
cluso consideran que así non se
pode conseguir hipertrofia.

A nosa proposta consiste en
combinar o adestramento de
músculos illados con move-
mentos amplos e de maior com-
plexidade que son máis pareci-
dos ás demandas da vida cotiá e
que por iso nos preparan dunha
forma máis adecuada. Non por
seguir esta metodoloxía imos
obter peores resultados, o que si
pode acontecer e que nos leve
un pouco máis de tempo, pero
como se soe dicir, “sen tempo
non maduran a uvas”

O remo é unha das suxeren-
cias que facemos porque é moi
completo, traballan diferentes
estruturas coordinadamente e
porque desenvolve a capacida-
de aeróbica que mellora o siste-
ma cardiovascular e contribúe á
eliminación da graxa que poida
acumularse .�

Xurxo Ledo
jgledo@gmail.com
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en vez 'minicruceiros', tres días
e dúas noites a bordo dun dos
seus cruceiros luxosos.

Casino, spa, actuacións tea-
trais chegadas de Broadway, ga-
lería de arte, espectáculos, xim-
nasio, piscina, bares, discotecas
para todas as idades, garderías,
salas de videoxogos, música en
directo, equipo de animación,
perruquería, pista de atletismo,
cancha de tenis, rocódromo, xa-
drez humano, xogos, heliporto...
os case 300 metros de lonxitude
do Norwegian Jade esconden
centos de recunchos que non
deixan indiferentes os pasaxei-
ros. Entre perfumes, artigos de
luxo e bebidas de toda caste, os
cruceiros de NCL acubillan pin-
turas orixinais de Matisse, Mo-
net ou Renoir.�

M. Obelleiro

EXERCICIOESAÚDE.

O todo e as partes

Cando se di que correr (facer fo-
oting ou jogging) é bo, moitas
persoas lánzanse as rúas, aos
parques ou ás praias. Outras
mercan aparellos para practicar
na casa e outro sector apúntase
a un ximnasio no que teñan cin-
tas rodantes. Este é un proceso
típico que se dá con moitas mo-
das lanzadas dende diversas
instancias apoiándose nos me-
dios de comunicación. O pro-
blema estriba en cómo percibi-
mos cada un de nós o que é im-
portante. A saúde é importante
para a gran maioría pero non to-
dos lle damos a mesma impor-
tancia, nin o conxunto dos ca-
miños son recomendábeis para
todo o mundo. É polo tanto fun-
damental tomar conciencia das
propias características e analizar
o que nos convén sen caer no
seguidismo de modas diversas. 

A saúde é considerada  en
termos dos nosos compoñentes
físicos, sexan os ósos, os múscu-
los, ou os nervios. O mesmo
marco de referencia aplícase ao
exercicio e así temos que moitas
persoas consideran que basta
con fortalecer as partes indivi-
duais para mellorar a totalidade.
Aínda que nun senso isto poida
ser certo, non somos capaces de
illar completamente unha soa
parte. Con frecuencia, cando
aparece un problema nunha
parte do corpo, a xente ten a im-
presión de que o problema está
só nesa parte, pero a realidade é
que existe un problema no cor-
po como totalidade.

Os problemas maniféstanse
nunha soa parte por un meca-
nismo da vida que tende a cha-
mar a atención sobre o desequi-
librio na totalidade. A nosa men-
te distingue con eficacia as par-
tes e define o seu papel como un
medio de entender a totalidade,
o problema xorde cando unha
parte é focalizada en exceso
illándoa do conxunto.

Na actividade física  aplícase
esta perspectiva á hora de ades-
trar, e así temos que o deseño
das máquinas e os exercicios,
son feitos pensando na división
do corpo en partes, concreta-
mente en grupos musculares.
Así temos movementos para
exercitar o bíceps, o ombro, o
peito, as costas, etc. Esta
forma de enfocar
o exercicio limita

para que os usuarios poidan eli-
xir cando, onde e con quen de-
sexan comer sen necesidade de
levar entre a roupa garabatas,
traxes ou vestidos longos.

Ademais, os visitantes po-
den dispor dun amplo abano
de camarotes que se adaptan
ao peto de cadaquén. Os máis
baratos son os interiores, que
durante oito días na tempora-
da máis baixa custan 599 eu-
ros. Os máis caros son as cha-
madas Garden Villas, suites de
550 metros cadrados con tres
camarotes, piscina, terraza, ja-
cuzzi, piano de cola e ximna-
sio, entre outros moitos servi-
zos. As Garden Villas poden
chegar a custar no mes de
agosto nunha estancia de oito
días 12.949 euros por persoa. A
compañía conta cunha oferta
pola que os nenos de 2 a 15
anos viaxan dende 99 euros.
Para non gastar máis de 200
euros, NCL organiza de cando

viaxar.comer.mercar

UERE SABER MÁIS?
www.es.ncl-freestylecruising.eu/?

Piscina na cuberta do Norwegian Jade. MICHEL VERDURE

Norwegian Jade. MICHEL VERDURE
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pola súa localización, pola súa
decoración e sobre de todo pola
súa excelente cociña e a varieda-
de dos seus pratos.
Entrar en Casa Ríos é entrar
nunha taberna dos anos sesen-
ta, un espazo ocupado por ba-
rricas e vellas botellas de viño e
brandy, para acceder a un co-
medor xa setenteiro e de corti-
naxes pretenciosas.
Pero a estrela rutilante deste local
é a súa cociña. Cociña tradicional
moi pegada ao medio natural
que o contorna. Do achegado
Carballo peixes e mariscos fres-
cos, dos ríos e regatos lindeiros as
troitas que fixeron coñecida a es-

ta casa hai xa corenta anos, e da
propia aldea as verduras e os em-
butidos, especialmente o chouri-
zo, que eles mesmos elaboran. 
Como pratos principais difícil
escoller entre as especialidades:
rodaballo, caldeirada de pesca-
da, cabrito ao forno, caza en
temporada, cocido ou lacón con
grelos. Na sobremesa, moita ca-
seira, as filloas torradas son o
mellor peche para rematar un
bo xantar. Café de pota, augar-
dentes e unha boa e variada
adega compensan perfecta-
mente o desprazamento até es-
ta pequena aldea.�

Xosé Rey
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BENCOMER.

Casa Ríos,
cociña achegada

Casa Ríos
Enderezo: Campo Xesteda, 26.

Xesteda-Cerceda.

Teléfono: 981 69 31 23 

Prezo estimado: 25 euros p/p

Na aldea de Xesteda, concello
de Cerceda, na estrada que une
Ordes con Carballo atópase un-
ha sorprendente casa de comi-
das: Casa Ríos. Sorprendente

venres e sábado de cada sema-
na durante todo o ano, pero en
setembro a programación mul-
tiplícase exponencialmente coa
posta en marcha da iniciativa
Recolleita, destinada a promo-
cionar a música emerxente que
se está a facer en Lugo con con-
certos todos os días.

MÁIS QUE MÚSICA.O Clavi foi abrin-
do camiño tamén a disciplinas
que non tiñan xeito de visibili-
zarse na cidade. Así durante un
tempo acolleu exposicións es-
cultóricas e de pintura, cando
existían poucas salas de exhibi-
ción en Lugo, sesións de conta-
contos e monólogos e ofreceu
aos interesados cursos variados,
entre outros, de bailes de salón.�

M.B.

SALAS.

Clavicembalo,
o valor
da creatividade
Se existe unha sala de concertos
de referencia en Lugo esa é o
Clavicembalo. Nos seus máis de
20 anos en activo, ten dado cabi-
da ao repertorio de bandas con-
solidadas da escena internacio-
nal de jazz así como músicos e
intérpretes de primeira orde no
que a canción de autor se refire.
Da súa man achegáronse á cida-
de das murallas Matthew Sko-
ller Band, Sidney Wingfield, Na-
co Goñi, Pedro Guerra, Albert
Pla, Doris Cales, Tete Montoliu,
Charles Benavent, Ñu e Ismael
Serrano, entre outros moitos. 

A súa posta en marcha na
década dos 80 irrompeu na ci-
dade como un revulsivo cultu-
ral, como se dun oasis nun de-
serto se tratase. Quen así o defi-
niu foi un dos seus pais, o músi-
co e produtor Segundo Gran-
dío, nunha entrevista. Certa-
mente, Grandío, xunto ao arte-
sáns de gaitas Sito Carracedo e
ao violinista Alfonso Franco, os
outros dous piares do proxecto,
conseguiron manter unha pro-
gramación estábel de concertos
que ergueu o Clavicembalo co-
mo abandeirado da música en
directo na cidade.

Anos despois o relevo tomou-
no Alberto Grandío, o actual xe-
rente da sala. Para el o Clavicem-
balo é un local que dá cabida á
calquera manifestación artística,
onde a máxima segue a ser a
música e a creatividade. 

Pero o cero é que neste tem-
po a sala, inicialmente centrada
no jazz, o blues e a música de au-
tor, abriuse a xéneros como o
hip-hop, o reggae ou o funky, en
certa medida achegándose ás
novas demandas do público. Os
concertos celébranse os xoves,

A sá de concertos e exposicións Clavicembalo en Lugo.
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Os festivais de verán comezan a

copar a actualidade cultural.

Dentro deles, Boiro volve cele-

brar a Mostra das Culturas, ao

tempo que as festas da vila. Ha-

berá espazo para a artesanía, a

etnografía, a música, a danza e

os movementos sociais. Na

Carpa da Diversidade estará

presente este ano a cultura in-

ternacional mediante teatro,

humor e obradoiros.

Os concertos terán o maior prota-

gonismo, coa presenza deObrint

Pas, Os tres trebóns, Boom

Club e Humble, o primeiro día,

venres. O sábado 5 actuarán Su-

persandwich, Nao, Bob da

Rage Sense e a Banda Bassotti,

un grupo que sempre garante

unha fidel masa de seguidores. O

domingo haberá unha exhibi-

ción de bailes tradicionais con

Portugal como país convidado.

No espazo dedicado á diversi-

dade cultural concentranse nes-

tes dous días máis de vinte activi-

dades en torno aos espazos de

encontro e ao intercambio. Ha-

berá tamén varias actividades

destinadas ao público cativo, con

obradoiros e contacontos.

O sábado estará o teatro de

Maku Jarrak, e o domingo o de

Chacovachi. Tamén tocará a

Tuna Rastafari, o dúo Keresú, e

os percusionistas senegaleses

Galuteranga.

Animación nas rúas e o Desfile

de cor, pretenden igualmente

achegar a cultura doutros po-

bos. Cine rumano, entre outras

ofertas, completao moi atrac-

tivo programa.

Boiro, o sábado 5 e domingo 6.

Coordenado por Gonzalo Vilas

grande trompetista cubano , con
39 discos ás costas, segue interpre-
tando as súas creacións por todo o
mundo, ofrecendo unha mestura
de música latina e jazz, recoñecida
universalmente como un espectá-
culo sonoro único. Estará o mérco-
res 9, ás 20:30, no Teatro Colón.
¬MÚSICA. Stereotipos. Actua-
ción o sábado 28, ás 00:00, no
Playa Club .
¬TEATRO.Estigma. Na illa volcá-
nica de Estigma, a vida vese amea-
zada polas pegadas do pasado. His-
torias que se entrecen nunha trama
chea de suspense. Este é o resultado
do proxecto de dramaturxia resi-
dente "DramA3", exercicio de escrita
a tres bandas a cargo de Jacobo
Paz, Vanesa Sotelo e Rubén Rui-
bal, último Premio Nacional de Lite-
ratura Dramática. Dani Salgado, co-
ordinador do proceso de escrita, é o
director escénico desta montaxe do
CDG. Este xoves 3 de xullo, ás 20:30,
no Teatro Colón .

FERROL
¬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.
¬MÚSICA.Ataque Escampe. O
grupo compostelán, co seu último

Anthology of American Folk Mu-
sic, Rani Singh, 2007. 90´. Vídeo.
Subtítulos en castelán.
Martes 8
20.30 h.  Harry Smith, Heaven and
Earth Magic Feature (1961)66 .́  
Mércores 9
20.30 h. Harry Smith/Happy Toget-
her, Early Abstractions #1-5,7,10
(1939),Late Superimposi-
tions#14 (1964), Mirror Anima-
tion (1979) 65´. Interpretación mu-
sical en directo a cargo de Miguel
Prado. Entrada gratuíta.  
No CGAI, (Centro Galego de Artes da
Imaxe), na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Castelao. Debuxos do
álbum Cousas da vida.Selec-
ción de 75 debuxos de Alfonso Da-
niel Rodríguez Castelao, publicadas
entre 1922 e 1924 nas páxinas do
xornal vigués Galicia. Até o 7 de se-
tembro, na Sede Fundación Caixa Ga-
licia.
¬EXPO. Visita a Galicia do ouro
que adorna a muller via-
nense. Exposición organizada pola
deputación e a Cámara Municipal de
Viana do Castelo. No Centro Sociocul-
tural da Fundación Caixa Galicia. 
¬EXPO. O Retrato no Prado. De
Goya a Sorolla. Até o 7 de setem-
bro, unha exposición composta por
66 obras que testemuñan a impor-
tancia do xénero retratístico na pin-
tura española do século XIX. Fran-
cisco de Goya, Federico Madrazo, Vi-
cente López ou Antonio María

Esquivel, son algúns dos artistas re-
presentados. Na Sede Fundación
Caixa Galicia .
¬EXPO. Arequipa en branco e
negro. Exposición  de fotografías
no Perú de principios de século, do
estudio dos irmáns Vargas, magní-
ficos plasmadores de paisaxes noc-
turnas e retratos da cidade e as súas
xentes. Até o 6 de xullo, na Funda-
ción Luis Seoane.
¬EXPO. Mar Solís. A artista madri-
leña presenta os seus últimos traba-
llos baixo o nome “A transformación
do eco” . Na galería Ana Vilaseco.
¬MÚSICA. Arturo Sandoval. O

BOIRO
¬MÚSICA. Mostra das culturas.
Unha morea de actividades arredor
do lema da diversidade cultural, in-
cluindo concertos, teatro, intercam-
bios culturais, enmarcado ademáis
nas festas patronais da vila. O sá-
bado 5 e domingo 6 (programa de-
tallado en columna aparte). E o luns
7, ás 12:00, e dentro das festas, en se-
sión matinée, Bellonmaceiras
Quinteto.

BUEU
¬EXPO. Historia da navega-
ción. O Museo Massó mostra 90
modelos náuticos cos que ilustra a
evolución da técnica náutica ó
longo dos séculos. A exposición re-
colle tanto embarcacións primiti-
vas -fenicias, gregas ou romanas-
como barcos de vapor ou vela, ata
os actuais buques pesqueiros a
motor. Mostra permanente no Mu-
seo Massó.

CANGAS
¬CINE-MÚSICA. Barco de pa-
saxe, non sen el. Documental
realizado por mozas e mozos do
Morrazo e producido pola Funda-
cion Comarcal O Morrazo e a produ-
tora Mr Misto Films SL dentro do
proxecto Contámolo Nós. Antes da
proxección Xavier Blanco, músico e
autor da banda sonora, tocará varias
pezas de música tradicional. O ven-
res 4, ás 23:00, na Praza das Pontes.

CERDIDO
¬MÚSICA.Trío Rusia. Un con-
certo deste  trío de música clásica,
composto por dous violíns e un
piano, abre a mostra Recrearte. Ex-
póñense pinturas, encolados, ilus-
tracións, videoinstalacións nesta ini-
ciativa do concello e da Deputación
provincial.  O venres 4, ás 20:00, na
Área recreativa de Castro.

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

A CORUÑA
¬CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 3
20.30 h. Andrei Tarkovski, Solaris
(1972)145 .́ Subtítulos en castelán. 
Venres 4
20.00 h.Andrei Tarkovski, Sacrificio
(1986)149 .́ Subtítulos en castelán.
23.00 h. Happy together. 
Cine e culturas pop,The Clash:
Westway to the World, Don
Letts, 2000. 80´. Vídeo. Subtítulos
en castelán. 
Luns 7
20.30 h. Harry Smith, The Old
Weird America: Harry Smith’s

¬ ARTE

Mar Solís, escultora e artista

madrileñaquepresenta os seus

últimos traballos baixo o nome

“A transformación do eco”,

nunha sala de arte da Coruña.

Manuel Facal

Manuel Facal Pontenace en Car-
ballo en 1943. Cun gran espírito
investigador, sempre na máis es-
trita vangarda, o seu percorrido
creativo está moi afastado da line-
alidade, nin sequera na materia
de expresión, xa que cultivou di-
versos campos ata destacar, sobre
todo, como gravador.
Os seus inicios están adicados ao
debuxo, con inspiración en mes-
tres tan diversos como Picasso,
Dalí ou Urbano Lugrís, para
achegarse posteriormente a ten-
dencias máis convencionais du-
rante un tempo en que reside en
Vigo. A mediados dos setenta
trasládase a Barcelona, decidido
a concluír estudos como o de-
seño gráfico e téxtil. A súa dedi-
cación ao gravado empeza du-
rante a súa estancia en Londres,
nos setenta. Interésalle a textura
e a morfoloxía dos materiais.
Viaxa a Grecia, Turquía e Italia.
Cultiva un cinetismo emparenta-
ble con Vassarelly e o levantino

Sempere, exacto, xeométrico,
case mecánico.
Coñece Nova York, onde ensaia
novos modos de expresión, salta
ao norte de Europa para probar
coas representacións de animais,
sempre moi abstractas. O seu do-
minio das técnicas do gravado lé-

vano a realizar obras para grandes
artistas como Miró, e ensaia a pin-
tura de gran materia. Vencellado
sempre a Galicia, xorden excelen-
tes cartafoles de gravados sobre
Rosalía de Castro ou Álvaro
Cunqueiro, un éxito entre os con-
tados coleccionistas do país.
Participa nos 80 en Atlántica.
Non abandona a estampación e
un dos traballos máis notables foi
a serie de aguafuertes titulada As
cinzas do amor, sobre textos de
grandes poetas españois. Instá-
lase nunha aldea da serra mala-
gueña en 1987. As súas exposi-
cións sucédense : Nova York, Lon-
dres, Porto Rico, Noruega, Galicia
e Sudamérica. Está representado
en museos de Galicia, centro de
Sudamérica, Estados Unidos, Es-
paña, países Escandinavos e Por-
tugal.
Na exposición están presentes  59
obras desde os 70 até hoxe.

Mostra na Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixanova en
Vigo.

A Banda Bassotti

Mostra das
culturas

Totem, obra de Manuel facal.

Barco de pasaxe, documental en Cangas..
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disco “Galicia es una mierda” (dito
en tono irónico-autocrítico) baixo o
brazo, preséntanse este venres 4, ás
23:00, na Sala Run Rum.
¬MÚSICA. Ciclo de músicas
portuarias. A Asociación do
Conservatorio de Música Tradicio-
nal e Folque presenta a organiza-
ción deste ciclo musical, promovido
polo Concello de Ferrol que  abran-
gue catro concertos ao longo dun
mes,  e outras actividades ao redor
do concepto da música e os portos.
Este venres 27, actuación da can-
tante asturiana  Anabel santiago,
ás 20:30, no Teatro Jofre. O sábado 5
de xullo hai as seguintes activida-
des: Espectáculo musical infantil “A
Montaña Magnética”, con Stranniki
e Manolo Panferreteiro (Berro-
bambán), na Capela do Torrente Ba-
llester , e paseos en lancha pola ría
de Ferrol con música ao vivo.

O GROVE
¬EXPO. Historias Floreánicas,
de Gogue. Exposición deste per-
sonaxe de humor, habitual das páxi-
nas do Faro de Vigo desde hai anos,
no Cine O Mariño.

A ILLA DE AROUSA
¬MÚSICA. Creole Kings + The
Killer Barbies + Colectivo
Oruga. Actúan este venres 4, ás
22:00, na Praza do Regueiro.

LUGO
¬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 chegados.
NoMuseo provincial.
¬EXPO. Do Gaudeamus Igitur
ao Venceremos Nós.Éxposición
que recrea a época do maio do 68 na
universidade galega, con fotografías,
documentos e obxectos da época.
Aberta na Sala Díaz Pardo da Facul-
dade de Veterinaria.
¬EXPO. Un pedaciño de Nicara-
gua. Fotografías de Fernando Be-
llasna Biblioteca Provincial.
¬EXPO. The Living Museum. Un
legado sonoro fascinante.Re-
colle a colección de instrumentos de
corda orixinais (violíns, violas, violon-

celos, violas de gamba, violas d´
amore, arcos históricos) dos sécu-
los XVI ao XVIII da Fundación Orp-
heon.  Estará até o 20 de xullo, no
Museo Provincial .
¬EXPO.Paula Salinas. Unha ex-
posición desta pintora, aberta até o
18  de xullo, no Museo Provincial.
¬MÚSICA. Extremoduro +
Doctor Deseo. O mítico grupo
retorna aos escenarios, despóis de
ver aplazada a súa xira galega hai
unhas semanas. Estarán este sá-
bado 5, ás 21:30, con entradas a  22
ou 24 euros, no Pazo de Congresos.

MELIDE
¬MÚSICA.Circular. Actuación
este venres 4, ás 23:00, no Pub Ga-
tos.

MOAÑA
¬MÚSICA.Festichán. Festival mu-
sical de dous días, con este pro-
grama: o venres 4: actuación dos
grupos Krakovia, La Carrau, No
Reply, Día de furia; Sábado 5: ac-
tuación  de Gecko Turner, Sorkun
& The vice Presidents, Sherpah,
Jit. Organiza Patajullos. Acampada
de balde, postos de artesanía, no
can de Arquiña.

MELIDE
¬MÚSICA.Holywater. Actuación
dentro do Fin de semana Sostíbel, ás
20:00, lugar non facilitado.

OLEIROS
¬EXPO. Un desexo, un país:
Bolivia.  Até o 26 de xullo, unha
exposición fotográfica da fotógrafa
muradá Xela S. Lariño, que creou
esta mostra coa solidaria intención 

Aeroplanos
Lagarta, Lagarta

Autor: Carlos Gorostiza
Dirección: Rosa Álvarez
Adaptación: Avelino González
Escenografía: Equipo Erro
Son: Rubén García
Iluminación: Eduardo Alonso
Vestiario: Equipo Erro
Elenco artístico:
Ernesto Chao e X. M. Olveira "Pico" 

Aeroplanos é unha comedia: de
texto, de intriga, idealista, inxeniosa e
de linguaxe sutil. Sabemos que rir é
unha defensa contra a angustia e, de
maneira moi xeral, a comedia é o lu-
gar de todos os alivios posibles.
É unha viaxe da vida, dun instante,
dun segundo. Unha viaxe onde o
tempo, medible por un reloxo, non
ten ningunha importancia, dunha

viaxe que ten un minuto, nada
máis, pero este minuto... dentro ...
teno todo.
“Falar das relacións humanas en mo-
mentos coma estes vainos permitir
volver atopar o pracer de vivir e recu-
perar a través delas o amor, os senti-
mentos... a alegría de vivir e algo desa
moral e desa sinceridade que se fo-

ron perdendo noutras cousas, no
convencemento de que vou estar ro-
deada do mellor equipo en saltos
mortais sen rede.”, di a súa directora
Rosa Álvarez.

Estrea o sábado 5, no Auditorio
Municipal de Cangas,no  XXVFes-
tival de Teatro Cómico.

¬ EN ESCENA

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

Festichán, un desenfadado festi-
val musical acompañado doutras
actividades culturais, que se celebra
en Moañapor iniciativa da agrupa-
ción cultural local Patajullos.

Bersuit Vergarabat

Esta banda arxentina formouse
en 1992, a partir dos membros
de Henry y la Palangana; na
súa aliñación actual está consti-
tuída por: Gustavo Cordira (voz),
Juan Carlos Subirá (teclados,
acordeón e voz), Carlos Martín
(batería e percusión), Oscar
Humberto Righi (guitarra), Pepe
Céspedes (baixo e voz), Daniel
Suárez (voz e coros), Alberto Ve-
renzuela (guitarra), e Germán
"Cóndor" Sbarbatti (voz, coros e
charango); en formacións ante-
riores participaron tamén Charly
Bianco (guitarra e voz) e Rubén
Sadrinas (voz).
En homenaxe aos internos da
residencia psiquiátrica do Hospi-
tal Municipal José Tiburcio
Borda de Bos Aires, visten sem-
pre en escena o pixama que os
distingue; a difundida historia
da internación de Cordera no
mesmo é unha lenda urbana,
pero a afinidade da banda cos
fenómenos da tolemia e a mar-
xinalidade é innegable. O "look"
das pixamas como o mesmo
Cordera explicou tamén xorde
como unha parodia á vesti-
menta de coiro que usan os gru-
pos normalmente vinculados co
rock e heavy metal.
Entre os seus éxitos máis famo-
sos, destácanse: "El Tiempo no
para" (Cazuza),"Yo Tomo", "Señor
Cobranza", "La argentinidad al
palo"e moitos mais. Unha das
cancións, El Tiempo no para do
álbum Y Punto , é o cover do

Tempo Não Para, do músico e
poeta brasileiro, Cazuza.
Grazas ao dobre CD titulado La
Argentinidad al Palo, a banda re-
cibiu o respectado Premio Gar-
del de Ouro 2005, así como ou-
tra figura por Mellor Álbum. En
maio de 2007 tocaron no esta-
dio de River Plate fronte a 66.000
persoas. 
Actúan o xoves 3, ás  22:00, na
Sala Capitol, (Santiago),con en-
tradas a 25/22 euros.

Festichán 08
Os da agrupación local moa-
ñesa Patajullos, artífices deste
festival, un dos que enchen a
axenda festivaleira-festeira á es-
pera de Ortigueira, avisan:
“Se non  escarmentache de anos
anteriores e pretendes repetilo
este ano debes ter en conta o
que che agarda. Rock, Jazz, Licor
Café, Punk, Electrónica, Malaba-
res, Rumba, Camping, Natureza,
Artesanía, Hardcore e sobre
todo Mooooita Festa. 
O Festichán é un evento gra-
tuito para o público, tanto a
fermosa zona de acampada
coma os concertos e as activi-
dades. O que pedimos é cola-
boración por parte dos asis-
tentes coas barras e os postos
de merchandising”.
Os grupos deste ano serán Kra-
kovia, Sorkun e La Carrau, que
actuarán o venres 4, e Gecko
Turner, No Reply e Sherpah, que
o farán o sábado 5.
O venres 4 
e sábado 5 en Moaña.

Cartel da boirense  Mostra das culturas.

Ernesto Chao e X. M. Olveira “Pico”

¬ MÚSICAS
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das sesións de contacontos nos ba-
res de Arca, a cargo  dos participan-
tes inscritos/as,  animadas por: Eva
Varela,  Carlos Santiago, Pepo
Suevos, Celso Sanmartín.  Actua-
ción nas rúas do Grupo de Gaitas
Tombalobos.
22.30 h. a 23.30 h.: Sesión de conta-
contos nos bares Mirás, Peneira,
Rúa Nova, Regueiro
23.30 h. a 24.30 h.: Sesión de conta-
contos nos bares Bule Bic, Che,
Compás. 

OURENSE
¬EXPO. Jesús Jiménez. Na expo-
sición Income / Outcome este ar-
tista mexicano nado no 1979 mos-
tra,  como historia circular, o feito de
abordar a comida, o propio acto
para comer, a actividade que re-
clama un determinado numero de
calorías, e de novo a necesidade de
suplir esta insuficiencia atávica. Até o
31 de xullo, na sala Alterarte.
¬EXPO.Espazo reservado. Ex-
posición do artista Edmundo
Paz. Trátase dunha serie na que o
autor pretende salientar a diversi-
dade, mudando a súa técnica an-
terior e creando agora un rexistro

máis xeométrico con novos espa-
zos e novas formas de paisaxe.
Até o 3 de agosto, no Centro Cul-
tural Deputación.
¬EXPO.Rostros da memoria.
Unha mostra patrocinada pola Con-
sellería de Cultura, con 45 fotogra-
fías de Xurxo Lobatorealizadas a  vi-
timas galegas da represión fran-
quista, desde os nomes máis
coñecidos aos máis anónimos. Até o
13 de xullo,no Museo Municipal.
¬MÚSICA.Animais domésticos.
Grupo de jazz, que estará este  xoves
3, ás 21:30, entradas  a 3 euros, no
Café cultural Auriense.

O PINO
¬ACTIVIDADES. II Festa da Narra-
ción Oral. Unha completa xor-
nada adicada á narrativa oral, tanto
por consumados expertos como
por quen se queira puntar a exercer
de narrador polos bares da locali-
dade. Todo, organizado polo colec-
tivo Tatalo, o sábado 5:
09.00 h.  II Xornada sobre a oralidade
para educadores/as.
19.00 h. Inauguración oficial da
Festa. Casa da Cultura.
22.00 h. A Festa continúa.Sesión de
contacontos: Sucedidos no camiño
e outras historias. Con: Paula Carba-
lleria, Cándido Pazó, Quico Cada-
val.Actuación musical: Espido
(Guadi Galego e Guille Fernán-
dez). Servizo de ludoteca e anima-
ción para nenos e nenas
22.30 h. a 01.30 h. ou mais: Comezo

Camiño de Santiago... Na Fundación
Paideia - A Coruña, ás 12:00.
Conferencia de Salete Carollo”Mo-
vemento Sen Terra”. Exporá a súa ex-
periencia á fronte da Área de Proxec-
tos Internacionais do Movemento
ao que pertence en Brasil.Na  Fá-
brica- Perillo - Oleiros, ás 20:00.
Mércores 9
Erik Refner “Proxección con Erik
Refner” do traballo que está a reali-
zar na actualidade nalgunhas das
zonas máis desfavorecidas do pla-
neta. Este fotógrafo danés foi o ga-
ñador do World Press Photo en
2001. Na Fundación Paideia- A Co-
ruña, ás 20:00.

de apoiar á única muller mineira
que traballaba nas minas de prata
do Cerro Rico de Potosí, de Bolivia. A
autora defínese como unha “via-
xeira entusiasta” que dende hai
máis de vinte anos captura numero-
sas paisaxes e xentes co seu obxec-
tivo.Na sala de exposicións do Castelo
de Santa Cruz, sede do CEIDA ( Cen-
tro de Extensión Universitaria e Di-
vulgación Ambiental de Galicia ).
¬EXPO. Revela-Oleiros. A terceira
edición de Revela, que se desen-
volve do 4 ao 27 de xullo en diferen-
tes espazos do Concello de Oleiros,
ten como eixo central da exposición
o desequilibrio medioambiental mo-
tivado pola acción do home, funda-
mentalmente por motivos políticos e
económicos. O programa inclúe
obradoiros fotográficos e proxec-
cións de imaxes ao aire libre.
Xoves 4
Inauguración, no Parque José Martí,
en  Perillo - Oleiros , ás12:00.
Luns 7
Obradoiro con Paco Elvira“Formu-
lación dunha reportaxe:  ideas, pre-
paración e realización”. Nos seus ini-
cios,documentou a última etapa do
franquismo e a loita estudantil .En
Caixa Galicia- Edificio Cantón- A Co-
ruña, ás 20:00.
Martes 8
Xurxo Lobato “Obradoiro con
Xurxo Lobato”. Fotorreporteiro,
membro académico da Real Acade-
mia de Belas Artes, Premio Ortega y
Gasset, especialista en fotografía do

ANOSATERRA
3-9 DE XULLO DE 2008

Os televisivos protagonistas de Unha parella de medo, en xira galega. 

Cartel da Festa da Narración Oral.

Els Joglars, o clásico grupo catalán,

estará esta semana en Cangas, na

súa Mostra Internacional de Teatro

Cómico.

XXV MOSTRA INTERNACIONAL
DE TEATRO CÓMICO 
E FESTIVO DE CANGAS 

Esta xa clásica cita co teatro dá co-
mezo este xoves, e prolongaráse até
ao sábado 12 de xullo.
Programación:

Xoves 3

22:30. Auditorio Municipal
Pregón inaugural por Mela Casal, a
emblemática actriz galega de teatro,
televisión e cine.
22:30 Auditorio Municipal
Els joglarstraen a obra "La cena" (Es-
trea en Galicia). Dirección e drama-
turxia de Albert Boadellla. Con: Jesús
Agelet, Xavier Boada, Jordi Costa, Ra-
món Fontseré, etc... 
La Cena é unha sátira que se desen-
volve en distintos ámbitos centrados
no tema do medio ambiente e o
cambio climático.
Venres  4

20:30 Aparcamento Biblioteca D’O-

hio. Titeres Cachirulo con "Do, Re,
Mi, Mozart xoga aquí". De Jorge Rey e
manipulación de Jorge Rey e Car-
men Domech. Nunha tarde de ou-
tono, Amadeus e Náneri refúxianse
no salón da súa casa, despois de co-
ller un cesto de verduras para facerlle
unha broma á cociñeira. 23:00 Audi-
torio Municipal
Els joglars "La cena".
25:00 . Na Sala Son,  Cia Miro Maga-
riños  "A verdadeira historia de Pi-
tita Braun". Dirección: Eduardo Ro-
dríguez "Tatán", actores: Miro Ma-
gariños e Mundo Villalustre. Un
ladrón entra nunha casa, evidente-
mente, co ánimo de  roubar pero
atrás del entra outro colega coa
mesma intención.
Sábado 5

12:00.- Eirado do Costal, Títeres Ca-

chirulocon  "Pinochio". De Jorge Rey
e manipulación de Jorge Rey e Car-
men Domech.Espectáculo infantil
de títeres baseado no conto de Carlo
Collodi Le aventure di Pinocchio.
17 h. na Sala  de Exposicións do Audi-
torio Municipal, V xornadas das

mulleres en artes escénicas. 
Jill Greenhalgh, directora e profesora
de teatro na Universidade de Gales
no Reino Unido, funda a organiza-
ción Magdalena Projectno ano1986,
unha rede de mulleres de teatro e
performance que está presente en
máis de 50 paises de todo o mundo. 
21:00 Praza do Costal,Títeres Cachi-

rulo "Do, Re, Mi, Mozart xoga aquí".
23:00 Auditorio Municipal, La-

garta, Lagarta con "Aeroplanos"
(Estrea absoluta), dirección de
Rosa Ávarez, con Ernesto Chao e
Xosé Oliveira "Pico".
Domingo 6

20:30 Adro de Aldán.Títeres Cachi-

rulo"Pinochio".
21:00 Pasarúas.Vagalume teatro, "A
cuadros", Andalucía;dirixido por
Rosa Díaz. Con Marisa Refoyo, Pablo
Carazo González.
A expedición A Cuadros, nun afas-
tado pobo escocés, parte na procura
e captura dunha pantasma que fu-
xiu do seu castelo.
23:00 Auditorio Municipal. Teatro

do Chapitô (Portugal), "O Grande

Criador". Portugal. De John Mowat,
con Jorge Cruz, José Carlos García e
Rui Rebelo.Espectáculo baseado en
varios episodios da Biblia. 
Luns 7

Durante o día, rúas e prazas cangue-
sas: "Revoltallo en  pedra", por Colec-

tivos artísticos de Cangas (teatro,
danza, música).
Á noitiña remate de festa na Ala-
meda Vella.
Martes 8

21:00 Auditorio Municipal. Monicre-

ques de Kukas "Sen título 4x8x6".
De Kukas e Isabel Rei, con Alba Fer-
nández, Helena Fernández, Alberte
Viveiro e Kukas.Espectáculo de gran
formato dirixido a todos os públicos
23:00 Pasarúas con remate na Praza
das Pontes, pola Cia. Teatro Percu-

tor "Artistic Esperpentic Company"
Mércores 9
23:00 Auditorio Municipal. Alén Tea-
tro ,"Las Siamesas del puerto". De Ce-
lia León, con Vanesa Espín, Sandra
Collantes.

¬ TEATRO
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medo. Versión española da obra
"The Mystery of Irma Vamp"  do au-
tor, director e actor teatral Charles
Ludlam, gañador de varios premios
desde 1984 por esta comedia. Diri-
xida por Jaime Azpilicueta e inter-
pretada por Josema Yuste (ex- Mar-
tes e 13) e Florentino Fernández,
non menos coñecido polas súas an-
danzas televisivas. Un elenco que
atraerá a moita xente, gustosa das
caras coñecidas e solventes actores.
O sábado 5, ás 21:00,prezos dos 18
aos 12 euros segundo localidade, no
Auditorio do Centro Social Caixanova.
¬TEATRO. Aquí un amigo. Versión
dunha peza teatral do autor Francis
Veber, interpretada por Jaime
Blanch e Ramón Langa. Actores am-
bos cunha gran traxectoria no tea-
tro, Jaime Blanch é tamén nesta
ocasión o director da adaptación do
clásico contemporáneo “L'emmer-
deur”, do autor de obras tan coñeci-

das como “A cea dos idiotas” ou “Sair
do armario”.  O mércores 9, ás
21:00,prezos de 18 a 12 euros, no Au-
ditorio do Centro Social Caixanova.

RIBADAVIA
¬MÚSICA. Som do Galpom. Ac-
tuación dentro da Festa do Viño, este
venres 4, ás 23:00.

RIBADUMIA
¬EXPO.Rosalía e Cabanillas a
través do viño. A exposición rea-
liza unha retrospectiva da vida dos
dous escritores, cunha referencia ás
súas respectivas casas-museo e unha
reflexión sobre os seus traballos en
torno ao mundo do viño. Até o 5 de
xullo atoparémola no  Auditorio Mu-
nicipal .

RIBEIRA
¬EXPO.ExpoPress. Un século
de actualidade. Mostra na que
poderemos ollar unhas 200 publica-
cións da colección privada de Suso
Souto, acompañadas dunha selec-
ción musical de todo o século XX,
feita por Fernando Franjo. Até o 30 de
setembro ,no Club Náutico Deportivo.

SADA
¬MÚSICA.Gramola. Actuación este
venres 4, ás 23:00, na Sala Moby Dick.

SAN SADURNIÑO
¬MÚSICA.Kogito + Pradairo +
Balakandra + O Sonoro Ma-
xín. Bon cartel de grupos galegos
para o Festival do Río Castro, este
sábado 5, ás 22:00, entrada gratuíta,
en Naraía.

SANTIAGO
¬CINE. Cine de verán. Proxéctase
o filme Celebración (Thomas Vinter-
berg, 1998), o mércores 8, ás 22:30,
no Parque de Bonaval.
¬EXPO. Marta Moreiras: Suz-
hou. Mostra de fotografías desta ca-
marógrafa compostelá, sobre a ci-
dade china que dá título á exposi-
ción. Fotografía donde prima a
composición e o bon exercicio téc-
nico, bases da posterior mensaxe. Até
o 26 de xullo, na galería de arte con-
temporánea Espacio 48.
¬EXPO. Fotografos insospeita-
dos. Celebridades detrás do
obxectivo. Exposición formada por
fotografías feitas por personaxes co-
ñecidas polo seu traballo, pero que
non son fotógrafos profesionais. Entre
outras, poderemos ver imaxes toma-
das por Pedro Almodóvar, Jeff Bridges,
Jean Cocteau, Richard Gere, Pablo Pi-
casso, Emile Zola ou Lou Reed. A mos-
tra permanecerá aberta na Sala Isaac
Díaz Pardo do Auditorio de Galicia até o
vindeiro 14 de setembro.

GUIEIRO.51.

24.30 h. a 01.30 h.: Sesión de con-
tacontos nos bares O Muíño e Pe-
drouzo.
01.30 h. a 02.30 h.:  Fin de Festa co
Grupo de Gaitas Tombalobos.
No Centro Sociocultural Luís Seoane
e rúas e bares de Arca.

PONTEDEUME
¬MÚSICA. Skacha + Arenga. Do-
ble actuación destes potentes gru-
pos, este venres 4, ás 22:00, na Sala
Coliseo.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Pintura flamenca da
colección Gerstenmaier. Ex-
posición desta importante colec-
ción de pintura flamenca, dentro
dos fondos de Caixanova. Óleos e
grabados pertencentes aos sécu-
los XVI e XVII, que xa foron exhibi-
dos na nosa comunidade noutras
ocasións. Expostos no Centro So-
cial Caixanova .
¬EXPO. XXX Bienal de Arte. Sen
fronteiras: converxencias
hispano - magrebís. Exposi-
ción que estará aberta até o 17 de
setembro. No Pazo da Cultura e Mu-
seo de Pontevedra.
¬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. Até o 27 de xullo, na
Sala de exposicións do Centro Social
Caixanova.
¬TEATRO. Unha parella de

¬EXPO. Anatomía da melan-
colía. Exposición do artista  Jorge
Macchi, até o 13 de xullo, no CGAC e
Igrexa de Bonaval.
¬EXPO. Sorollla e os seus
contemporáneos. Destaca-
dos pintores do “cambio de sé-
culo” danse cita nesta exposi-
ción, na que poderemos ver pin-
tura española do Museo de Belas
Artes da Habana. Ademais, reú-
nense no edificio compostelán
un conxunto de 60 obras de So-
rolla, Zuloaga, Santiago Rusiñol,
Anglada Camarasa ou Cubells,
entre outros. Na Sede Fundación
Caixa Galicia de Santiago, últi-
mos días para vela nesta cidade,
até este domingo 6 de xullo.  
¬EXPO. Pérez, o rato amigo

dos dentes. Unha mostra
para nenos e adultos que nos ha
levar por un percorrido de ilu-
sión, maxia e animación. Até o
30 de setembro, na Biblioteca
Caixa Galicia.
¬EXPO. Fundación Granell.  O
paxaro Pi e a lingua dos paxaros,
mostra que presta especial aten-
ción á obra “O Paxaro Pi” ao que o
surrealista dedicou unha significa-
tiva peza literaria. Até o 21 de se-
tembro, na Fundación Granell. Na
mesma sala, e até o 7 de xullo, a arte
surrealista de José María Seijas,
con obra até o ano 2000 deste pin-
tor galego.E a mostra Delicias do
grotesco, debuxos, colaxes e pin-
turas de Aldo Alcota que estarán
até o 8 de setembro.

Quere saber máis”                                        anosaterra.com

Arturo Sandoval, veterano mú-

sico cubano, aínda en plena forma

para tocar esta semana na cidade

coruñesa. 

ANOSATERRA
3-9 DE XULLO DE 2008

Fotografía de Marta Moreiras, que expón en Santiago.

Jaime Blanch dirixe Aquí un amigo.

¬ FESTAS

Festival: Mundos 
Dixitais 2008

Arrincou o pasado 1 de xullo o
Festival Mundos Dixitais 2008 ,
festival internacional de anima-
ción, que conta cun total de 216
curtametraxes procedentes de
35 países. O encontro, convertido
nunha das citas máis importan-
tes da animación internacional,
reúne na Sede Fundación Caixa
Galicia da Coruña, até o 5 de xullo,
aos profesionais máis destacados
da creación dixital.
Os amantes da animación pode-
rán gozar de numerosas activida-
des: talleres, conferencias, oFesti-
val Internacional de curtas de
animación, un dos máis impor-
tantes do mundo, que conseguiu
ampliar a súa influencia até paí-
ses coma Taiwan, India, Finlandia,
Indonesia ou Corea do Sur, entre
outros; a entrega dos Premios
3D Awards e a 4ª edición do
Concurso de Visualización Arqui-
tectónica, que este ano ten como
tem a Torre de Hércules. 

Do xoves 3 ao sábado 5 hai pro-
gramadas unha serie de confe-

rencias bastante específicas
arredor da animación dixital, al-
gunhas con títulos como “De-
senrolo de masas en 3D” ou
“Cómo converterse nun bon
animador en gobelins”.

O sábado 5, as curtas finalistas. As
internacionais:
This Way Up. Director: Smith &
Foulkes. 
Al dente. Director: Jean-François
Barthelemy, Maël François, Carlos
Felipe, León Ortiz.
Jungle Jail. Director: Nguyen Van
Lan, Bruce Palermo, Hugo Cierz-
niak, Mathieu Arnoux.
Descendants. Director: Heiko
van der Scherm, Patrick S. Cun-
ningham
Trickster. Director: Alexander
Pohl.
E as mellores curtas nacionais:
Perpetuum Mobile. Director:
Enrique García, Raquel Ajofrín.
O príncipe do Lixo.Director:
Francisco Antonio Peinado Ga-
tián.
O bufón e a infanta.Director:
Juan Galiñanes.
Casiñas. Director: Juan Carlos
Mostaza.

Guieiro 1317.qxd  1/7/08  23:10  Página 5



¬MÚSICA.Extremo Duro. O agar-
dado retorno aos escenarios de
unha das bandas máis influíntes do
rock nacional chega, aínda que atra-
sado por unha enfermidade. A xira
ven acompañada por un novo tra-
ballo do grupo. Estarán este venres
4, ás 21:30, con entradas a  22 ou 24
euros, no Multiusos Fontes do Sar.
¬MÚSICA. VIII ciclo de Jazz Ga-
licia Cinco EstreJazz.Prosegue
este ciclo de jazz, que finalizará este
mes de xullo. Actuación deAnima-
les Domesticos & Jam Session, con
Barry Bazmatron Edwards (Guitarra,
electronica), Mariano Martos (Baixo),
Marcos M. Vázquez (Bateria, utensi-
lios de cociña). O martes 8, no Jazz
Club Dado Dadá.
¬MÚSICA. Bersuit Vergarabat.
O grupo de rock arxentino que viste
pixamas en troques de chupas de
coiro estará este xoves 3, ás 22:00,
con entradas a 25 ou 22 euros, na
sala Capitol.
¬MÚSICA. Via Stellae III Festi-
val de Música de Compostela
e os seus Camiños. Esta semana
poderemos escoitar as seguintes ac-
tuacións:
O venres 4, ás 20:30 en San Martiño
Pinario, The Monteverdi Choir, con

Estará até o 3 de agosto, na Galería
Trisquel e Medulio.

VIGO
¬EXPO. Dos ábacos aos com-
putadores. Unha mostra de ca-
rácter didáctico que pretende
achegar ao visitante ao proceso
evolutivo dos sistemas de cálculo
das distintas culturas e tempos.
Presenta diacrónicamente a evolu-
ción do cálculo ata a chegada da
informática, e fai fincapé na instru-
mentación actual para intentar
mostrar como pode ser o futuro.
Até o 24 de agosto, no Centro So-
cial Caixanova.
¬EXPO. Paixóns privadas, vi-
sións públicas. O comisario e
crítico de arte Fernando Castro
Flórez presenta unha selección de
fondos de coleccións privadas de
Galicia, centradas en arte contem-
poránea. Un conxunto de obras
que, desde os anos oitenta ata o
presente, nos axuda a facer un per-
corrido pola historia da arte e do co-
leccionismo máis próximo. Até o 7
de setembro, no MARCO, Museo de
Arte Contemporánea .
¬EXPO. O medio é o museo. Un
proxecto expositivo composto de

diferentes tipos de traballos de 20
artistas,   que abordan o museo ou a
institución como soporte e refe-
rente da obra de arte. Coproduc-
ción do  Museo de Arte Contempo-
ránea de Vigo e a Koldo Mitxelena
Kulturunea de San Sebastián. Até o
21 de setembro, no MARCO, Museo
de Arte Contemporánea .
¬EXPO. Manuel Vilariño. Expo-
sición de fotografías deste gañador
do premio Nacional de Fotografía.
Na Galería Bacelos, Rúa Progreso, 3.
¬EXPO. Onde o mundo se
chama Terranova. Exposición

John Eliot Gardiner, director. Inter-
pretan pezas de Gallus, Eccard, Di
Lasso, Rovetta, Brahms, Poulenc,
Messiaen, Bruckner. 
Sábado  5. Ás 12:30 no Salón Te-
atro,   Grupo instrumental  sé-
culo  XX, Florian Vlashi, direc-
tor.Evaristo Calvo, narrador.Inter-
pretando obra de Stravinski. Ás
21:00 , no Auditorio de Galicia,
Les Musiciens du Louvre, Marc
Minkowski, director, con obras
de Gluck, Haydn, Rameau. 
O luns 7, ás 21:00,no Auditorio de
Galicia, Le Parlament de Musique,
co coroLe Maîtrese de Bretagne,
Martin Gester, director, Judith Gaut-
hier, soprano, Damien Guillon, con-
tratenor, Mathias Vidal, tenor, Alain
Buet, baixo. Repertorio de Charpen-
tier, Bach.
O martes 8 , ás 20:30, no Paraninfo
da Universidade, Ensemble s21,
con repertorio de Viaño, Rosinskij,
Berdullas del Río.
O mércores 9, ás21:00, no Teatro
Principal, Cécile Roussat & Julien
Lubeck, Ophélie Gaillard, violon-
cello e Delphine Bardin, piano,
con obras de Lutoslawski, Janá-
cek, Debussy.
¬MÚSICA. Ábe Rábade. O talento-

sojazzista galego actúa este vindeiro
xoves 3, ás 21:00, no Teatro Principal.

TUI.
¬EXPO. Manuel Buciños. Expo-
sición de esculturas deste consa-
grado escultor lucense e ourensán.

GUIEIRO.52. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

II Torneo Xadrez Activo Algalia
Organizado polo clube de xadrez Algalia de
Santiago, celebrarase o día 2 de agosto de
2008. Local de xogo: Colexio La Salle Santiago
San Roque 6, Santiago.
Horario: Mañán: 10 a 14. Tarde: 16,30 a 21,30
horas.
Bases
1.- O II torneo Algalia de xadrez activodispu-
tarase en Santiago de Compostela o día 2 de
agosto de 2008.
2.- Xogarase por Sistema Suizo a 8 ou 9 rondas a
ritmo de xogo de 25 minutos por xogador a fi-
nish.
3.- O torneo comenzará ás 10 da mañan e re-
matará coa entrega de premios sobre as 9 e
media da noite.
4.- O emparellamento realizarase por sis-
tema informático contra o que non haberá
reclamacións.
5.- O pago da inscrición é imprescindible e obri-
gatorio para tódolos xogadores. A organiza-
ción resérvase a posibilidade de invitar a quen
considere.
6.- Haberá tres byes a disposición dos xogado-
res que en ningún caso se poderán empregar
despois da quinta ronda.
7.- O sistema de desempate e a súa orde de
aplicación sortearase trala última ronda entre
os seguintes: Buchholz Total, Buchholtz Me-
diano e Progresivo.
8.- Ao premio por equipos poderán acceder
aqueles grupos de 4 xogadores que inscriban
un equipo participante coa condición de que

estes teñen que estar inscritos na liga autonó-
mica galega nese mismo club no ano 2008. A
inscrición de cada equipo será de 20 euros.
9.- Os premios non serán acumulables salvo co
premio por equipos.
10.- Todo o non especificado nestas bases rexi-
rase polas normas e regulamento da Federa-
ción Internacional de Xadrez (FIDE).
11.- A participación neste torneo supón a acep-
tación das bases.
Premios: 
1º- 600 € e trofeo; 2º, 400 €; 3º, 250 €... e así até
o 20º, cun premio de 30 €.Tamén hai premios

por equipos (400 €), ao mellor equipo galego e
local, etc...
Inscripción: maiores de 16 anos, 18 euros, me-
nores desa edade, 9 euros. Inscripcións no telé-
fono 610 603 687, ou no e-mail: xadrez.alga-
lia@gmail.com.

I Premio Alexandre Bóveda 
de investigación

A Universidade de Santiago de Compostela
convoca o I premio Alexandre Bóveda de inves-
tigación.
Pode participar toda persoa que o desexe con
traballos de investigación referidos a Galicia en
CC. Sociais (economía, dereito, política, etc). Os
traballos deben ser inéditos, orixinais e non
premiados.
Mínimo de 150 folios DIN A4 mecanogra-
fados, a duplo espazo pour unha soa cara
en tipo en tipo Arial 12 ou similar, numera-
dos ou grampados e encadernados. Só
obras terminadas, non incompletas. Enviar
por duplicado con copia en CD baixo título
e lema.
Haberá un premio de 20.000 euros.
O prazo de entrega dos traballos finaliza o 30
de setembrode 2008.
Máis información: Vic. Secretaría de Relacións
Institucionais. Secretaría. Universidade de San-
tiago de Compostela. Colexio de San Xerome.
Prza. do Obradoiro s/N. 15782 Santiago de
Compostela. Tfno.- 981 56 31 00, ext. 11059/
981 55 99 23.
Bases en: http://imaisd.usc.es/ftp/oit/even-
tos/premioboveda.pdf

IX Memorial Ricardo Portela

O concurso celebrarase en Pontevedra o sá-
bado 12 de xullo, en dúas fases: unha elimina-
toria pola mañá e unha final polo serán.
Poderán participar nel agrupacións musicais
tradicionais galegas no formato de cuarteto,
quinteto ou sexteto. (...Hai unha serie de reque-
rimentos para cada un destes formatos...)
Todos os instrumentos han ser de formato e fei-
tura tradicional quedando expresamente ex-
cluídas as percusións de alta tensión e as gaitas
denominadas marciais.
Os membros dos grupos vestirán obrigatoria-
mente o traxe tradicional galego.
Estabelecerase unha única categoría con tres
premios en metálico e a posibilidade de contra-
tación dos finalistas polo Concello de Ponteve-
dra para as dianas, alboradas e outras actua-
cións das festas da Peregrina dese mesmo ano.
Os importes dos premios en metálico para a
presente edición serán:
1º- 1500 euros; 2º- 900 euros; 3º- 600 euros
Estabelecerase un premio especial “Ricardo
Portela” de 600 euros para a mellor interpreta-
ción dunha peza do repertorio de don Ricardo.
Estabelecerase un premio especial “Seivane-
Goretex”, consistente nunha gaita creada espe-
cialmente para o IX Memorial, á mellor interpre-
tación dunha peza en toque pechado. 
cada un dos grupos finalistas.
A inscriciónformalizarase no rexistro do Conce-
llo de Pontevedra, en persoa, ou por correo.
O prazo para a inscrición remata o día8 de xu-
llo. Información completa en: http://ponteve-
dracultura.org/.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
3-9 DE XULLO DE 2008

Abe Rábade e o seu Trío estarán
este xoves en Santiago, no Teatro
Principal

Yngwie Malmsteentoca en Vigo

O mítico gaiteiro Ricardo Portela

Exposición “Dos ábacos aos computadores”
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ao castelo. Ademais artesanía, ser-
vizo de cociña, zona de acampada,
carpa, I Xornada de Pinchos Medie-
vais. Organiza Asociación AXVALSO.
O sábado 5.

VIVEIRO
¬MÚSICA.Festival Arreaocabo.
Actuación dos grupos Def con Dos,
Koma, Skacha, Skama la rede,
Rain is art, Anger second.Organiza
o colectivo Chilindrín. O sábado 5, ás
22:00, en Celeiro.

ás 23:00, no Campo de Fútbol do Hu-
racán (S.Cosme, Zamáns).
¬TEATRO. Unha parella de
medo. Versión española da obra
"The Mystery of Irma Vamp"  do au-
tor, director e actor teatral Charles
Ludlam, gañador de varios premios
desde 1984 por esta comedia. Diri-
xida por Jaime Azpilicuetae inter-
pretada por Josema Yuste(ex- Mar-
tes e 13) e Florentino Fernández,
non menos coñecido polas súas an-
danzas televisivas. Un elenco que

atraerá a moita xente, gustosa das
caras coñecidas e solventes actores.
O venres 4, ás 22:00,prezos dos 18
aos 12 euros segundo localidade,
no Teatro-Sala de Concertos do Cen-
tro Cultural Caixanova.

VIMIANZO
¬FESTA-MÚSICA.Festival Asalto
ao Castelo de Vimianzo. Ac-
túan os grupos Xúa (Galiza), Mer-
cado Negro (Angola), Motor Per-
kins (Galiza). A media noite, asalto

de fotografías e obxectos sobre a
pesca galega en Terranova. Até  o 21
de setembro, no Museo do Mar.
¬MÚSICA.Yngwie Malmsteen.
Virtuoso guitarrista e líder rock
sueco, que tivo o seu intre fulgurante
nos anos 80. Emprende o seu Euro-
pean Tour’ 08. Este xoves 3, ás 21:30,
entradas a 30 (anticipada) ou 35 eu-
ros,na sala A!.
¬MÚSICA. Festival Imaxina
Sons 2008. Esta semana complé-
tase a programación deste denso
festival de jazz, do que se ofrecen
horarios, lugares e grupos en reca-
dro aparte.
¬MÚSICA. Pereza + Stereoti-
pos.Actúan este venres 4, ás 22:30,
entradas a 22 e 19 euros, no IFEVI.
¬MÚSICA. Barry Guy. Concerto
deste gran home do jazz inglés,
nado en 1947, coa súa New Or-
chestra. O venres 4, ás 21:00, prezo
das entradas: 3euros, no Auditorio
Municipal. 
¬MÚSICA. Javier Vercher Sex-
tet. Máis jazz para este domingo 6,
ás 19:30, prezo das entradas: 3euros,

noAuditorio Municipal. 
¬MÚSICA. Rockmission: Los
Suaves + Benito Kamelas +
Baldosa Amarilla. Potente
elenco o deste Primeiro Festival
Rockmission, que sustitúe ao an-
terior “Karraskal Rock”. O sábado 5,

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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Castelo de Vimianzo.

�  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

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

� Alúgase casaen Lira, a ca-
rón da praia completamente
equipada para 6 persoas. Pri-
meira quincena de xullo, 520
euros. Segunda quincena,
600. Primeira quincena setem-
bro, 500 euros.
Telf.: 981761144

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

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

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

� 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.

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

� 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

� 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.

¬ JAZZ

Festival Imaxina Sons

O Festival Internacional de Jazz
Imaxina Sons é unha iniciativa do
Concello de Vigo que naceu co ob-
xectivo de dar cabida dentro da es-
cena musical galega ao jazz reali-
zado en Europa, á marxe de condi-
cionantes comerciais. Este 4º
Festival de Jazz de Vigo, cunha moi
completa programación, chega
esta semana á súa fin, con estas ac-
tuacións:

Xoves 3

Pasarrúas
21,00 h Stefano Bollani "I Visio-
nari". Auditorio Municipal. Prezo
das entradas: 3-€.
23,00 h Prímital-Santi Iba-
rretxe. Praza do Rei. Entrada li-
bre.
00,30 h Ciclo Jazz na Noite. Pub
Quomo. Entrada libre.
Venres 4
Pasarrúas
21,00 h Barry Guy New Orches-
tra. Auditorio Municipal. Prezo
das entradas: 3-€.
23,00 h Machuca Trío. Michel
Portal Unit. Praza do Rei. En-
trada libre.
01,30 h Ciclo Jazz na Noite.
Manteca Jazz. Entrada libre.
Sábado 5
Pasarrúas
21,00 h Markus Stockhausen e
Stefano Scodinabbio “Sopra
le Nuvole”, quinteto de música

intuitiva. Auditorio Municipal.
Prezo das entradas: 3-€.
23,00 h Terela Gradín & Ma-
nuel Gutiérrez. Paco Charlín &
The Ultimate Jazz Earthlett.
Praza do Rei. Entrada libre.
01,30 h Ciclo Jazz na Noite.
Manteca Jazz. Entrada libre
Domingo 6
Pasarrúas
19,30 h Javier Vercher Sextet.
Auditorio Municipal. Prezo das
entradas: 3-€.
22,00 h Concerto de clausura
Atomic / School Days con Ken
Vandermark. Teatro-Sala de
concertos do Centro Cultural
Caixanova. Prezo das entradas:
12-€ (butaca); 11-€ (1º anf.); 10-€
(2º anf.); 9-€ (3º anf.) 

Barry Guy
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tón”, ou o que é o mesmo, dúas
das referencias inescusábeis dos
anos heroicos da Escola do
ICAIC. Gutiérrez Alea viviu no
seus últimso anos un certo re-
xurdir por obra e graza de filmes
coproducidos con España, os
moi recomendábeis Amorodo e
chocolatee Guantanamera,nos
anos da omnipresencia de Jorge
Perugorrría. Pero foron nestas
dúas fitas da década do 1960 as
que forxaron a lenda de Alea. A
primeira delas é unha perversa
comedia negra sen pelos na lin-
gua á hora de radiografar a inci-
piente burocracia castrista pro-
ducida dende dentro do propio
sistema, a segunda, filme espe-
cialmente mítica, volve combi-
nar sabiamente drama e come-
dia para retratar o tempo da re-
volución situando a cámara
como un espello de esperpentos
e descubrindo todas as contra-
dicións da burguesía terceiro-
mundista. Delicatessenlatino. 

Doutor en Alaska.
Terceira tempada
Dirixen: Joshua Brand e
John Falsey.
Intérpretes: Rob Morrow,
Barry Corbin, Janine Turner.
Sitcom. EE UU, 1990

Nestes últimos anos de esplen-
dor catódico semella case unha
alusión a tempos prehistóricos,
pero houbo unha época, non hai
tantos anos, na que as andanzas
do doutor Fleishman, Maggie,
Chris, Ed, Maurice e compañía
eran un oasis de intelixencia no
páramo televisivo. Humorismo
surrealista, unhas pingas de exis-
tencialismo, realismo máxico e a
banda sonora dos soliloquios de
Chris picando discos e lendo os
seus libros a través das ondas da
emisora K-Oso. Fíxose agardar
pero por fin edítase a 3ª tem-
pada, a primeira que superou a
barreira dos oito capítulos dando
paso á madurez da serie. Hai
tanto tempo que xa se editaron
as dúas primeiras que deben an-
dar xa medio descatalogadas.�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.
Alento
Dirixe: Kim Ki Duk.
Intérpretes: Park Ji-ah,
Chang Chen.
Drama. Corea do Sur, 2007

O director coreano de referencia
volve ás pantallas estatais cunha
especie de revisitación carcera-
ria da súa Primavera, verán, ou-
tono, inverno...na que as esta-
cións se suceden con lirismo
zenno interior da sala de visitas
dunha prisión na que a protago-
nista feminina explora os seus
confusos sentimentos coa
axuda dun reo condenado a
morte. Erotismo obsesivo, tor-
tuosas relacións a tres bandas e
todos os riscos característicos do
director de Ferro 3que logo de
fiar varios fracasos con público e
crítica trata de recuperar a gloria
perdida cunha fita que chega xa
con boas referencias do seu
paso por festivais.

Funny Games
Dirixe: Michael Haneke.
Intérpretes: Naomi Watts,
Tim Roth.
Thriller. EE UU, 2007 

Haneke é sen dúbida o director
europeo mási incómodo dos úl-
timos anos, incómodo pola súa
morbosa capacidade de “repre-
sentar o irrepresentábel”, hai
que ter moito temple para asi-
milar de xeito non traumático os
seus inmisericordes e descarna-
dos retratos da sociedade con-
temporánea, os seus primeiros
filmes non son aptos para es-
pectadores sensíbeis e non sería

As crónicas de Narnia.
O Príncipe Caspian
Dirixe: Andrew Adamson.
Intérpretes: Georgie Henley,
Skandar Keynes.
Fantasía. EE UU, 2008

Adamson debutou como cine-
asta coas dúas primeiras entre-
gas de Shrek e deu o salto á
imaxe real coa saga d’As Cróni-
cas de Narnia de C.S.Lewis,
amigo, rival e colega de claustro
en Oxford de J.R.R. Tolkien. Tras
o éxito relativo da adaptación do
primeiro volume volve co se-
gundo no que aposta por un ton
menos infantil e máis épico-
adolescente; isto é, desta volta a
referencia é menos Harry Potter
e máis cantar de xesta versión
National Geographic ó estilo d’O
Señor dos Aneis de Peter Jack-
son. Epopea púber.

DVD. ALUGUER.
KM 31
Dirixe: Rigoberto Castañeda.
Intérpretes: Adriá Collado, Raúl
Méndez.
Terror. España, 2008

O fonsagradino Xulio Fernán-
dez vai ter xa a súa propia pá-
xina na enciclopedia do cinema
de terror. Se Carl Laemmle Jr.
foi o responsábel da era dos
monstros da Universal e Mi-
chael “Hammer” Carreras foi o
artífice do renacer do xénero a
finais dos 50 con Christopher
Lee e Peter Cushing, o respon-
sábel de Filmax estase a conver-
ter nos últimos anos no gran
mecenas do rexurdir do arrepío
con denominación de orixe pe-
ninsular. Neste caso, a seme-
llanza de boa parte da súa pro-
dución, apostando pola cola-
boración internacional –toca
visitar México– cun debutante
con ambicion tras a cámara
–outra seña de identidade da
casa– para poñer ao día a vella
lenda da moza da curva. Na liña
dos Balagueró, Plaza, Anders-
son e compañía.

DVD. VENDA.
A morte dun burócrata /
Memorias do
subdesenvolvemento
Dirixe: Tomás Gutiérrez Alea.
Intérpretes: Salvador Wood,
Silvia Planas/Daysi Granados,
Sergio Corrieri.
Drama. Cuba, 1966/1968

A indispensábel colección de
cine cubano da FNAC trae ao
mercado peninsular dous títu-
los fundamentais do gran “Ti-

a súa filmografía a que eu reco-
mendaría a alguén que atrave-
sase horas baixas. A versión ori-
xinal de Funny games é o psi-
cothriller máis perturbador e
desacougante da historia do ce-
luloide, Hollywood non o podía
deixar pasar e –afortunada-
mente?– acudiron ao propio
Haneke para filmar o seu re-
make a-la-americaine.Tendo
en conta que produce a todopo-

Xosé Valiñas

derosa Warner, domaría a in-
dustria do espectáculo o ingo-
bernábel director d’A Pianista?
Disque filmou o seu propio re-
makeplano por plano; supoñe-
mos que o morboterror de Eli
Roth e compañía lle abriu o ca-
miño á posibilidade de que a fá-
brica dos soños aceptase este
verdadeiro acto de sabotaxe
emocional. Unha das incógnitas
máis agardadas da temporada.

Fotograma de Alento. TAEHOON KWON

Imaxe de Funny games. 

Skandar Keynes, William Moseley e Anna Popplewell [desde a es-

querda], nunha escena d’O príncipe Caspian. PHIL BRAY

Barry Corbin [dereita]e Darren E.
Burrows, en Doutor en Alaska.
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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.

Mihail Tal naceu en novembro de 1936 en Riga (Letonia, daquela parte da
URSS)e destacou desde mozo pola súa capacidade táctica, como creador de
combinacións espectaculares e polo seu xadrez ofensivo. Foi o oitavo cam-
pión do mundo arrebatándolle o cetro a Botvinnik en 1960 e converteuse no
máisnovo campión da historia aos 23 anos, marca que batiría Kasparov en
1985 en Sevilla. Aqueixado por unha constante mala saúde que o acompañou
toda a vida, foi de torneo en torneo deslumbrando coas súas brilantes e sor-
prendentes xogadas. En 1988 gañou o único campionato mundial de xadrez
rápido celebrado até daquela, e aínda mantén o record de partidas invicto:
nada menos que 93, entre os anos 1972 e 1974, período no que gañou cinco
torneos consecutivos.

Tal, Mihail 
Koblencs, Aleksandrs 

Riga 1957. B63: Ataque Rihter-Rauzer

Con gran sentido do humor e consciente
da maxia das súas combinacións Tal dixo
que había tres tipos de sacrificios, os co-
rrectos os incorrectos e os seus.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 Cc6 6.Ag5 e6 7.Dd2 Ae7 8.0-0-0
0-0 9.Cb3 Db6 10.f3 a6 11.g4 Td8

12.Ae3 Dc7 13.h4?! b5?! 14.g5 Cd7
15.g6  as blancas queren abrir a columna
para o ataque 15...hxg6 16.h5 gxh5
17.Txh5 Cf6 18.Th1 d5  as negras res-
ponden coa clásica reacción no centro
frente a un ataque de flanco19.e5 Cxe5
20.Af4 Ad6 21.Dh2 Rf8 22.Dh8+ Cg8?
23.Th7 f5 24.Ah6 Td7 (Diagrama)
25.Axb5! Tal xoga para dar mate, con
esta violenta xogada permite á torre ir a
g1 coa maior presteza 25...Tf7 26.Tg1o

humilde peón de g7 soporta todo o peso
da defensa 26...Ta7 27.Cd4 Cg4 28.fxg4
Ae5 29.Cc6! Axc3 30.Ae3!amenaza aca-
bar coa resistencia negra con 31. Ac5+
30…d4 31.Tgh1! Td7 32.Ag5! axb5
33.T1h6!! d3 34.bxc3 d2+ 35.Rd1 Dxc6
36.Tf6+ Tf737.Dxg7+ 1-0

XADREZ       xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKUSOLUCIONS

doadomedio

Horizontais:

1- Número romano. 2- Compostos volátiles orgánicos, nas súas siglas

en inglés, polas que son coñecidos. 3- Forma tamén admitida do verbo

“gañar”. 4- Na linguaxe financeira, siglas de Valor en Risco ou “Value at

Risk”. En dicionarios e gramáticas, abreviatura de “negación”. 5- Termo

de orixe grega que indica un lugar con moitas columnas. 6- Acto ou

manifestación, xeralmente diante dun xuíz, que ten a función de facer

unha declaración.  7- Mitigar, reducir as consecuencias dalgunha cir-

cunstancia negativa. Mensaxe ou encargo que se dá a alguén para que

o transmita ou faga. 8- Siglas xenéricas dos movementos de liberación

nacional. Símbolo do Francio. Nota musical. Estas cousas só as verá nun

crucigrama: siglas de “Instituto Libertad y Democracia”, ONG peruana.

9- “O .........”, concello da provincia de Lugo. Raíz do nabo ou da remola-

chai tamén se chama así a flor da cebola. 10- Que ten por fin abreviar

algo. 11- Nome dun tipo de bolboretas que ten a ver cun planeta do

sistema solar. 12- Papel, función que toca facer. Nome de varón que en

Francia escreben Yves e en Sudamérica Evo. 13- Flor olorosa en forma

de espiga, usada en floristería e na perfumería. 14- Prisioneiro, quen

está detido e privado da libertade. 15- Xofre.

Verticais:

1- Abreviatura de “metro”.  2- Partido político vasco. 3-Flor ornamental

moi popular nos xardíns, do tipo das bulbosas. 4- Recubrimento exter-

no do corpo. Unha das principais canles de televisión norteamericanas.

5- Expresarse con voz alta, esaxeradamente e fora dun tono educado.

6- Bandeira triangular posta como insignia nos barcos, aínda que máis

coñecida con outra terminación que a que aquí compre. 7- Cambiar,

para que haxa novas ou distintas opcións. Efectuar o proceso polo que

un óvulo se desprende da parede do ovario. 8- Diminutivo dunha

variante común de “Antonio”.  Abreviatura de “señor”. Desprazarse,

moverse cara un lugar. Cada un dos membros dun rabaño bovino. 9-

Expresarse musicalmente coa voz. Membro dunha familia animal que

adoita convivir coas familias humanas.  10- Algo que é repetitivo en

exceso. 11- Éster da glicerina cun ácido orgánico. 12- Así se lle chama

ao ovo dun peixe. E así, ao que comemos fritido ou cocido. 13- Nome

de orixe xermánica, deses que xa non se usan. 14- Medida de capaci-

dade para líquidos, especialmente para viño, que equivale a 16 litros.

15- Número romano, a metade que o “1” horizontal.

O bruxo de Riga
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H. Vixande
PPrreessiiddeennttaa  ddoo  cclluubb  ddee  ffaannss  ddaa
OOrrqquueessttrraa  PPaannoorraammaa,,  ddeessddee
ccaannddoo??
Desde hai catro anos. Son do
club desde que se fundou hai
dez anos. Xurdiu a iniciativa da
orquestra ao ver que había xente
que os seguía polas verbenas. Ao
principio dubidaron do resul-
tado, pero os fans respondemos
moi ben. Logo houbo outras or-
questras que montaron o seu
propio club de fans.
EExxiissttee  ddeessddee  11999988  ee  eeuu  sseenn  ssaabbeerr
nnaaddaa!!
Hai moita xente que segue as
orquestras e que se despraza
moitos quilómetros. É unha
banda que este ano cumpre o
vinte aniversario.
OOnnddee  hhaaii  qquuee  aappuunnttaarrssee??
Temos un apartado de correos,
pero a xente prefire o correo
electrónico. Tome nota:
fans@orquestapanorama.com.
Cada dous meses enviámoslles
aos fans unha carta coas datas e
lugares das actuacións, infor-
macións sobre a orquestra e
novidades do espectáculo.
EE  ccaannttaass  ppeerrssooaass  ssoonn??
Máis de dúas mil, non sei o nú-
mero exacto porque entrou
unha remesa de novos socios.
Hai xente de Galiza, Valencia,
Portugal, Asturias, León...
CCoonn  ccaarrnnéé  ee  ttooddoo??
Claro! Despois de recibir os da-
tos, a seguinte carta que se lle
envía á persoa asociada contén
o carné. Ademais, todos os anos

Teresa Moure

AAcademia Galega, desti-
nada a velar pola lingua da

nación, acaba de lle atestar un
golpe. Obrigadas a se pronuncia-
ren por unha consulta técnica, as
autoridades académicas asegu-
raron que este é o país dos dous
nomes, Galicia e Galiza, que am-
bos os dous están testemuñados
nos textos medievais e se recoñe-
cen como formas históricas da
lingua. Até aquí o rigor filolóxico
porque, a seguir, a Academia es-
quece o obxectivo de arroupar a
conciencia nacional e insta a
usar unha das formas, precisa-
mente a que coincide co espa-
ñol. A linguaxe non é inocente;
por iso o rigor filolóxico resulta
eslamiado se non se identificar
co compromiso. Ao dicirmos
Galiza diferenciámonos. Ao di-
cirmos Galiza conquistamos in-
dependencia. Velaí que a tradi-
ción disidente co poder nos ensi-
nase a dicir Galiza: para nos
construírmos, para nos soñar-
mos ceibes. Todas as persoas
que preferimos Galiza sabemos
que a outra forma é máis fre-
cuente, máis popular. Porén,
non se trata dunha cuestión de
maiorías senón de sementar li-
berdades. A forma que a Acade-
mia avala estará tamén docu-
mentada mais non posúe a
mesma carga simbólica. O es-
tado condenou algunha vez por
queimar trapos que tiñan o
aquel de bandeira, demostrando
así que todo artefacto pode ad-
quirir un valor simbólico enga-
dido. Parafraseándomos Car-
valho, o noso país ou é Galiza ou
é a comunidade autónoma ga-
lega. As institucións ditan nor-
mas; os pobos dótanse de derei-
tos. Con Galiza disidimos.�

GALIZA 
DISIDENTE

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. Presidente: Miguel Barros Puente. Director: Manuel Veiga Taboada
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María Xosé Queizán

Levo escribindo membras
desde a primeira ocasión
que me referín a partici-

pantes en empresas ou asocia-
cións. Tras a miña proposta, no
Consello Municipal da Muller
do Concello de Vigo escríbese

membras desde hai non menos
de dez anos, así como nalgúns
textos da Xunta. Por iso asombra
a liorta que arman polo uso de

miembras en español. Ese femi-
nino era innecesario nos tem-
pos en que as mulleres non par-
ticipaban na vida pública e aso-
ciativa. É a incorporación a que
pon furiosos os detractores da
palabra que se arrepoñen e in-
sultan a ministra de Igualdade.

Temen a perda da xerarquía e
das prerrogativas sociais. De se-
ren as membras escravizadas
dos bordeis, ou as afiliadas ao
paro que duplica o masculino,
ou o 70 por cento de mulleres
que están baixo as lindes da po-
breza, non se ían alporizar.�
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MEDO ÁS
MEMBRAS

Preside o club de fans da Orquestra Panorama, un fenómeno con máis calado do que se coñece.
Chámase Patricia Romero Raposo, admite que todos os veráns fai milleiros de quilómetros para seguir a
a esta banda polas verbenas e anima a todo o mundo a anotarse; é de balde, advirte.

8 400021 303104

01317

a orquestra saca un CD ou un
DVD que lles damos aos socios.
Tamén regalamos unha cami-
seta. Ademais, a final de tem-
pada hai unha festa exclusiva
para os socios. E todo gratis!
DDee  bbaallddee,,  aassíí  ccaallqquueerraa  ssee  aassoo--
cciiaa......  SSeerr  ffaann  nnoonn  ddeebbeerrííaa  lleevvaarr
iimmppllíícciittoo  ssaaccrriiffiicciioo??
Pensamos que despois de per-
correr tantos quilómetros hai
que recompensar os seguidores.
DDííggaalllloo  aaooss  cclluubbss  ddee  ffúúttbbooll..
Tamén é certo.
TTeeññoo  uunn  aammiiggoo  qquuee  nnoonn  llllee  vvee
rraazzóónn  aa  uunn  cclluubb  ddee  ffaannss  dduunnhhaa
oorrqquueessttrraa..
Cando xurdiu chamaba a aten-

ción pero como funciona...
TTeenn  sseennttiiddoo  ccaannddoo  uunn  ggrruuppoo
nnoonn  tteenn  rreeppeerrttoorriioo  pprrooppiioo??
Eles danlle o seu toque á mú-
sica, non soan como un kara-
oke. Fan as actuacións atracti-
vas e con espectáculo. Se eu
empecei a seguilos foi porque
non resultan monótonos.
EE  sseegguueenn  aass  ssúúaass  aaccttuuaacciióónnss
ccoommoo  qquueenn  vvaaii  vveerr  aa  BBoobb  DDyyllaann??
Xa lle digo, fanse moitos quiló-
metros. Eu, no verán, fago mi-
lleiros por toda Galiza.
EEnnttóónn  ssaabbeerráánn  aass  ccaanncciióónnss,,  bbaaii--
xxaarráánn  mmúússiiccaa  ddeelleess  ddeessddee  iinntteerr--
nneett,,  tteerráánn  ddiissccooss  aassiinnaaddooss......
E chateamos con eles os mar-

tes. Este ano, co vinte aniversa-
rio, sacaron un disco en benefi-
cio da asociación de loita contra
o cancro. Pódese adquirir en
calquera verbena, pero para
nós é de balde. Tamén van col-
gar música e imaxes na súa pá-
xina web.
NNoonn  tteeññeenn  pprroobblleemmaass  ccooaa  oorr--
qquueessttrraa,,  nnoonn  ssee  sseenntteenn  aaccoossaaddooss??
Non coñezo ningún caso. Te-
ñen bastante paciencia. Nas
verbenas grandes a xente vai
onda eles a falar, atenden a todo
o mundo. Non van de estrelas,
saben que hai que mimar o pú-
blico. Estes non son como os
dos grupos de rock.�

Patricia Romero, do club de fans da Orquestra Panorama

‘Somos máis de dous mil’

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

’’A forma que a Academia
avala estará tamén
documentada
mais non posúe
a mesma carga
simbólica” 
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