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GZ

Fran Alonso

C reo que coñezo Galiza
bastante ben. De feito, vi-

vo moito nese país, onde paso
grandes tempadas. Non vivo só
aquí, pois son ribeirán, fronteiri-
zo, e resido tanto en Galiza co-
mo en Galicia: atópome cómo-
do en calquera dos dous. Nos
dous síntome como na casa.

Non a todo o mundo lle pasa
iso. Hai xente que vive en Gali-
cia e non coñece Galiza, tal e co-
mo hai xente que vive en Galiza
e non coñece Galicia. Pola con-
tra, eu traspaso a diario a fron-
teira, con liberdade, sen que
ninguén me pida o pasaporte.
Tanto é así, que me considero
un cidadán pangalego. Nese
sentido, son moi nacionalista
pero moi pouco patriota.  

Castelao, que viviu en Galiza,
tamén habitou Galicia. Cun-
queiro, que viviu en Galicia, ta-
men habitou Galiza. De feito,
resúltame estraño que haxa po-
líticos que estean censados só
nun dos dous países, pois os vo-
tos que reciben proceden dos
dous e gobernan para os dous.
Nos dous temos un goberno
único. Un pangoberno. 

A min, cánsanme tanto os
dogmas dalgúns habitantes de
Galiza como o provincianismo
disfrazado dalgúns habitantes
de Galicia. Por veces, podes ato-
par axentes de aduanas intran-
sixentes nas dúas beiras da raia.
A ver, ese GZ, onde está?; aquí é
de uso obrigatorio, podería ser
que che dixese ocasinalmente
un deses axentes trasnoitados.
Ou, se vas en dirección contra-
ria, podería aparecerche un de-
ses engreídos que che espetan:
A ver, quen lle deu autorización
a vostede para usar ese GZ?
Aquí está prohibido. Por fortu-
na, é infrecuente e tanto Galicia
como Galiza son dous países
onde rexe o dereito a pensar. O
problema, coma sempre, está
nos que non queren pensar.
Nos que deixan que os demais
pensen por eles. 

¿E contruír un país único que
se chame Galizia? �

’’

’’Tanto Galicia como Galiza
son dous países onde rexe

o dereito a
pensar”

nando as aeronaves e o persoal
cualificado cun custe moi redu-
cido para as organizacións. A
Nosa Terra contactou co Minis-
terio de Defensa para recabar in-
formación sobre o gasto que lle
supón á Administración central
unha exhibición das escuadrillas
que ten constituídas especial-
mente para tal fin, pero ao peche
da edición non fora posíbel ob-
ter unha resposta.

O último Festival Aéreo de Vi-
go contou coa participación de
forzas armadas españolas, por-
tuguesas e estadounidenses. O
Exército do Aire español enviou
ás tres unidades de exhibición
coas que conta actualmente,
avións, helicópteros e paracai-
distas, un avión anfibio destina-
do á loita contra incendios e
dous de combate, un F-18 e un
Eurofighter. A representación da
forza aérea portuguesa consistiu
en cazas e helicópteros de exhi-
bición, mentres que a estadou-
nidense en dous avións de com-
bate. O programa do festival
completouse con varios espec-
táculos de voo acrobático e unha
demostración de rescate no mar
do helicóptero Pesca 1.�

X.G.
Os festivais aéreos gañan adep-
tos. A espectacularidade das
acrobacias de avións especial-
mente deseñados para este fin
ou de orientación militar atrae
unha gran variedade de públi-
cos, e sobre todo causan furor
entre os máis novos. O éxito so-
cial é incontestábel, como indica
por exemplo a progresión do
Festival Aéreo de Vigo que, nado
hai cinco anos, conseguiu mobi-
lizar o pasado 20 de xullo a
300.000 persoas, segundo a or-
ganización. 

Os detractores deste tipo de
espectáculos opinan que se trata
dun dispendio de cartos públi-
cos. Os defensores, que constitú-
en unha oportunidade para a
promoción da industria aero-
náutica. A organización do Festi-
val de Vigo, patrocinado polo
Concello e Caixanova, sinala que
o orzamento da última edición

ascendeu a 35.000 euros,  cifra
menor que a doutros espectácu-
los que mobilizan unha cantida-
de semellante de persoas.

APOIO DO MINISTERIO DE DEFENSA.Enxe-
ñeiros aeronáuticos consultados
consideran que o orzamento
oficial é reducido para cubrir os
gastos que ocasiona manter
arredor de vinte aparatos reali-
zando exhibicións aéreas duran-
te preto de cinco horas. Un enxe-
ñeiro afeccionado a estas de-
mostracións sinala que a clave
hai que buscala en que os exérci-
tos do aire promociónanas para
mellorar a súa imaxe, proporcio-

O Festival Aéreo de Vigo
acada éxito de público,
aínda que existen dúbidas
sobre o gasto público
que supón

Canto custan
as exhibicións de combate?

Os exércitos do aire promocionan estas exhibicións para mellorar a súa imaxe, proporcionando as aeronaves e o perso-

al cualificado cun custe moi reducido para as organizacións S. DAPONTE  / AGN

A seguridade,
en cuestión

A reunión de varios de miles de

persoas para ver as manobras

de aeronaves ofrece dúbidas

sobre a seguridade. Na edición

de 2006, un helicóptero da

Guardia Civil sufriu un accidente

cando efectuaba un picado, e

caeu nas augas da ría de Vigo.

Os seus pilotos saíron ilesos, pe-

ro o incidente chegou até o

Congreso dos Deputados.�

O festival celebrouse na mañá

do domingo 20 nos arredores

da Praia de Samil en Vigo.
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Atopan en Becerreá adornos de hai 17.000 anos. Os achados dos investiga-

dores do Departamento de Historia I da USC refírense a varios elementos de co-

lar feitos sobre cunchas de Dentalium e un molusco de orixe mariña, “o que os

converte na evidencia máis antiga do adorno persoal no noso país”, segundo

explica o responsábel da investigación, o catedrático da USC Ramón Fábre-

gas.Os arqueólogos escavaron nos dous últimos anos unha pequena cavidade

no concello de Becerreá. Esta cova xa proporcionara o ano pasado abundantes

restos do Paleolítico Superior, duns 17.000 anos de antigüidade, que a conver-

ten no resto arqueolóxico do Paleolítico Superior máis antigo de Galiza.�
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tiago dista de estar consolidado.
Desde a alcaldía da cidade,

o seu rexedor Xosé Sánchez
Bugallo (PSOE) considera que
“quizais houbera ambigüidade
até o ano 2002, pero ao apro-
barse o Estatuto da Capitalida-
de rematou”. En consecuen-
cia, sinala que “a consolida-
ción, día a día é maior, despois
de 27 anos nos que Santiago
vén desempeñando ese papel
de feito, aínda que de dereito
só o sexa desde hai seis. Non é

un debate que estea a día de
hoxe na cidadanía a proposta
de trasladar a capitalidade”.

LUCES E SOMBRAS. Cando as obras
da Cidade da Cultura se aproxi-
man ao seu fin, novas nubes si-
túanse sobre Compostela. O
Goberno da Xunta proclamou a
súa intención de localizar neste
espazo algunhas institucións. A
creación da Hemeroteca Na-
cional ou do Teatro Nacional e
o seu emprazamento en Santia-

H.Vixande
Significativamente, o Estatuto
de autonomía non sinala cal é a
capital de Galiza. Con todo, a
Lei de Sedes de 1982 establece
que o Goberno e o Parlamento
están radicados en Santiago.
Ademais, a Lei da capitalidade
de 2002 atribuíulle a Composte-
la unha serie de compensacións
económicas polo custe que lle
supón o status alcanzado. Con
todo, as dúbidas sobre o papel
institucional que debe ter conti-
núan a estar presentes.

É Santiago de Compostela a
capital incuestionábel de Gali-
za? Após de trinta anos de auto-
nomía, a pregunta xorde con re-
lativa frecuencia e as respostas
non son unánimes. “A estas al-
turas non debe estar en dúbida,
ou hai algunha consellaría fóra
da cidade?”, pregunta con retó-
rica taxativa o politicólogo Xosé
Luís Barreiro, mentres o depu-
tado nacionalista Pablo Gonzá-
lez Mariñas reclama “pruden-
cia” e recomenda “non abrir un
debate que no seu momento
provocou moitos sufrimentos”.

En sentido estrito, Santiago
non é unha capital ao uso. O po-
der xudicial está radicado na
Coruña, segundo indica a Lei de
Sedes. “O Tribunal Constitucio-
nal de Alemaña sitúase en
Karlsruhe, unha cidade que ca-
se ningún galego coñece, non
obstante, ninguén dubida de
que Berlín sexa a capital dese
país”, sinala Barreiro para expli-
car esa contradición. Existen
máis casos, pero en conxunto,
case todas as capitais do mun-
do concentran os tres poderes.

En xuño de 2005 Emilio Pérez
Touriño, como inminente presi-

dente tras as eleccións autonó-
micas que se viñan de celebrar,
suxeriu trasladar a Consellaría
de Pesca á cidade de Vigo, mais
recuou de inmediato ao com-
probar a polémica coa que se
acolleu a súa iniciativa. “Iso de-
mostrou que é unha cuestión
moi sensíbel que non é pruden-
te poñer enriba da mesa”, suxire
González Mariñas. O feito de
Touriño realizar a súa proposi-
ción, por outra banda, indica
que o papel institucional de San-

go “reforzará” a capitalidade,
como sinala Barreiro, mais a fal-
ta de celo pode ameazar con
“novas polémicas”, alerta Mari-
ñas. Un eventual traslado desde
A Coruña á Cidade da Cultura
do Arquivo Histórico de Galiza é
un dos exemplos dos perigos
que Mariñas considera necesa-
rio conxurar.

O portavoz do PP no conce-
llo de Santiago, Xerardo Conde
Roa, non comparte con Gonzá-
lez Mariñas os seus temores
porque, estima, “hoxe a capita-
lidade é incuestionábel e os ga-
legos séntense  identificados
con esta cidade”. De todos os
xeitos, matiza que “é certo que
alguén pode querer obter ren-
dibilidades a curto prazo tratan-
do de abrir feridas pechadas,
mais non temos nada que te-
mer”. Conde Roa admite que,
con todo, “Santiago necesita un
perfil institucional máis alto; a
iso ten que axudar a alcaldía”.�

Santiago, capital con perfil baixo
O papel institucional
da cidade condicionado
polos problemas
do localismo

’’O Tribunal Constitucional
de Alemaña sitúase
en Karlsruhe, mais ninguén
dubida de que Berlín sexa
a capital do país” 

[Xosé Luís Barreiro]
Politicólogo.

’’É recomendábel non abrir
un debate que
no seu momento
provocou moitos
sufrimentos”

[Pablo González Mariñas]
Deputado do BNG.

’’Quizais houbera
ambigüidade até o ano
2002, pero ao aprobarse
o Estatuto da Capitalidade
rematou”

[Xosé Sánchez Bugallo]
Alcalde de Santiago (PSOE).
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te, senón que o primeiro debe
ser o último e servidor de todos;
contrariamente a como o fixo
demasiado a cotío a Igrexa, iden-
tificada eses poderosos, mesmo
violentamente. Desde a pers-
pectiva musulmá falou o islamó-
logo catalán Víctor Pallejà, dicin-
do que mentres o Corán non fala
moito do poder e si do despren-
demento e da xustiza, a realida-
de histórica manifesta que o te-
ma do poder fixo correr verda-
deiros baños de sangue, desde o
mesmo momento da sucesión
do Profeta, aínda que terrorismo
e islam son contraditorios. 

Verbo da xustiza e a solida-
riedade, falaron dous recoñeci-
dos expertos: Xulio Lois, teólo-
go cristián de orixe galego afin-
cado en Madrid, e Tariq Rama-
dan, mediático pensador mu-
sulmán afincado en Londres. O
primeiro salientou algo funda-

ologal” da xustiza e a solidarie-
dade no cristianismo; a solida-
riedade supón contrapor a “au-
toridade do sufrimento huma-
no” á cultura de insolidarieda-

Victorino P. Prieto

A ndrés Torres Queiru-
ga, o coñecido teólo-
go galego, e o musul-
mán catalán Abden-

nur Prado, presidente da Xunta
Islámica Catalá, presentaron a
situación actual do cristianismo
e o islam. Éste último falou do is-
lam como unha relixión en ex-
pansión, cunhas calidades co-
mo camiño espiritual e modo de
vida, pero que ten unha pexa
fundamental: estar sometida ao
férreo control dos estados, que o
utilizan para lexitimarse na de-
fensa das súas políticas neolibe-
rais, discriminatorias coas mu-
lleres e os dereitos das minorías,
persecución da disidencia... sa-
lientando a postura do salafismo
e o wahabismo intolerante de
Arabia Saudí, que é cualificada
por moitos musulmáns no
mundo como “oposto ao islam
auténtico”, contrariamente a co-
mo o presentan aqueles.

As oito conferencias seguin-
tes, impartidas por algúns dos
meirandes especialistas no te-
ma, centráronse en tres áreas
fundamentais: 

A ÉTICA. En particular os temas da
relación co poder, xustiza e soli-
dariedade. Cristianismo e Islam
son relixións fundamentalmen-
te éticas. Xesús foi unha persoa
dunha excepcional talla moral
ao mesmo tempo que mística,
un liberador que propón aos
seus seguidores un programa
de liberación; de xeito seme-
llante, Muhammad é o funda-
dor dunha relixión marcada po-
lo monoteísmo ético.

O poderfoi abordado desde o
cristianismo polo veterano teó-
logo granadino José Mª Castillo;
este salientou que o importante
non é tanto queno exerce, canto
comose exerce. Nos Evanxeos
dise como non se debe exercer o
poder: como o fan no mundo os
poderosos, que asoballan a xen-

mental da teoloxía da libera-
ción: na perspectiva xudeocris-
tiá, experimentar a Deus é com-
prometerse coa xustiza, e por
iso compre falar do “estatuto te-

de, xorda ante o clamor dos po-
bres. Tariq Ramadán, que ten
vetada a entrada en Arabia Sau-
dí, dixo que a esencia do islam é
apaz, e a condición desta é

AALDEAGLOBAL.4. ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

O encontro entre Cristianismo e Islam foi o motivo
do curso de verán da Universidade Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) celebrado na Coruña
entre o 15 e o 17 de xullo. O diálogo entre ambas
relixións parece necesario, falta saber se é posíbel

Cristianismo e Islam, é posíbel o diálo

>>>

As relacións do cristianismo e o
Islam viñeron marcadas ao
longo dos séculos ata hoxe
mesmo polo receo e a descon-
fianza, chegando a desembo-
car en enfrontamentos violen-
tos e mesmo guerra aberta. ¿É
inevitable que sexa así? Para
moitos si, como manifestou re-
centemente Élie Barnavi, no li-
bro Las religiones asesinas, que
tivo un inusitado éxito en Fran-
cia. Pero moitos pensamos que
non; nin debería selo, nin o foi
de xeito único na historia, nin o
é na actualidade. Aínda que
cristianismo e islam son dife-
rentes, no só deben respeitarse,
senón que teñen suficientes
cousas en común para poder
entenderse e camiñar xuntos,
propondo avances no campo
social e no pensamento. Pro-

posta moi necesaria tendo en
conta que ambas relixións
agrupan á metade da humani-
dade: 2.200 millóns de cristiáns
(33%) e 1.300 millóns de mu-
sulmanes (~20%); segundo o
recente informe do World Ch-
ristian Database(USA).

Coido que son os estereoti-
pos feitos sobre ambos e o seu
peso na opinión pública, xunto

co descoñecemento que cris-
tiáns e musulmáns teñen uns
doutros, mesmo en sectores
considerados cultos…, o que
supón o meirande obstáculo
para o encontro entre ambos;
aparte das razóns de tipo políti-
co e económico, que teñen
pouco que ver con ambas reli-
xións. Non se adoita partir dun-
ha información obxectiva, ven-
do as posibilidades e as dificul-
tades de encontro, senón de
versións intereseiras que rema-
tan deformando o sentido pro-
fundo de ambas relixións, as
que crearon as desconfianzas e
os enfrontamentos; esquecen-
do que a historia está tamén
chea de encontros pacíficos de
diálogo e convivencia, fecunda
interculturalidade e interreli-
xiosidade; sen renunciar á ex-

posición das diferencias para
caer nun sincretismo defor-
mante, sen renunciar á crítica
nin a autocrítica, pois ambas
relixións tiveron moitos acertos
e tamén un pasado turbio.

Xabier Pikaza escribiu re-
centemente: “Herdamos unha
longa historia de violencia sa-
grada. Pero tamén recibimos a
herdanza de moitos homes e
mulleres que expandiron coa
súa vida a mercede dialogal e
pacificadora dun Deus a quen
a Biblia e o Corán chaman Mi-
sericordioso e os cristiáns Trini-
dade salvadora. A tarefa pen-
dente da humanidade para o
novo milenio é que tódolos po-
bos e individuos poidan convi-
vir en dignidade e respeito so-
bre a terra” (Monoteísmo y glo-
balización).�

TRIBUNA �Victorino Pérez Prieto.
Escritor e Teólogo.

RELACIÓNS DE ENCONTRO OU RELACIÓNS ENCONTRADAS?

’’É o descoñecemento
que cristiáns e musulmáns
teñen uns doutros, mesmo
en sectores considerados
cultos…, o que supón
o meirande obstáculo”

Asma Camrabet [á esquerda] especialista en hermenéutica coránica e feminista; Christina Moreira moderadora; e Xabier Pi-
kaza, teólogo cristián.                                                                                                                                                                                                                                                       M. PÉREZ / A.G.N.

>>>
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bel o monoteísmo islámico coa
perspectiva trinitaria cristiá; o
Pai da paz de Xesús co Yahveh e
o Allah guerreiro, violento, vin-
gativo. Mais, se para a Biblia
Deus é “lento para a ira e rico en
clemencia”, “misericordioso e
compasivo”, no Corán Deus ten
tamén os nomes de o “Moi Mi-
sericordioso”, o “Compasivo”, o
“Clemente”, o “Perdoador”. 

Da experiencia de Deus no
Cristianismo e no Islam, fala-
mos Yaratullah Monturiol,  mu-
sulmá catalá especialista en her-
menéutica coránica, e eu mes-
mo, como teólogo cristián. Esta
falou de Deus como luz e tebras,
palabra e silencio; un Deus que,
aínda que transcendente, está
contido no corazón humano,
maniféstase nun corazón san e
pacificado e que guía a quen
quere ser guiado; nada está fora
da experiencia de Allah, que ten
paixón pola xustiza. 

Eu falei do sentido do Deus
trinitario como un misterio de
amor, de comuñón, un Deus
que é pura relación; un Deus
Pai/Nai-Fillo-Espírito Santo ma-
nifestado na experiencia e na pa-

labra de Xesús de Nazaret; unha
experiencia que nos interpela
constantemente para superar a
imaxe dun Deus solitario, pai-
patrón, arbitrario, iracundo e
castigador... para chegar a un
Deus puro amor, que busca o
encontro, amigo, humanizador
e que ten paixón polos oprimi-
dos, un Deus liberador.

AS CONCLUSIÓNS. A riqueza do en-
contro tentouse recoller nun de-
bate final entre os participantes,
cunhas conclusións e a posibili-
dade de facer unhas propostas.
Entre estas salientaron que o
curso non tratou de facer “unha
rebaixa” de cada relixión para
facilitar o encontro de ambas,
senón de tentar ir ao máximo.
Salientouse tamén que ambas
teñen en común a aposta pola
xustiza para os desfavorecidos e
unha experiencia do divino.

Mais, todos foron conscien-
tes de que quedaba pendente o
máis difícil: o diálogo institucio-
nal; unha cousa que non estaba
na man dos presentes, pero o
que alí se dixo si podía valer pa-
ra o mesmo.�

ca coránica, coñecida polas súas
posturas feministas. O primeiro
salientou a igualdade home-
muller na Biblia, desde o relato
da Xénese até as claras posturas
de Xesús de Nazaret, que non
distingue leis para ambos; falou
tamén do papel fundamental
das mulleres na Igrexa primitiva
e do patriarcalismo que domi-
nou logo gran parte da historia
desta Igrexa... 

Asma Lamrabet falou de que
a violencia contra as mulleres é
universal e permanente, non al-
go particular das sociedades is-
lámicas; insírese na cultura de
misoxinia predominante no
mundo. A muller musulmá
busca reivindicar hoxe os seus
dereitos nun islam vivido como
unha mensaxe fondamente li-
beradora, a pesar dos séculos de
lectura masculina excluínte e os
seus horrendos resultados.

A IMAXE DE DEUS.A terceira área do
encontro foi o tema de Deus.
Cristianismo e Islam defínense
como monoteístas, aínda que
con algúns enfoques diferentes.
Para moitos resulta irreconciliá-

a xustiza, un dos nomes de
Deus; a xustiza supón solidarie-
dade, tanto co que é coma min
como co diferente, porque a di-
versidade é “unha creación de
Deus”, para enriquecernos uns
a outros coas perspectivas dife-
rentes.

A PERSPECTIVA DE XÉNERO.Fronte ao
pretendido antifeminismo do
Cristianismo e do Islam que se di
moitas veces, en ambas relixións
hai un recoñecemento efectivo
da dignidade da muller e da súa
igualdade na diversidade co va-
rón, aínda que os clérigos de am-
bas levaran isto por camiños pa-
triarcais e excluíntes. Falaron
deste aspecto fundamental o co-
ñecido teólogo cristián Xabier
Pikaza, que ten numerosas pu-
blicacións a este respeito, e Asma
Lamrabet, hematóloga marro-
quí especialista en hermenéuti-

o diálogo?

>>>

’’A postura do salafismo e
o wahabismo intolerante
de Arabia Saudí  é
cualificada por moitos
musulmáns no mundo
como oposto ao islam
auténtico”

[Abdennur Prado]
Presidente da Xunta Islámica Catalá.

’’A violencia contra 
as mulleres é universal
e permanente,
non algo particular
das sociedades islámicas”

[Asma Lamrabet]
Feminista marroquí, especialista
en hermenéutica coránica.

>>>
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TANXENTES
Francisco Carballo

O17 de xullo, logo de me-
dio século, convivo en

San Lourenzo do Escorial co
meu colega Miguel Modino de
Lucas. No 1954 recibíramos a
Licencia en Historia pola
Complutense. El é un dos do-
cumentalistas escurialenses.
Damos voltas e máis voltas ao
mosteiro: marabilla e debate,
síntese estética do Renace-
mento e da España imperial.
Fronte a fronte Filipe II e Al-
fonso XII: aquel cos “xeróni-
mos”, este cos agustinos.

Xantamos.  Fomos alumnos
da Complutense en tempos es-
curos; revisamos arquivos do s.
XVI a fartar. A nosa amizade é
irrompíbel e procedemos de
culturas tanxentes. Xa daquela
léramos xuntos os insultos lite-
rarios aos galegos de escritores
do XVII aos que Quevedo ridi-
culizou “per secula”. Agora vol-
ven estar nas citas de Miguel
Murado (Otra idea de Galicia,
2008) vía Alonso Montero. Mu-
rado soporta mal tales afrentas;
a min danáranme o estómago.
E que? Eran os “tertuliáns”,
esas ducias cómico-líricas que
ninguén atende. 

Mais a tanxencia cultural é
un feito. A Galiza do XVI era a
outra cara da moeda dos reinos
hispanos. Outra cultura non
arabizada, con máis  segmen-
tos atlánticos. Era, é o que é.
Querer varrela do planeta ou
subordinala é un erro, un xeno-
cidio. Deixala fenecer é miseria
moral. Seguros de durar mile-
nios e sermos o que somos, te-
remos florecida a nosa estética
aínda que contradigan.

Nesta España do Escorial e
de Compostela interculturar é
democracia, suma de culturas e
liña de secantes entre pobos. O
insulto mutuo non cabe entre
seres intelixentes, é un fósil, un
anacronismo. Voltas e máis
voltas neste mosteiro. Saudade
é Compostela,esa chamada da
patria, que bule en cada galego
nas vésperas do 25 de xullo.�

’’

O insulto mútuo non cabe
entre seres intelixentes, 

é un
anacronismo”

’’

O NACIONAL CATOLICISMO. Nos anos
seguintes, a prensa reflicte dun
xeito semellante a data, malia
que entre 1942 e 1943 comezan
a aparecer mornas referencias a
Galicia e o significado do 25 de
xullo para a nosa terra, aínda
que se reducen de xeito expreso
ao ámbito relixioso. Non deixa
de ser significativo que tanto  El
Correo Gallegocoma La Voz de
Galiciaaludan nas súas respec-
tivas edicións ao “Día de Gali-
cia” e ilustren as súas portadas
dun xeito un tanto metafórico
con alegorías relixiosas que fan
alusión directa ao noso país. 

Tamén, en 1943, o primeiro
ano Xacobeo da Posguerra, apa-
rece un texto en galego na pri-
meira páxina do principal rotati-
vo herculino, malia que se trate
dun texto medieval, concreta-
mente o Romance de don Gaife-
ros. Ilustra este xornal a súa por-
tada cun debuxo alegórico no
que se pode observar a un pere-
grino que deixa tras de si un lon-
go camiño e que se axeonlla ao
divisar a Catedral compostelá. 

É precisamente a partir des-
tes anos, 1944 e 1945, cando a
prensa deixa de darlle unha
significación política ao día
que pasa a ser case en exclusi-
va unha data relixiosa. Coinci-
de esta transformación có
cambio que estaban a experi-
mentar os acontecementos
mundiais e, en concreto, a
guerra que asolaba a Europa e
que estaba a piques de rema-
tar coa derrota dos fascismos e
a conseguinte instauración de
novos sistemas políticos no
vello continente.

Antonio Cendán
Hai máis de 60 anos a celebra-
ción do Día de Galicia reflectía-
se dun xeito totalmente distinto
a como se concibe actualmen-
te. A instauración, a raíz da Gue-
rra, do novo réxime impedía
que se manifestasen as distintas
sensibilidades e interpretacións
que se podían facer da data. Tan
só cabía a oficial, que se centra-
ba entorno a relixiosidade que
representa o Santiago, aínda
que o sistema militar capitaliza-
ba o día máis significativo do
ano para Galicia con todo o seu
ardor. Así, a tradicional ofrenda
ao Apóstolo facíaa directamen-
te o Xeneral Franco ou unha
persoa próxima a súa figura, co-
mo podía ser o caso de José
Moscardó, militar rodeado
dunha aureola de heroe, de tin-
te medieval, por mor da batalla
que se librou arredor do Alcázar
de Toledo. 

Sería precisamente este xe-
neral o primeiro oferente ao
Apóstolo na etapa franquista,
que aproveita o Día de Galicia
para autoensalzarse e presentar
a guerra, recentemente remata-
da, como un combate épico e un
“camiño de grandeza e triunfo”.
Así se expresaba a primeira páxi-
na de La Voz de Galiciado 25 de
xullo de 1939, que aparece ilus-
trada tamén cunha imaxe do
Santiago Matamourosao que se
representa coma se fose outro
dos heroes vitoriosos do conflito
que rematara só tres meses an-
tes. Segue un longo comentario
no que se sinala, entre outras
cousas que: “Santiago é o patrón
de España. Ninguén puido en
momentos difíciles, coma nas
adeptas, arrincar do corazón dos
españois esta devoción innata
polo Rei dos Cabaleiros, soldado
e evanxelizador. España seguirá
sempre coa vista nesta Vía láctea,
que nos trouxo o triunfo e nos
traerá grandeza”. 

Coma se pode observar, o
texto, en ton editorializante, vén
ser unha declaración de inten-
cións dos mandatarios da época
que ademais tiñan postas as sú-
as esperanzas no inminente es-
talido da Segunda Guerra Mun-
dial, o que ocorrería un mes máis
tarde. En 1939 non aparece unha
soa referencia a Galicia. Estas re-
dúcense a unha “festa rexional”,
que se celebraría as dez e media
da noite na Praza do Obradoiro e
que se enmarcaban dentro dos
actos das Festas do Apóstolo,
monopolizadas polos servizos
propagandísticos do réxime.

A OFRENDA DO RÉXIME FRANCÉS DE VICHY.

Antes de rematar o gran confli-
to intercontinental e cando a
guerra estaba a experimentar a
viraxe definitiva ten lugar unha
curiosa ofrenda o Apóstolo. É a
que fai o 23 de xullo de 1943, o
Goberno de Vichy, réxime pro
nazi de Francia. Durante a ceri-
monia relixiosa que se celebra
na catedral compostelá, o seu
embaixador en Madrid, Geor-
ges Renom de la Baume desta-
ca os lazos que unen os estados
español e francés, a máis de ex-
presar o seu desexo de unidade
de destino universal entre am-
bos. A ofrenda, da que se fan
eco os xornais galegos, remata
coa doazón por parte francesa
dun cáliz para o templo cate-
dralicio. A Universidade de
Santiago entrégalle un lote de
libros de distintas materias,
dos que naquela época anda-
ba moi necesitada, tanto por
mor da censura como pola fal-
ta de moitos títulos de autores
exiliados.

UN ‘NOVO RUMBO’. Rematada a Se-
gunda Guerra Mundial, a pren-
sa toma outro camiño. Aínda
que o 25 de xullo segue a ser
monopolizado polas autorida-
des, os aspectos políticos e de

exaltacion bélica fican nun se-
gundo plano, limitándose a re-
saltar os aspectos relixiosos. As
figuras centrais son o oferente e
o Arcebispo de Santiago, que se
converten en obxecto de repor-
taxes e entrevistas, en tanto que
o representante gobernamen-
tal pasa pouco menos que desa-
percibido, agás que sexa o pro-
pio xefe do Estado, que segue a
ser obxecto da tradicional exal-
tación por parte dos rotativos.

Xa nos 50 comezan a apare-
cer algúns textos en galego que
tratan de reflectir a importancia
do 25 de xullo para Galicia, aínda
que seguen a primar os aspectos
relixiosos máis alá dos sociais ou
históricos, duramente persegui-
dos pola censura. Así, en 1954,
primeiro ano xacobeo que presi-
de Quiroga Palacios como Arce-
bispo de Compostela, El Correo
Gallegofaise eco dunha peregri-
nación até Santiago dun extenso
grupo de xornalistas de todo o
Estado, na que fai a ofrenda o di-
rector xeral de prensa, Juan Apa-
ricio, autor dun sonado ataque a
obra filosófica de Ramón Piñeiro
tan só por estar publicada en ga-
lego. Certo é tamén que el tam-
pouco se salvara da viperina res-
posta de José María Castroviejo,
publicada en El Pueblo Gallego.

Certo é que a prensa non po-
día facer fronte ningunha ao fé-
rreo control ao que se encontra-
ba sometida e que debía seguir
as consignas oficiais. Todo o
máis que podían publicar eran
algúns pequenos retallos nos
que se translucía un certo senti-
mento de galeguismo entrelaza-
do con aspectos relixiosos.�

O 25 de xullo na posguerra

’’En 1939 non aparece
unha soa referencia
a Galicia”

Primeiras planas da Voz de Galicia dos anos 1939 e 1943.
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liación das política sociais” e in-
clúe unha proposta de pacto
galego polo benestar.

BALANZAS FISCAIS.Os socialistas ga-
legos introduciron emendas no
relatorio marco para que se re-
colla a súa oposición a que as
balanzas fiscais, presentadas re-
centemente polo Goberno cen-
tral, sirvan de base para definir o

financiamento autonómico.
"As balanzas fiscais non po-

den ser o punto de partida para
o modelo de financiamento
autonómico" é a frase que se
engade ao punto 295 do relato-
rio, que na súa redacción orixi-
nal se limitaba a fixar como un
obxectivo a continuidade ínte-
gra dun Fondo de Compensa-
ción que exprese o compromi-
so coa equidade.

Tamén hai emendas para
que se reforce a necesidade de
que o financiamento autonó-
mico recolla a dispersión e o
envellecemento poboacional,
de tal forma que onde se falaba
da especial relevancia destes
criterios, agora se advirte que é
"indispensábel" reforzar o seu
peso como elementos que de-
terminen o custo da prestación
dos servizos.�
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X.C.
Cando foi convocado non se
podía prever que o congreso do
PsdeG coincidiría coa agudiza-
ción da crise económica. Da-
quela o encontro que esta fin de
semana teñen en Compostela
os socialistas galegos semella
manter o guión de transición e
preparación electoral. A repeti-
ción de Pérez Touriño e Ricardo
Varela nos principais cargos só
deixa aberta a incógnita dun
terceiro peso pesado, que pode-
ría recaír na actual conselleira
de Política Territorial, María Xo-
sé Caride. O poder autonómico
foi limando algunhas aristas
pendentes. Resolto o expedente
herculino coa embaixada vati-
cana de Francisco Vázquez,
apenas pode a oposición de
Gonzalo Caballero na eterna-
mente conflitiva agrupación vi-
guesa, restar algo de brillantez
nas porcentaxes de votación.

POLÍTICAS SOCIAIS. Aínda que pesen
os temas de actualidade políti-
ca e de expectativa electoral, as
ponencias presentadas ao con-
greso fan fincapé nas políticas
sociais, en liña co aprobado no
congreso do PSOE. Mentres as
Xuventudes Socialistas enca-
bezan con 206 enmendas as
maiores diverxencias, incluín-
do a proposta dun cambio re-

publicano na xefatura do esta-
do, ou un aumento das políti-
cas laicistas, a ponencia de Polí-
ticas de Benestar fai especial
fincapé en modificacións sobre
eutanasia e lei de prazos do
aborto. Neste mesmo relatorio
é onde se destaca a aposta do
PSdeG “por incrementar a pre-
senza dos concellos no deseño,
planificación, execución e ava-

’’Un dos relatorios
pide máis participación
dos concellos no deseño
de políticas de benestar”

O BNG NAS ESTRELAS

Pensaba que o estar no goberno
ía facer que o BNG madurase al-
go máis do que o está a facer,
cando menos se se ve o que din
algúns. Non entendo, por exem-
plo, esa polémica sobre a cor ver-
mella da estrela nun cartel. Nin-
gunha persoa normal entende
esas diatribas. Eu pensaba que o
nacionalismo debía gobernar
para transformar a sociedade,
non para eternizarse en acenos
infantís, máis propios dunha or-
ganización do ensino medio. 

Por certo que os valados pu-
blicitarios que se instalaron este
25 de xullo, máis que o proble-
ma da estrela, teñen a eiva de
que hai que aparcar o coche pa-
ra poder lelos, de tanta letra, e
tan pequena, como lle puxeron. 

Eu penso que unha organi-
zación política está para exer-
cer o poder e cambiar a socie-
dade. Algúns no BNG deberían
pensar se desexan iso ou prefi-
ren converterse nunha asocia-
ción cultural ou nunha oficina
de reclamacións. Talvez ser
marxinal ten para algúns algo

de heroico e moito de cómodo.
Non obriga tanto a romperse a
cabeciña, chega con crerse en
posesión da verdade e despre-
zar a todos os demais. Refírome
a eses nacionalistas que viven
nun edificio e non falan con
ningún dos veciños, porque
non pensan coma eles.

Eses nacionalistas deberían
baixar das estrelas e ser fieis a
Galiza, mais tendo en conta que
Galiza e os seus habitantes ta-
mén cambian.�

X.L. Martínez
(Santiago de Compostela)

XO
SÉ

 L
O

IS

Aínda que coincida coa
crise económica, o
congreso que os
socialistas galegos
celebran esta fin de
semana semella a
consolidación do poder
de Pérez Touriño.

O PSdeG ante un congreso de continuidade

CARTAS

Emilio Pérez Touriño reforzará a súa autoridade no Congreso do PSdeG. Na foto con Xosé Blanco e Ricardo Varela,

nun recente Comité Nacional. A.G.N.
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Antón Losada

Este ano a concentración da
Quintana vai ter algo de

deja vu pero moito máis de
despedida. Pode que sexa o fi-
nal das manifestacións do Día
da Patria tal e como as coñece-
mos até o de agora. Empeza a
conta atrás dunhas eleccións
galegas que van colocar o na-
cionalismo galego diante do
dilema existencial que boa par-
te do nacionalismo organiza-
do, especialmente a UPG pero
non menos as pseudocorren-
tes alimentadas polas persona-
lidades de Nogueira ou Beiras,
levan tanto tempo manexando
o seu favor, disfrazando ou
simplemente evitando. 

A vida real e a sociedade ga-
lega real van chamar ás portas
do nacionalismo e do BNG e
vanlle preguntar se está listo
para ser un partido maiorita-
rio e de goberno, ou prefire se-
guir xogando a ser os gardiáns,
sacerdotes ou gardas xurados
dunha ortodoxia pre-post-re-
volucionaria que só eles saben
como funciona, cando se rea-
liza e para que serve exacta-
mente. O único que sabemos
os demais é que soe activarse
cando lles convén.

A confusión ideolóxica e a
surrealista desconexión coa
Galicia real na que vive instala-
da iso que no mundo naciona-
lista adoita chamarse reveren-
cialmente “a organización” é a
día hoxe o principal obstáculo
e o maior freo  para que o BNG
alcance a maioría de idade. Iso
que chaman a “organización”
non só ten desaproveitado es-
tes anos de goberno para me-
drar en tamaño, peso e pre-
senza social, senón que seme-
lla terse adicado a todo o con-
trario: impedir por todos os
medios que nada que non fose
a súa ortodoxia entrase nun
BNG asfixiado. Pero para iso
estaremos o 25 na Quintana:
para abrir as fiestras e que en-
tre o fresco da mañanciña.�

25-X, 
CONTA ATRÁS
’’

’’Estaremos o 25 na Quintana
para abrir as fiestras
e que entre o fresco
da mañanciña”

No Partido Popular sempre
consideramos que o investi-
mento público en infraestrutu-
ras é unha ferramenta básica da
política do Estado para aumen-
tar o potencial de crecemento,
dinamizar a economía e pro-
mover o equilibrio rexional e a
cohesión territorial. As infraes-
truturas de transporte son con-
dición necesaria para a compe-
titividade da nosa economía, da
calidade de vida dos galegos, pa-
ra a cohesión e vertebración do
territorio e para a converxencia
real cos países máis avanzados.

Os últimos catro anos foron
practicamente perdidos na
xestión das infraestruturas ga-
legas baixo competencia da
Administración Central socia-
lista. Respecto ás autovías non
se iniciou nin unha soa obra
nova e só se executaron tramos
da Autovía do Cantábrico, de
xeito que non estará rematada
ata o 2011. E polo que atinxe á
Alta Velocidade só temos en
obras –pero retrasadas– treitos
no Eixo Atlántico e na conexión
Ourense-Santiago, pero aínda
non comezaron as obras de co-
nexión de Lubián con Ourense
–os tan complexos 104 km, boa
parte deles por terreo sinuoso e
de alta montaña– nin por su-
posto as conexións entre a ci-
dade das Burgas con Vigo e Lu-
go ou as previstas entre Ponfe-
rrada e Monforte.

Todos os prazos das obras
do Plan Galicia –aprobados por
unanimidade no Congreso dos
Deputados en xuño de 2004–
foron incumpridos sistemati-
camente, atrasándose, sen xus-
tificación, os trámites medio
ambientais; houbo paróns nas
licitacións de novos tramos, os
orzamentos foron cativos para
os retos que tiñamos e ademais
deixáronse de gastar nada me-
nos que 2.000 millóns de euros
orzamentados, que desde logo
foron a parar a outros territorios

prioritarios para os fins electo-
rais do señor Zapatero.

Comezou o día un de abril
unha nova lexislatura na que o
PP, aínda sendo a forza política
máis votada en Galicia e a se-
gunda a nivel estatal,  lle corres-
pondeu estar na oposición. Tó-
canos pois a gran responsabili-
dade de traballar por Galicia le-
almente e dun xeito activo e
construtivo. E desde esa pers-
pectiva, hai poucos días, o 25 de
xuño, na Comisión de Fomento
este deputado do Partido Popu-
lar de Galicia, defendía unha ini-
ciativa necesaria e posible, a cre-
ación no marco da Comisión
Bilateral Administración Gene-
ral del Estado-Comunidade Au-
tónoma de Galicia dunha Sub-
comisión de Seguimento das
infraestruturas galegas.

Subcomisión necesaria para

impulsar os proxectos –admi-
nistrativa e orzamentariamen-
te– para velar polo cumprimen-
to dos prazos e para asegurar a
execución do orzamentado. Es-
ta iniciativa, que se axusta ple-
namente á legalidade vixente,
foi aprobada por vinte votos a
favor contra dezaoito. Aos deza-
seis votos do PP sumouse o voto
do BNG e máis outros tres de
grupos minoritarios. Lamenta-
blemente tivemos a oposición
dos deputados do Partido So-
cialista que deliberadamente e
con coñecemento e a anuencia
do Presidente Touriño decidi-
ron supeditar os intereses de
Galicia aos do goberno de Zapa-
tero e Magdalena Álvarez. Dian-
te desta incualificable actitude
son moitos os interrogantes que
se formulan.

¿Por que o PSOE lle nega a
Galicia a posibilidade de ter
unha Subcomisión para o se-
guimento das infraestruturas
galegas, cando no mes de abril
non tivo inconveniente en
concederlla a Cataluña?

¿Que razóns xustifican a hu-
millante submisión do Presi-
dente da Xunta ao Goberno de
Rodríguez Zapatero?

¿Por que o “influente” Sr.
Quintana, á fronte dun BNG
que é chave no Parlamento e o
Goberno de Galicia, non foi ca-
paz de acadar polos seus pro-
pios medios unha Comisión de

Seguimento?
¿Como é posible que socia-

listas e nacionalistas que go-
bernan xuntos sexan incapa-
ces de presentar unha estrate-
xia firme en defensa das infra-
estruturas galegas?

Desde logo, nós, os deputa-
dos populares galegos en Ma-
drid, imos seguir traballando a
prol da nosa terra, por que non
nos resignamos a que o AVE
non chegue a Galicia ata o ano
2018-2020, porque non quere-
mos que como pasou coas au-
tovías, sexamos a última Comu-
nidade Autónoma en ter AVE.

Ninguén pode negar a evi-
dencia de que é o PP de Galicia,
como partido máis votado en
todas as eleccións, unha foza
indispensable –aínda estando
na oposición, e sirva como
exemplo no caso dunha refor-
ma do Estatuto– para defender
os intereses de Galicia e todos
os galegos, sendo neste caso a
forza máxima defensora das
infraestruturas de Galicia.

Diante do vindeiro 25 de xu-
llo, o PPdeG reafirma o seu com-
promiso galeguista en defensa
dos intereses e do benestar de
todos os galegos e galegas, para
loitar con forzas renovadas en
defensa das infraestruturas de
Galicia, procurando o consenso
coas forza políticas como vimos
amosando, pero sen claudica-
cións nin humillacións.�

UN COMPROMISO GALEGUISTA

TRIBUNA �Celso Delgado Arce.
Deputado polo PP no Congreso.

Viaduto do AVE na periferia de Santiago. OTTO / A.G.N.

’’¿Por que o PSOE lle nega
a Galicia a posibilidade
dunha Subcomisión de
seguimento das
infraestruturas, cando en
abril non tivo
inconveniente en
concederlla a Cataluña?”
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Xan Carballa
Paco Vilabarros [FOTOGRAFÍA]

EEnn  ttooddaa  aa  ssúúaa  hhiissttoorriiaa,,  oo  nnaacciioo--
nnaalliissmmoo  nnuunnccaa  ttiivvoo  uunnhhaa  eexxppee--
rriieenncciiaa  ddee  ggoobbeerrnnoo..  CCaall  éé  oo  bbaa--
llaannccee  ddeesstteess  ttrreess  aannooss??
A conclusión é que o labor de go-
berno do BNG serviu para que
hoxe teñamos un país máis forte
e respectado. Queda moito por
facer e é bon que sexamos ambi-
ciosos e non autocompracentes.
Estes anos derribaron moitos
muros e o BNG está en condi-
cións de reclamar para o nacio-
nalismo unha nova fronteira. Es-
tamos en condicións de conver-
ternos na referencia de todo os
galeguistas do país. E esa é unha
dimensión que até agora nunca
tivera o nacionalismo.
OO  BBNNGG  éé  vviissttoo  dduunnhhaa  mmaanneeiirraa
ppoollaa  ssoocciieeddaaddee  ee  eessiixxiiddoo  ddoouuttrraa
ppoollaa  ssúúaa  bbaassee  mmááiiss  mmiilliittaannttee??
SSoonn  ccoommpprreennssiióónnss  ddiissttiinnttaass??
Agora a sociedade no seu con-
xunto ten a posibilidade de co-
ñecer ao BNG na súa realidade.
Unha parte da sociedade tiña
unha caricatura que os nosos
adversarios vendían. Tamén iso
é novo comparado con outros
períodos históricos. A xente ve
en nós unha forza política dife-
rente, cos seus acertos e erros,
pero cun proxecto propio e un
modelo de país diferenciado.
Ese é un potencial gañado
mercé ao traballo militante dos
compañeiros e compañeiras do
BNG, que configura un xeito de
ser que hoxe é valorado con
maior claridade.
AAoo  nnaacciioonnaalliissmmoo  aapplliiccóóuusseellllee  oo
ttóóppiiccoo  ddee  qquuee  ííaa  mmuuddaarr  aaoo  ‘‘ppiissaarr
mmooqquueettaa’’..  AA  eexxppeerriieenncciiaa  éé  nnoovvaa,,
mmooddiiffiiccoouussee  aa  ssúúaa  vviissiióónn  ddeessddee
ooss  nnoovvooss  áámmbbiittooss  ddee  ppooddeerr??
Foi moi didáctico o que que pa-
sou estes tres anos. Hai que ter en
contra que o nacionalismo é mi-
noritario neste goberno de coali-
ción e que o goberno galego ten

unhas competencias e unha ca-
pacidade de financiamento moi
limitadas. Aínda así o BNG levou
adiante medidas transformado-
ras que resisten a comparación
con calquera medida progresista
de calquera goberno occidental
nos últimos vinte anos. Poucos
países son quen de poñer en
marcha  un sistema de benestar
universal, entendido como
cuarto piar do Estado de benes-
tar; ou un plan e unha lei de vi-
vendas cun claro sentido social,
no que prime máis a xente que o
ladrillo; non é fácil regular a ener-
xía en beneficio dos cidadáns e
non só das empresas produtoras;
e é unha novidade que teñamos
en Galiza marcos legais para que
valoremos o noso medio rural e
sexamos valentes nun campo
vetado como o da propiedade
agraria, onde fomos capaces de
poñer en marcha o Banco de Te-
rras. Tamén é a primeira vez que
se fai unha política cultural tendo
en conta os axentes culturais
para dignificar a nosa cultura e
elevar a autoestima dos galegos.

FACERNOS RESPECTAR.

AAss  ssúúaass  rreellaacciióónnss  ccoonn  MMaaddrriidd,,

eenntteennddiiddoo  ccoommoo  ppooddeerr  ee  ttaamméénn
ccoommoo  ggoobbeerrnnoo,,  ffoorroonn  mmaaiioorreess  ccaa
aanntteess  ddee  sseerr  vviicceepprreessiiddeennttee..  MMuu--
ddoouu,,  ddeessddee  qquuee  eessttáá  oo  BBNNGG  nnoo
ggoobbeerrnnoo,,  aa  ppeerrcceeppcciióónn  ddoo  qquuee  éé
GGaalliizzaa  ee  oo  qquuee  ppooddee  rreepprreesseennttaarr
nnaa  ppoollííttiiccaa  eessttaattaall??
A participación do BNG no go-
berno tivo como consecuencia
inmediata que Galiza foi máis
visíbel na política estatal. A polí-
tica do estado para con Galiza
ten dúas ideas: que Galiza saia
barata e a poder ser que non se
nos vexa. Coa nosa acción no
goberno buscamos estar pre-

sentes na area política estatal e
sermos respectados.
EE  aass  rreellaacciióónnss  ccoo  PPSSOOEE  ccoommoo
ssoonn??  HHaaii  uunn  ggoobbeerrnnoo  ccoommúúnn  eenn
GGaalliizzaa  ee  ppooddííaa  sseerr  aalliiaaddoo  nneecceessaa--
rriioo  ppaarraa  ccoonnffoorrmmaarr  uunnhhaa  mmaaiioo--
rrííaa  eessttáábbeell  nnoo  EEssttaaddoo..  PPooddee  iissttoo
úúllttiimmoo  mmuuddaarr  nnoo  oouuttuunnoo??
Nós temos un pacto co PSdeG
para gobernar Galiza até 2009, e
ímolo cumprir até o fin. Non te-
mos ningún pacto co PSOE en
Madrid nin co señor Zapatero,
que preferiu ternos na oposi-
ción. Ímosllle demostrar que sa-
bemos estar na oposición. É
unha irresponsabilidade de Za-
patero, nunha situación de crise
como estamos, non construír
maiorías parlamentares está-
beis. Pero é a súa opción. O BNG
non vai quedar en terra de nin-
guén e se non estamos nesa
maioría posíbel estaremos na
oposición. E Zapatero estará
comprobando a nosa capaci-
dade para construír maiorías ta-
mén en Madrid e como defen-
der os intereses galegos, estemos
nunha beira ou na outra. Espero
que tome nota nas próximas se-
manas, porque se se resiste a fa-
cer acordos e negociar co BNG,
comprobará  que a Galiza non a
pode despachar con catro pesos.
IIssoo  nnoonn  ccrreeaa  tteennssiióónnss  iinntteerrnnaass
nnoo  ggoobbeerrnnoo  ggaalleeggoo??  PPoorr  eexxeemm--
pplloo  nnoo  eeppiissooddiioo  ddaa  SSuubbccoommii--
ssiióónn  ddoo  AAVVEE??
A nós ningunha, porque distin-

guimos o marco político galego e
o estatal. Para Galiza sería moi bo
que o BNG tivese un acordo do
PSOE en Madrid, pero Zapatero
non quere e hai que aceptalo.
VVoottoo  eemmiiggrraannttee,,  ccoommiissiióónn  ddoo
AAVVEE  oouu  ccoommppeetteenncciiaass  eenn  TTrrááffii--
ccooccoonnsseegguueenn  aaccoorrddooss  eenn  SSaann--
ttiiaaggoo  ee  rreexxeeiittaammeennttooss  eenn  MMaaddrriidd..
O parlamento aprobou unha re-
solución sobre as transferencias
do tráfico e non se fixo caso. E
tanto isto como a negativa a for-
mar a Comisión bilateral de se-
guimento de infraestruturas,
fanme dubidar sobre o talante de
Zapatero. Cando o presidente do
goberno se entrevistou con Iba-
rretxe e este propuxo unha alter-
nativa para o País Vasco, que non
entro a valorar, Zapatero dixo
que non porque toda proposta
debía cumprir varios requisitos:
consenso social, maiorías parla-
mentares sólidas e seguir os cau-
ces marcados pola lei e a Consti-
tución. Que nos aplique as gale-
gos esa receta, porque tanto no
AVE, como no tráfico ou no voto
emigrante existen esas tres con-
dicións, mesmo con unanimi-
dade parlamentaria. A negativa e
o portazo que se nos dá é igual
que a Euskadi. O que leva a pen-
sar que máis que argumentos
son coartadas e negativas que
poñen en dubida o talante de-
mocrático do que se presume.
OO  EEssttaaddoo  xxaa  nnoonn  qquueerree  cceeddeerr
mmááiiss  ccoommppeetteenncciiaass??
É a consecuencia de pasar en
tres anos da España plural ao
Goberno de España. Algo tan
meteórico como pasar de non
ter crise a estar na peor que
nunca houbo.

CRISE E FINANCIAMENTO AUTONÓMICO.

CCaalleess  ssoonn  aass  pprrooppoossttaass  ddoo  BBNNGG
aannttee  aa  ccrriissee  eeccoonnóómmiiccaa??
Estamos nunha situación difícil.
Resulta sorprendente que o go-
berno en Madrid dixese hai dez
días que non había crise e ao
pouco asegura que é máis longa
e complicada  da historia. Levo
semanas e meses dicindo que
hai que falar de crise con clari-
dade, e en Galiza temos que dar
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Anxo Quintana, vicepresidente da Xunta

‘É unha irresponsabilidade de Zapatero 
non construír maiorías  ante a crise ’

O vicepresidente da Xunta e voceiro nacional
do BNG, valora nesta entrevista a traxectoria do
goberno e os retos para os meses finais da lexislatura

AAllggúúnnss  ccoolleeccttiivvooss  ccoonnssiiddeerraann
qquuee  aa  ppoollííttiiccaa  lliinnggüüííssttiiccaa  ddaa
XXuunnttaa  ffooii  ttiimmoorraattaa..  PPeerroo  aa  rree--
aacccciióónn  qquuee  vveemmooss,,  ccoonn  mmaannii--
ffeessttooss  ccoommoo  oo  ddaa  DDeeffeennssaa  ddaa
LLiinngguuaa  CCoommúúnn,,    iinnssttaallaann  aa  lliinn--
gguuaa  ccoommoo  uunn  eelleemmeennttoo  ddee
ccrriissppaacciióónn  ppoollííttiiccaa..
Aos autores do Manifesto o
único que teño que dicirlles é
que ningunha causa xusta se
pode sustentar na mentira.
Dicir que o castelán está en

perigo en Galiza non é bo nin
malo, é falso. Aos que asinan
ese manifesto en Galiza terí-
alles que dicir que o día que
me podan nomear un neno
ou unha nena galegos que
non entenda ou fale o caste-
lán poderemos entrar a dia-
logar se o castelán corre al-
gún perigo. Pero esa é unha
realidade que non existe. En
cambio pódolles ensinar a
centos de nenos e nenas que

non saben falar o galego. E
ese si que é un problema lin-
güístico, ao que temos que
darlle resposta as institu-
cións públicas e tentar solu-
cionalo.
EEssttáá  ssaattiissffeeiittoo  ddaa  ppoollííttiiccaa  lliinn--
ggüüííssttiiccaa  qquuee  ffaaii  aa  XXuunnttaa??
Todo é mellorábel na acción
do goberno. A situación léva-
nos a pesar que son precisos
máis esforzos e políticas a ese
respecto.�

‘Que busquen un neno ou unha nena
que non saiba castelán’

’’O parlamento aprobou
unha resolución sobre
o tráfico e non se fixo caso
e tampouco  á Comisión
bilateral de seguimento
de infraestruturas.
Iso faime dubidar 
sobre o talante de Zapatero”

’’Agora o BNG é coñecido
directamente
sen a caricatura
que facían de nós”
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a cara. Para ser eficaces debemos
establecer acordos, pactos e
complicidades co conxunto da
sociedade. Non é a primeira vez
que se dá unha situación como
esta, pero sería bo que fósemos
capaces de acordar entre go-
berno, sindicatos e empresas
para promover estratexias  que
palíen a crise. O noso labor vai
tomar ese camiño. O decreto eó-
lico, por exemplo, non o fixemos
só para lexislar dun novo xeito
coa enerxía, tamén para estable-
cer outra relación co empresa-
riado galego e que a explotación
da enerxía permita pór en mar-
cha outros entramados indus-
triais que xeren riqueza e em-
prego. Estamos facendo un
plano sectorial de vivenda prote-
xida que é pioneiro, no Estado, e
facémolo porque a través del po-
den atopar traballo moitas em-
presas e traballadores. Estamos
construíndo o Sistema Galego
de Benestar cos concellos e as

entidades de intervención social.
Queremos facer consensos e so-
mos moi capaces para os pactos.
UUnnhhaa  ddiirriixxeennttee  ddoo  PPPP  ddii  qquuee
qquuiizzaaiiss  aaggoorraa  nnoonn  éé  oo  mmoommeennttoo
ppaarraa  nneeggoocciiaarr  oo  ffiinnaanncciiaammeennttoo
aauuttoonnóómmiiccoo,,  ppeerroo  vveeññeenn  ddee  ppuu--
bblliiccaarrssee  aass  bbaallaannzzaass  ffiissccaaiiss,,  SSooll--
bbeess  llaannzzaa  iiddeeaass  pprreevviiaass  ssoobbrree  ooss
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e a suficiencia para atender o
ámbito competencial que Galiza
ten ou teña no futuro.
PPeerroo  eessttaa  ffooii  ttaamméénn  aa  lleexxiissllaattuurraa
ddee  ffrruussttrraacciióónn  ddoo  nnoovvoo  EEssttaattuuttoo..
VVaaii  hhaabbeerr  ccoonnddiicciióónnss  ppaarraa  ffaacceelloo
llooggoo  ddaa  sseenntteenncciiaa  ddoo  CCoonnssttiittuu--
cciioonnaall  ssoobbrree  oo  EEssttaattuuttoo  ccaattaalláánn??
O que está pasando estes días
co voto emigrante, coa transfe-
rencia frustrada de tráfico ou o
atraso nas obras do AVE, de-
mostra entre outras cousas que
a relación de Galiza co Estado
español, está rexida por un
marco legal esgotado que hai
que superar. Por iso precisamos
un novo Estatuto. A nova lexis-
latura de 2009 debe ser a do Es-
tatuto de Nación. Non só é posí-
bel senón necesario. Estou
certo de que despois das elec-
cións haberá un escenario polí-
tico para estarmos á altura de
Euskadi e Cataluña, e termos os
instrumentos para xerar benes-
tar para os cidadáns.�

iimmppoossttooss  ee  ccoommeezzaann  aass  rreeuu--
nniióónnss..  CCaall  éé  aa  ppoossiicciióónn  ddoo  BBNNGG??
Estamos en contra da caricatura
que queren facer de Galiza como
país pobre e subsidiado, que
non ten que ver coa realidade.
Estamos por un modelo que nos
permita ser donos do noso fu-
turo, con responsabilidade fiscal

ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

Ceferino Díaz

C on ledicia infinita respon-
día un correo do amigo

Freixanes no que me anunciaba
o premio a Galaxia. Xa era hora!
Certamente, lamento a tardanza
dos poderes públicos en recoñe-
cer o seu papel fundamental na
recuperación, conservación e
avance da cultura e a lingua do
país. Dous días máis tarde, a Real
Academia acordaba dedicarlle a
Ramón Piñeiro o Día das Letras
Galegas de 2009. 

Inda que tarde, esta vez
chove onde debe...

Quizais a visión do que es-
cribe estea un pouco nesgada
mais un non pode separar Gala-
xia de Piñeiro, referente moral e
a máis preclara cabeza política
que coñecín. 18 anos despois do
seu pasamento, confeso que fun
un dos moitos que se beneficiou
da súa xenerosidade, dos que
compartiu conversas arredor da
famosa mesa, dos que aprende-
ron na escoita.

No proxecto de Galaxia esti-
veron implicados os máis com-
prometidos intelectuais da
época que, seguindo as análises
de Piñeiro, asumen que o gale-
guismo debe desdobrar a súa ac-
ción. Por unha banda, manter a
postura reivindicativa dentro da
oposición clandestina e, por ou-
tra, iniciar a presenza pública
para espertar a conciencia das
novas xeracións. O camiño é a
cultura e Galaxia o instrumento
e a cobertura.

O compromiso do gale-
guista fíxoo traducir a Teoría da
Verdadede Heidegger para de-
mostrar que a lingua valía para
máis que facer poemas.

A medalla de Ouro de Gali-
cia é un premio a unha traxec-
toria; unha homenaxe aos fun-
dadores e aos máis novos que,
xa noutro contexto, continua-
ron a obra de Galaxia. A Carlos
Casares, que se foi antes de
tempo, e a Vítor Freixanes. �

GALAXIA 
E PIÑEIRO
’’

’’Confeso que fun dos que
compartiu conversas
arredor da famosa mesa”

EEssttee  ggoobbeerrnnoo  ccoommeezzoouu  aa  ssúúaa
aannddaaiinnaa  ccuunn  iinntteennttoo  ffrruuss--
ttrraaddoo  ddee  ttoommaarr  oo  ccoonnttrrooll  ddee
FFeennoossaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  eemmpprree--
ssaarriiooss  ggaalleeggooss..  AAggoorraa  eessttáá  nnaa
mmeessaa  qquuee  AACCSS,,  vveennddee  oo  4455%%
ddaa  ssúúaa  ppaarrttiicciippaacciióónn..  
O tempo acaba dándonos a
razón. Había un proxecto de
empresarios galegos que
querían que Unión Fenosa
volvese ser un proxecto estra-

téxico para o  país e o que
houbo daquela foi outra ope-
ración, con máis tintes espe-
culativos que posibilidades
de futuro. Agora vemos clara-
mente a súa intención. Galiza
como produtor neto de ener-
xía debe ter un grupo forte
para buscarse un sitio no
mapa estatal, e ese sempre
será un empeño do goberno
e do BNG.�

‘Quedou á vista por que se impediu
a operación Fenosa en 2005’
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bitantes– están afectados polo
“incidente contaminante”, si-
nalan desde a cámara munici-
pal. Un concelleiro admite que
non saben exactamente cantos
fogares teñen afectados os  po-
zos de auga. Sobre todo, o edil
atopa que hai falta de informa-
ción por parte das autoridades.
Ademais, o concello prepara ac-
cións xudiciais para obter “unha
reparación polos enormes pre-
xuízos padecidos” e encargou
análises a un laboratorio inde-
pendente. En Bollène como en
Lapalud, Lamotte-du-Rhône e
Mondragon –os catro concellos
afectados pola restrición no uso
das augas– disparáronse as ven-
das de auga mineral. Nas farma-
cias algúns clientes mesmo re-
clamaron pastillas de iodo, pres-
critas en caso de polución radio-
activa do aire”.

AGORA O GAS

TThhee  GGuuaarrddiiaann
((vveennrreess  1188  ddee  xxuulllloo))

The Guardian recolle unha infor-
mación que alerta que “o gas po-
dería subir un 70%”. “Jake Ulrich,
director xeral de Centrica
Energy, admitiu que o prezo do
gas podería subir de forma im-
portante nun número senlleiro

de casos. Tamén informou de
que a xente podería ter que mu-
dar os seus hábitos coa suba dos
prezos. Os observatorios de gas e
enerxía chamaron o goberno a
reducir a presión na venda por
xunto dos prezos do gas e forzar a
industria a fornecer dunha ener-
xía razoábel os consumidores
británicos máis pobres. O res-
ponsábel do observatorio, Allan
Asher, dixo que o goberno fai ben
ao afirmar que a conexión co pe-
tróleo é a causa das subas e dos
problemas pero é malo que non
estea a facer nada. O impacto lo-
cal podería ser catastrófico se o
mundo se dirixise a ligar de for-
ma completamente inxustificá-
bel o prezo do cru e o do gas. O
ascenso rampante dos prezos do
petróleo é serio e contaxioso
mundialmente. Iso non significa
que debamos meternos na ca-
ma e agardar a que pase a febre”.

DAVID E GOLIAT

EEll  PPaaííss
((vveennrreess  1188  ddee  xxuulllloo))

O viceconselleiro vasco de Políti-
ca Lingüística, PPaattxxii  BBaazzttaarrrriikkaa, é
autor dun artigo de opinión en El
País no que sinala que a “liberda-
de de opción lingüística brínda-
lle ao conxunto da sociedade
que habita os territorios bilin-
gües unha magnífica opción de
modernidade e universalismo.
De aí que sexa difícil entender
como se poden sustentar posi-
cións expresadas desde certo
Manifesto que, máis que a prol
da “lingua común”, parece avo-
gar polo monolingüismo de fac-
to, sobre todo porque se eleva o
monolingüismo á categoría de
dereito (dereito a non saber?).
Afortunadamente, a inmensa
maioría da sociedade vasca ca-
miña cara a consecución dun bi-
lingüismo a cada máis estendi-
do, equilibrado e eficaz. O bilin-
güismo integra e favorece a
igualdade de oportunidades,
mentres que o monolingüismo
exclúe e xera desigualdades. O
bilingüismo permite elixir, o mo-
nolingüismo impídeo. A igual-
dade de oportunidades lingüísti-
cas só pode vir da man da liber-
dade e do respecto mutuo e aí é
onde se trabucan os asinantes
do Manifesto. Falan de “imposi-
cións abusivas” en materia de
promoción das linguas autonó-
micas simplemente porque se
promociona linguas distintas do
castelán. Quen pensan así non
defenden o castelán, senón que
se serven del para marxinar o
éuscaro, o catalán e o galego”.�

PROBLEMAS
NUCLEARES

LLee  MMoonnddee
((xxoovveess  1177  ddee  xxuulllloo))

Nun momento no que aumenta
a intensidade da campaña a prol
da industria nuclear, no país
máis dependente desta enerxía,
Francia, o diario Le Monde in-
forma nunha reportaxe sobre “a
contaminación de uranio en Tri-
castin”. “Unha planta de trata-
mentos de fluídos radioactivos
levou a súa contaminación ao
río desde a noite do sete ao oito
de xullo: cando se produciu un
vertido accidental ás augas dos
ríos Gaffière e Lauzon de 74 qui-
logramos de uranio. O concello
de Bollène esfórzase en relativi-
zar a crise. Os veciños situados
ao oeste da canle Donzère-Mon-
dragon –800 dos seus 14.000 ha-

ENPOLEIROALLEO
AS NECESIDADES
GALEGAS

’’

Susana López Abella

A s necesidades financei-
ras de Galicia superan en

máis de 3.000 millóns de eu-
ros a súa capacidade recada-
toria, polo que forzar as por-
centaxes de cesión de impos-
tos carece de sentido e con-
duce a un minifundismo tri-
butario prexudicial para a no-
sa comunidade.

É necesaria a elaboración
dun mapa de servizos de ám-
bito estatal que permita coñe-
cer a calidade e o custo dos ser-
vizos públicos que están a
prestar as diferentes comuni-
dades e, deste xeito, cualificar
cales están por riba da media e
cales por debaixo. Cómpre co-
ñecer a estratexia do bipartito
na negociación do novo mo-
delo de financiamento. 

O mapa contribuiría a evi-
tar que Galicia poida perder
peso relativo no novo modelo
de financiamento autonómi-
co, asegurando mecanismos
para definir, coa maior obxec-
tividade posíbel, as nosas ne-
cesidades, a partir de variábeis
xenéricas como a poboación e
o nivel de renda, pero tamén
outras máis específicas e den-
de logo innegociábeis, caso da
dispersión poboacional, o en-
vellecemento ou a orografía. A
cuestión esencial non é igua-
lar o financiamento per cápi-
ta, senón garantirlles servizos
similares a todos os usuarios,
con independencia de onde
residan. Debemos esixir os
mesmos servizos en educa-
ción, sanidade, na implemen-
tación da Lei da Dependen-
cia... 

A suficiencia financeira de
Galicia non pasa de ser unha
ilusión contábel antes que un-
ha realidade tributaria. Galicia
debe esixir un modelo multila-
teral en materia de financia-
mento autonómico, unha me-
sa da que debe saír un modelo
solidario e que garante un ver-
dadeiro equilibrio territorial.�

A suficiencia financeira 
de Galicia
non pasa de ser
unha ilusión
contábel”

’’
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Xan Carballa
O anuncio de grandes pactos de
estado na xustiza semella o re-
sultado principal que o encon-
tro de Raxoi e Zapatero na Mon-
cloa visibiliza. Coas institucións
xudiciais sen renovar e en per-
manente disputa, a situación
non  daba máis de si. Nin electo-
ralmente para o PP, que fixo a
renovación da súa cúpula di-
rectiva para vencer aos tácticos
do “canto mellor peor”, nin o
estado era quen de soster unha
política coherente con institu-
cións deslexitimadas.

A batalla do Constitucional
deixou o prestixio do tribunal no
peor nivel dos últimos trinta
anos.  Unha sentenza sobre o Es-
tatut que pode abrir un novo es-
cenario autonómico, precisa do
consenso de ambas forzas. Se é
negativa, o efecto dominó sobre
os outros estatutos reformados,
en comunidades gobernadas
por PP e PSOE, pode abrir por fin
o escenario dunha reforma
constitucional que xa tarda, vis-
tos os anuncios de Zapatero e
Raxoi desde 2004.

O outro grande organismo
bloqueado é o Consello Xeral do
Poder Xudicial. Mentres todos os
inquéritos recollen a baixa esti-
ma coa que conta entre a cida-
danía, a institución non dá resol-
to por vía parlamentaria a lexiti-
midade que lle falla ao non ter re-
ferendo democrático directo.

A CRISE ECONÓMICA PARA A BATALLA PO-

LÍTICA. Onde parece que non se
van achegar posicións é na polí-
tica económica. O PP entende
que é a súa grande oportunida-
de. Javier Arenas declarou en
Sanxenxo, onde desembarcou

a cúpula do PP para apoiar a
Núñez Feixóo, que “o PP é espe-
cialista en crises económicas”, e
se o período se prolonga máis
de un ano e medio os conserva-
dores tentarán forzar un adian-
tamento electoral.

Zapatero sabe que na fase ac-
tual da crise xa non valen os xo-
gos de palabras. Nun encontro
con 1.000 persoas –a metade

delas cargos do PSOE–  para ce-
lebrar o período de cen días de
goberno, Zapatero propón in-
vestir 60.000 millóns de euros
en políticas anti-crise até 2010,
insistindo en non tocar as  ini-
ciativas sociais, “haberá unha
política forte de austeridade,
pero solidaria cos sectores que
máis o necesiten como desem-
pregados, traballadores co sala-

rio mínimo ou en paro e fami-
lias con problemas para afron-
tar a hipoteca”.

Ante un milleiro de persoas
–a metade deles cargos do par-
tido, deputados e senadores–,
Zapatero insistiu en que “non é
unha conxectura” que os plans
económicos da dereita “sem-
pre chocan cos máis desfavo-
recidos”�

Zapatero anuncia 60.000 millóns de
euros en dous anos para paliar a crise
Os cen días de graza
finalizaron. A entrevista
con Raxoi parece
reanudar unhas
relacións máis fluídas
entre as dúas grandes
forzas estatais

Xosé A. Gaciño

Gonzalo Queipo de Llano
deixou de ser, o pasado

venres, fillo adoptivo de Sevilla,
cidade que conquistara a san-
gue e fogo, sen piedade e con
chulería, nos primeiros días do
golpe militar convertido en gue-
rra civil, e desde a que se erixiu,
como capitán xeneral da rexión
militar, nunha sorte de vicerrei
de Andalucía cun poder que
chegou a inquietar ao propio xe-
neral Franco, que o destituiu ao
rematar a guerra civil, antes de
que prosperasen as conspira-
cións de Queipo para a constitu-
ción dun directorio militar que
substituise ou controlase a quen
se erixira en xefe do Estado con
cerimonias de rei absoluto. 

Este acordo do Concello de
Sevilla, gobernado agora por un-
ha coalición PSOE-IU, prodúce-
se trinta e dous anos e oito meses
despois da morte do dictador
Franco, e vinte e nove anos des-
pois da constitución do primeiro
concello democrático desde a
guerra civil (que, en Sevilla, por
certo, tamén foi de maioría de
esquerdas, incluidos os andalu-
cistas, que entón tamén se con-
sideraban de esquerdas). 

Demasiado tempo, parece,
para axustar contas cun dos pa-
sados máis tenebrosos da histo-
ria do país (dos países que com-
poñen esta España plural), pero
pode pasar máis tempo aínda,
porque quedan moitos nomea-
mentos de honra por anular,
monumentos por retirar e nu-
merosísimas referencias fran-
quistas nos nomes de rúas de
case todas a cidades e pobos. 

Foi necesaria a chamada lei
da memoria histórica, para que
os concellos, en Andalucía co-
mo no resto dos territorios do
Estado, empecen a limpar as
súas actas e as súas rúas. Claro
que os gobernados pola dereita
se toman o asunto con moitísi-
ma calma.�

QUEIPO
’’

Golpe á ETA tras cinco atentados. A policía desarticulou o comando Biscaia

da ETA –que dirixía Arkaitz Goikoetxea, considerado responsábel da morte dun

garda civil na casa cuartel de Llodio. As detencións producíronse horas despois

de que a banda terrorista actuase en Getxo (Euskadi) e Laredo e Noja (Canta-

bria), onde colocou pequenos explosivos o 20 de xullo, que só causaron danos

materiais. Unha das detencións produciuse en Nigrán. Aitor Kotano podería es-

tar de paso, segundo o Ministerio do Interior.�

’’Demasiado tempo,  
parece, para axustar
contas cun dos pasados
máis tenebrosos
da historia
do país”

Arkaitz Goikoetxea,
responsábel do Comando Biscaia.
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Zapateroe Raxoi saúdanse durante o pleno de investidura. REUTERS

Aínda que Zapatero se decla-
rou “aberto” a escoitar as pro-
postas dos distintos partidos,
advertiu de que “o límite son
as políticas sociais” e se alguén
pretende recortalas “o Gober-
no non estará de acordo”. A
posibilidade de levar adiante
medidas tamén depende da
capacidade de sacar adiante
os Orzamentos, para o que os
socialistas non teñen máis re-
medio que facer verdadeira
enxeñaría parlamentaria. En
minoría nas dúas cámaras, o
PSOE ten a dura papeleta de

chegar a acordos que non pa-
rece desexar, ou cando menos
non quere facer polo de agora. 

As contas feitas o pasado

marzo xa non son as mesmas
que se presentan para setem-
bro. Coa negociación da finan-
ciación autonómica en alto, o
PSC amosando as súas cartas,
CiU á espreita para non perder
posibilidades electorales, o
PNV disposto a vender caro o
seu apoio e enquistado tempo-
ralmente no Plano Ibarretxe e
co BNG en plena disputa do te-
rreo político cara a primavera
de 2009, agosto apenas vai ser
un paréntese nun curso políti-
co que se presenta con todas as
espadas en alto.�

’’Agosto apenas vai ser
un paréntese nun curso
político que se presenta
con todas as espadas en
alto. En setembro o PSOE
terá que buscar aliados”

Sen maioría nas Cortes non hai orzamentos
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ESPAÑA.15.

H. Vixande
Vinte millóns de españois viven
en Comunidades autónomas
con máis dunha lingua e catorce
millóns falan un idioma distinto
do español. Isto implica que o
43% da poboación reside en zo-
nas bilingües e o 30% da cidada-
nía do Estado emprega galego,
vasco, catalán ou asturiano.

Despois do castelán, o catalán
é o idioma máis falado de Espa-
ña. Estímase que uns dez millóns
e medio de persoas empregan
esta lingua de forma habitual nas
Comunidades de Catalunya, Va-
lencia e Baleares e en determina-
das áreas de Aragón. Fóra de Es-
paña tamén se fala en Francia, en
Andorra –onde é o único idioma
oficial– e na illa italiana de Cerde-
ña. O conxunto da cidadanía es-
pañola que reside en Catalunya,
Valencia e Baleares suma trece
millóns de persoas.

O galego é a terceira lingua
máis falada de España. A pobo-
ación actual do país é de 2,7 mi-
llóns de persoas e os mapas so-
ciolingüísticos sinalan que case
o cen por cen da poboación po-
de falar galego, aínda que unha
parte non empregue nunca es-
ta lingua. Xunto a Galiza, na
franxa occidental asturiana, no
Bierzo (León) e nas Portelas
(Zamora) tamén se utiliza o ga-
lego, así como nunha área da
provincia de Cáceres.

633.000 cidadáns españois fa-
lan vasco, aínda que outros
265.000 son usuarios pasivos del.
Este emprego pasivo implica
que o entenden mais non son
quen de expresarse nesa lingua.
O seu uso, alén da Comunidade
autónoma vasca, está estendido
por Navarra e polo País Vasco

francés. En total, hai 2.750.000
españois que residen en Comu-
nidades nas que o éuscaro é
idioma cooficial xunto co caste-
lán. O vasco é a cuarta lingua
máis empregada en España.

O asturiano é a lingua máis
minoritaria de España e a única
que non é cooficial no territorio
no que se fala. Unhas 450.000
persoas empregan o asturiano
como segundo idioma en Astu-
rias, León e Cantabria. A cidade
de Xixón vén de declarar esta
lingua cooficial do concello,
atendendo a unha demanda
que de momento non asumiu o
Parlamento de Asturias para o
conxunto do Principado. En As-
turias habitan un millón de per-
soas e o asturiano, a través da
súa variante de mirandés (idio-
ma falado en Miranda de Dou-
ro) é oficial en Portugal.

En Aragón tamén contan
cunha forma propia de expre-
sión. O aragonés é un idioma
románico occidental que se fa-
la sobre todo na provincia de

Huesca. Nesa Comunidade
autónoma unhas dez mil per-
soas empregan esta lingua e un
partido político con presencia
na cámara autonómica em-
prega este idioma para deno-
minarse: Chunta Aragonesista.
Na pasada lexislatura, a Chun-
ta contou cun representante
no Congreso.

Por outra banda, aínda que
en España hai 14 millóns de fa-
lantes das linguas distintas do
castelán, case a totalidade da
cidadanía fala español, polo
que este idioma conta con 46
millóns de usuarios. Ademais,
case 22 millóns de persoas resi-
den en Comunidades con dúas
linguas oficiais.�

ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

Galicia, Catalunya,
País Vasco, Valencia,
Baleares e Asturias
contan cunha lingua
propia

Catorce millóns de españois
falan un idioma distinto do castelán

O PSC afirma no seu congreso que Catalunya é unha nación. No marco do XI

Congreso do PSC que se celebrou en Barcelona o 19 de xullo, os socialistas cata-

láns afirmaron que Catalunya é unha nación. O PSC recordou que é unha forza

"catalanista" porque quere "a liberdade e o autogoberno de Catalunya para cons-

truír unha sociedade aberta, avanzada, inclusiva, capaz de unir nun mesmo pro-

xecto a persoas de procedencia diversa".�

Edicións de El Periódico de Catalunya en catalán e castelán do 22 de xullo.

O escritor Suso de Toro lembra
que eses catorce millóns de
persoas que falan unha lingua
distinta do español ou eses 22
millóns que residen en Comu-
nidades bilingües “represen-
tan un volume de calidade e de
cantidade; se exceptuamos
Andalucía, é a poboación da
costa, que produce unha parte
importante do PIB”.

Para o escritor, ese colecti-
vo “tamén conforma a imaxe
de España, sobre todo se te-
mos en conta que a imaxe da

España da recuperación de-
mocrática ten dous puntos
básicos para o noso contorno:
a monarquía constitucional e
o recoñecemento das nacio-
nalidades”. Con todo, o peso
dun grupo tan amplo non se
visualiza, en opinión de Suso

de Toro, porque “non somos
homoxéneos”.

Suso de Toro confronta a
“España xenófoba e mono-
lingüe coa miña idea de Es-
paña, bilingüe”, mais alerta
de que “a ambigüidade do
nacionalismo debilita a recla-
mación dos nosos dereitos: o
asunto é saber se os naciona-
listas están dispostos a pre-
sentar unha idea de España
que contrapoñer á outra Es-
paña, se non se fai, iso résta-
nos autoridade moral”.�

? UERE SABER MÁIS?
Outra idea de España:
mar de fondo.
SUSO DE TORO

Edicións Xerais, 2005.

Outra idea de España

’’O 43% da poboación reside
en zonas bilingües e
o 30% da cidadanía
do Estado emprega galego,
vasco, catalán ou asturiano”

José Montilla, presidente da Generalitat.
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dos. Independentemente de
que sexa o gañador electoral
nos EE UU, o novo goberno de-
bería convencerse da necesida-
de de adoptar un cambio de en-
foque cara a Teherán, a pesar
do recente incremento da ten-
sión militar estadounidense e
israelí cara a Irán.

Paralelamente, a paz con Isra-
el significaría para Siria unha
aproximación ao exterior e o final
do seu illamento internacional.

Os EE UU, Israel e Europa
celebrarían como un éxito di-
plomático a eventual ruptura si-
ria do eixo Irán-Hizbulah- Ha-
mas. Pero non se contentarían
cun afastamento nominal. Siria
tería que tomar posturas públi-
cas e privadas quizais máis dis-
tanciadas que até agora co isla-
mismo de corte xiíta. 

Estes escenarios son aínda in-
certos e indefinidos dentro da vo-
látil dinámica política rexional. �

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

Coincidindo coa recta final das
eleccións presidenciais esta-
dounidenses, son notorios os
inéditos contactos políticos en
Oriente Próximo. Neste senti-
do, o centro de atención está ca-
da vez mais enfocado en países
como Irán, Siria, o Líbano e Isra-
el, dando paso a inéditos con-
tactos políticos.

O achegamento máis signifi-
cativo estaría incluído na posibi-
lidade dunha negociación direc-
ta entre Washington e Teherán,
tal e como se deu a entender a
semana pasada, a fin de estabe-
lecer os compromisos de diálo-
go non só sobre o programa nu-
clear iraniano senón na perspec-
tiva de moderar posicións sobre
unha posíbel reconfiguración
das alianzas rexionais.

Polo tanto, non semella un-
ha casualidade a presenza no
Iraq do candidato demócrata
Barack Obama, quen estabele-
ceu en Bagdad os posíbeis pa-
sos destinados a unha retirada
militar estadounidense dese
país, no caso de obter a presi-
dencia en novembro próximo.
A pesar de amosar recentemen-
te unha leve aproximación cara
a Israel e adoptar un discurso
mais radical cara a Irán, ambos
con claros fins electorais, Oba-
ma segue a manter na súa pers-
pectiva de política exterior unha
posíbel negociación directa con
Teherán que obrigaría, entre
outras cousas, a equilibrar a co-
rrelacións de forzas rexional.

A visita de Obama a Iraq e as
tentativas de negociación entre
Washington e Teherán son, en
menor medida, apéndices xeo-

políticos das aproximacións de
dous tradicionais inimigos co-
mo Siria e Israel, contactos pro-
piciados pola diplomacia turca
desde 2004.  

SIRIA-ISRAEL. Unha posíbel paz
sirio-israelí influirá directamen-
te en dous escenarios: o Líbano
e Palestina. No cumio eurome-
diterráneo de París, o presiden-
te sirio Bashar al Asad acordou
estabelecer relacións diplomá-
ticas co Líbano, país nunca re-

coñecido por Damasco e que,
tradicionalmente, estivo baixo
tutela política e militar siria.

Tanto como un estreito alia-
do político e militar de Irán, Da-
masco constitúe unha xanela
exterior de apoio aos move-
mentos islamitas Hizbulah no
Líbano e Hamas en Palestina.
Deste modo, un acercamento
sirio a Israel influiría considera-
belmente estes apoios exterio-
res, especialmente no caso do
Hizbulah, atenazado ante este
novo esquema de cooperación. 

Paralelamente, a recente tre-
gua entre Israel e Hamas estabe-
lecida en xuño e o intercambio
de cadáveres e prisioneiros entre
Hizbulah e Tel Aviv, realizado a
semana pasada, confirmarían
estas perspectivas de reacomo-
do dunha serie de alianzas xeo-
políticas rexionais, así como de
posicións militares estratéxicas
entre os actores participantes. 

Para Israel, estes acercamen-
tos cara a Hizbulah e Hamas
(que, non obstante, confirmarí-
an unha moderada lexitimación
política e militar de Tel Aviv),
permitiríanlle consolidar deter-
minados aspectos da seguridade
nacional, especialmente no caso
do sur do Líbano, bastión estra-
téxico do Hizbulah. Debe enten-
derse tamén que estes pasos son
medidos polo primeiro ministro
israelí Ehud Olmert en aras de
obter beneficios políticos inter-
nos, tomando en conta a enor-
me presión cara ao seu goberno
e a posibilidade dun adianto
electoral que, de cumprírense os
prognósticos, levaría de novo ao
poder o dereitista Benjamin Ne-
taniahu e a liña dura dos “fal-
cóns” políticos e militares. 

Pode intuírse que todos estes
pasos estratéxicos estean deter-
minados pola pragmática “real-
politik” dos actores involucra-

A pesar de que a presión
medra sobre o Irán, o
novo presidente
norteamericano terá
que reformular a
estratexia na rexión

As eleccións nos EE UU
moven a diplomacia en Oriente Medio

’’Olmert espera obter
réditos electorais da paz
con Siria nun intre
de gran fortaleza do
dereitista Netaniahu”

O xeneral David Petraeus[á dereita] amósalle o candidato presidencial demócrata Barack Obamao barrio de Cidade Al-Sadr, en Bagdad, a bordo dun helicóptero.              REUTERS

Detido Karadzic, ex presidente serbobosnio. As autoridades serbias

anunciaron a detención de Radovan Karadzic [á dereita, nunha foto recen-

te] en Breogado. O ex presidente serbobosnio era un dos homes máis bus-

cados no só en Europa, senón en todo o mundo. O Tribunal de Den Haag

acúsao de crimes de guerra polo asedio a Saraievo e o masacre de 8.000

bosnios muslimes en Srebenica, durante a Guerra dos Balcáns, na primeira

metade da década do 1990. Karadzic tiña a melena moi longa e gañaba a

vida como curandeiro.� R
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asusta os que non dispoñen de
bens inmóbeis. 

Inflación que golpea con
máis forza nos sectores máis po-
bres, especialmente na alimen-
tación, onde o 43% asegura estar
realmente preocupado, a pesar
de que o IPC se move por baixo
dos dous díxitos, por baixo da
media do continente.�

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

Pódese medrar a ritmos do 8%
do seu PIB nos últimos seis
anos e a desaprobación presi-
dencial ir en aumento?

En Perú, si! Xa lle pasou ao
neoliberal Alenjandro Toledo,
durante os seus últimos anos de
goberno a agora acontécelle ao
socialdemócrata Alán García.

As enquisas publicadas, a
pouco de cumprirse os dous
primeiros anos de goberno o
28 de xullo, sitúan a populari-
dade do presidente no seu mí-
nimo, ao redor do 30%.

Non é fácil explicar este para-
doxo, cando o emprego medrou
nun 10% no último ano, o inves-
timento estranxeiro é crecente, a
recadación tributaria aumentou
un 5,5 % durante o 2008, nos ca-
tro primeiros meses do ano o
PIB incrementouse no 11%.

Como en calquera país lati-
noamericano fracturado, as
percepcións son radicalmente
distintas. Mentres que nas cla-
ses acomodadas, os segmentos
máis privilexiados (A e B),
apoian a política económica do
presidente, nos sectores máis
desfavorecidos (D e E), os apoios
non chegan ao 5%. En termos
globais entre as clases media-
baixa e baixa a desaprobación
presidencial chega ao 80%.

A contradición entre crece-
mento e reparto da riqueza é
unha constante latinoamerica-
na das últimas décadas que
poucos países, como o Brasil
ou Venezuela, comezan a re-
solver. Precisamente, países
onde a aprobación presiden-
cial se concentra nas rexións e
ámbitos máis pobres.

Hai unha pantasma, con
nome de inflación, á que lle te-
men especialmente en Perú,
por dous motivos. A lembran-
za do seu espectro que no
1989, durante o anterior man-
dato de García foi do 5.149%,

ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008
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García, impopular en Perú malia
os excelentes datos económicos

X.L. Franco Grande

D ende a súa independen-
cia en 1960, e logo de no-

ve anos de goberno democráti-
co, Somalia padeceu todas as
calamidades imaxinábeis: gue-
rras con Etiopía, fames xenera-
lizadas polas guerras e as secu-
ras, desprazamentos masivos,
brutalidades dos señores da
guerra ... ata chegar a un territo-
rio sen Estado.

Por se todo iso fose pouco, o
integrismo sunnita fixo entrar o
país na órbita dos obxectivos dos
EE UU  para a guerra do terror. E
chegaron a bombardear supos-
tos membros de Al Qaeda, se
ben logo resultaron ser uns 70
pastores de ovellas e cabras.

Ao menos dende 1997 veñen
sucedéndose acordos, ás veces
asinados por todas as faccións.
Mais logo o asinado dáse por
non posto, como se nunca tal
cousa ocorrese. O desacordo
entre as distintas faccións –se-
ñores da guerra case sempre,
sen esquecer o integrismo reli-
xioso chamando á guerra san-
ta– impide calquera clase de de-
senvolvemento do país.

Agora, a ONU dinos que ao
día de hoxe Somalia vive nunha
situación de fame que chega a
2,6 millóns (un terzo dos seus
habitantes), se ben podería aca-
dar para fin de ano a tres millóns
e medio. As causas son as de
sempre –guerras entre faccións,
ausencia dun verdadeiro apare-
llo estatal, extremismos a unha e
outra banda–,  agravadas polas
secas no centro do país.

Diante da negra sombra da
fame que se alonga sobre So-
malia, non se me ocorre outra
cousa que lembrar a Darwin
cando escribe: “Se a miseria dos
nosos pobres non é causada
polas leis da natureza, senón
polas nosas institucións, que
grande é o noso pecado”. Aínda
que sexa de total inutilidade. �

LATEXOS

FAME
EN SOMALIA

’’

A ONU dinos que ao día
de hoxe Somalia vive
nunha
situación
de fame
que chega
a 2,6
millóns”

’’

A bonanza económica
de Perú fai brillar as cifras
macroeconómicas
pero a falta de programas
de reparto da riqueza
danan a imaxe
do presidente García

’’O gran temor do peruano
é a inflación aínda que
arestora a medra do IPC
do país andino é das máis
baixas do continente”

’’A sorprendente popularidade
da familia Fujimori bebe
das mesmas fontes
que regan a aceptación de
Uribe en Colombia”

O presidente peruano Alán Garcíaporta unha bandeira de Colombia na Marcha pola Paz que se celebrou en Lima o 19 de xullo en

demanda da liberación dos secuestrados da guerrilla colombiana.                                                                                                                              MARIANA BAZO / REUTERS

No ecuador do mandato é ce-
do para prognósticos, mais no
horizonte sucesorio  ábrense
dúas opción antagónicas, que
botan as raíces nos mesmos
sectores máis desfavorecidos.

Nunha banda sitúase Keiko
Fujimori, filla do mandatario
que ocupou o poder en Perú
durante toda a década dos 90.
A sorprendente popularidade
da que goza a familia Fujimori
bebe das mesmas fontes que
regan a aceptación de Álvaro

Uribe. Deulle sensación de se-
guridade a unha poboación
que vivía encollida pola con-
frontación armada entre Sen-
dero Luminoso e o exército. Os
simpatizantes non reparan nos
métodos utilizados, na vulne-
ración dos dereitos humanos
nin nas atrocidades cometidas
como a do ‘caso Cancuta’. 

O 18 de xullo de 1992,  o
grupo Colina ás ordes de Fuji-
mori, asasinou e queimou no-
ve estudantes e un profesor.

Na outra banda está o mili-
tar retirado Ollanta Humala,
que saíu reforzado da folga
convocada contra a política
económica de García.

Para exorcizar ambas op-
cións, García achégase a Co-
lombia. O  pasado domingo or-
ganizou unha megamarcha
contra os secuestros e a insur-
xencia. Canto máis perto estea a
sociedade  peruana de Colom-
bia, máis lonxe estará de Chá-
vez, pensa o presidente do Perú.�

Unha Fujimori no poder?
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Xurxo González
Todas as forzas políticas galegas
mostraron o seu desacordo coa
proposta de financiamento que
o ministro de Economía, Pedro
Solbes, presentou o pasado 17
de xullo. PSdeG, BNG e PPdeG
coincidiron en sinalar que a
toma de consideración da pobo-
ación como criterio fundamen-
tal resulta contraproducente
para as necesidades de Galiza. O
obxectivo dos representantes da
Xunta na reunión do Consello
de Política Fiscal e Financeira do
pasado martes 22 era negociar
un novo modelo no que se tivese
en conta a dispersión e o envelle-
cemento da poboación.

A proposta de Solbes, a partir
da cal se inicia a discusión do
reparto de fondos, incide na
descentralización dalgúns re-
cursos, ao aumentar a cesión ás
Comunidades Autónomas dal-
gúns impostos como o Imposto
da Renda sobre Persoas Físicas

(IRPF), o Imposto sobre o Valor
Engadido (IVE) e os Impostos
Espaciais sobre alcol, tabaco e
hidrocarburos até “arredor do
50 por cento”. Até o de agora, o
Estado Central viña cedendo o
33 por cento do IRPF, o 35 por
cento do IVE e o 40 por cento
dos impostos especiais. 

MÁIS RESPONSABILIDADE.A Conse-
llaría de Economía da Xunta e
Francisco Jorquera, deputado
do BNG no Congreso, cualifi-
caron como “ambigua” a pro-

posta do Executivo central.
Anxo Quintana, vicepresi-
dente do goberno galego, ase-
gurou que a nosa Comunidade
non acadaría a suficiencia fi-
nanceira cunha cesión do
IRPF, o IVE e os Impostos Es-
peciais inferior ao 85 por cento.
O dirixente nacionalista foi
máis aló nas súas reivindica-
cións ao avogar por que Galiza
conte cos tributos das empre-
sas que operan no seu territo-
rio pero que teñen sede fiscal
en Madrid. Para facer posíbel

Financeira parecen ir na liña de
afondar na responsabilidade fis-
cal das Comunidades. O gasto
público semella abondo descen-
tralizado, xa que algúns servizos
básicos, como a sanidade ou a
educación, están desde hai anos
xestionados polas administra-
cións autónomas. Non obstante
os ingresos están centralizados,
xa que é a Administración cen-
tral a que xestiona a maioría dos
recursos. De tódos os xeitos, os
economistas coinciden en que a
pesar de que se concreten pro-
postas na liña da presentada por
Solbes, aínda queda camiño
para que se dea unha verdadeira
responsabilidade fiscal, xa que as
autonomías non teñen capaci-
dade para fixar o nivel de moitos
tributos.�

esta reivindicación, pediu
“unha nova xestión do im-
posto de Sociedades”.

Moitas grandes compañías
industriais ou de servizos que
operan en varios puntos do Es-
tado teñen a súa sede central,
onde pagan o imposto de So-
ciedades, nas dúas grandes ci-
dades, como Barcelona ou Ma-
drid, en especial nesta última.
Actualmente é o Estado quen
recada e xestiona esta taxa.

Os debates previos á reunión
do Consello de Política Fiscal e

O bipartito galego critica
que a poboación sexa o
criterio fundamental
para o reparto

O Estatut condiciona a proposta
de financiamento do Ministerio de Economía

A venda de Unión Fenosa aprázase até setembro. O pasado venres 18, a

construtora ACS, que preside Florentino Pérez [na foto], anunciaba a inten-

ción de vender a súa participación –do 45%– na eléctrica de orixe galega. A

compañía estatal francesa EDF é a principal candidata para a compra, que

obrigaría a lanzar unha OPA sobre o total das accións de Fenosa. Os obxectivos

de ACS son reducir a súa débeda e aumentar a participación en Iberdrola.�

Os cambios de discurso son
habituais, sobre todo nos car-
gos públicos, aínda que al-
gúns, demasiados bruscos,
chaman a atención. Un dos
máis recentes foi o protagoni-
zado polo presidente da CEG,
Antonio Fontenla, ante as ac-
cións da Administración para
regular o mercado da vivenda.
O pasado día 16 de xullo pe-
diu, nunha comparecencia co
presidente da Xunta, Emilio
Pérez Touriño, tras a presenta-
ción dun informe sobre em-
prendedores, que “o sector
público ocupe o lugar do pri-

vado”. Non obstante, non hai
tantos meses que acusaba a
mesma Xunta de “interven-
cionista” nun informe sobre a
Lei de Vivenda promovida
polo bipartito.

O erro do Goberno galego
nesa norma era, segundo Fon-
tenla, a reserva do 40 por cento
do chan para a construción de
vivenda protexida. O motivo
da protesta, feita pública o pa-
sado 8 de xaneiro, estaba na re-
dacción do informe do Conse-
llo Económico e Social (CES)
sobre a devandita Lei. Mentres
a postura do CES era a de pedir

que esa reserva aumentase até
o 50 por cento, a patronal, que
tamén forma parte deste orga-
nismo, desvinculábase da re-
solución e afirmaba, nunha

longa exposición de motivos
que a medida “penalizaba o
sector” e que “influiría negati-
vamente nunha actividade bá-
sica e fundamental para a eco-
nomía galega”.

A formación dirixida por
Fontenla consideraba que se
estaban “detectando enormes
problemas en moi distintos lu-
gares de Galicia sobre vivendas
de protección autonómica
que non se puideron vender
por falta de comprador”. Non
quedaba moi claro en que lu-
gares se daba a demanda de vi-
vendas protexidas. Por exem-

plo, no concello de Vigo, Fon-
tenla consideraba que chegar a
un 40 por cento de pisos so-
ciais supuña “unha cantidade
confiscadora”.

Non obstante, tras a sus-
pensión de pagos de Martinsa-
Fadesa, o dirixente da patronal
galega parece ter descuberto, e
así o afirmou en presenza de
Touriño, que, “como se indica
na Constitución, os españois
teñen dereito a unha vivenda
digna” e que, no pasado, se
construíu unha cantidade in-
sufuciente de vivendas de pro-
tección oficial.�

FONTENLA MUDA DE OPINIÓN

’’Tras a suspensión de pagos
de Martinsa-Fadesa,
o dirixente da patronal
galega opina que é
necesario construír máis
pisos sociais”

Xosé Ramón Fernández Antonio [á esquerda] xunto co Conselleiro de Economía e Facenda de Cataluña, Antoni Castells.

TRIBUNA �Xurxo González.

’’Quintana avoga por que
Galiza conte cunha parte
do Imposto de Sociedades
das empresas que operan
no seu territorio pero que
teñen sede fiscal en Madrid”
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Pasada a primeira metade do
ano, todos os indicadores de co-
xuntura económica que fomos
coñecendo: PIB, taxa de paro,
cofianza do consumidor, con-
tas do estado, IPC, tipos de xuro,
prezo das materias primas, tipo
de cambio do euro, etc, parece-
ran ser froito dunha confabula-
ción global contra a nosa eco-
nomía. Non embargante, e
pese a que a crise se sinte en to-
dos os sectores con maior ou
menor intensidade, na nosa co-
munidade hai empresas con
proxectos empresariais que de-
mandan máis investimento.

Nunha recente enquisa de
coxuntura industrial, entre ou-
tras cuestións, pregúntaselle
aos empresarios galegos sobre
se a insuficiencia de bens de
equipo limita a súa produción.
Nos últimos trimestres obser-
váramos que fora un factor limi-
tativo na produción de bens in-
termedios. 

É evidente que nunha situa-
ción de cambio de ciclo investir,
xa sexa en bens de equipo, ou en
calquera outro activo susceptí-
bel de facer medrar a nosa em-
presa e unha decisión arriscada.
Estes investimentos teñen un
compoñente estratéxico e adoi-
tan ser  importantes en contía.

Estes empresarios teñen que
evaluar as diferentes alternati-
vas para o devir do seu negocio.
As crises, para as empresas ben
posicionadas, con plans de ne-
gocio sólidos e xestores con vi-
sión son fonte de multiples
oportunidades, xa sexa por mor
de facerse máis fortes no seu
mercado, vía crecemento orgá-
nico ou compras a menores
múltiplos ou ben por medrar en
mercados exteriores ante a de-
bilidade dos actores locais.

É certo que nun entorno de
acceso ao crédito caro (euribor
a un ano no 5,4%) resulta  com-
plicado acometer investimen-
tos. Trátase dunha decisión
trascendental, pero o capital,
combustíbel insustituíbel do
crecemento empresarial, sem-
pre acude a chamada dun pro-
xecto rendíbel.

Unha nova fonte de finan-
ciación para este tipo de empre-
sarios e o Mercado Alternativo
Bursátil, un mercado de valores

para pequenas e medianas em-
presas ( PEMES) que buscan ex-
pandirse, cunha regulación a
medida e cuns custos e proce-
sos acordes ás súas caracteristi-
cas. Os requisitos de incorpora-
ción son moito máis laxos que
no caso doutros mercados e
sempre irán da man dun Asesor
Rexistrado que os axudará en
todos os trámites previos e ao
longo do seu devir bursátil.

Os mercados de valores te-
ñen sido o lugar de encontro en-
tre as empresas e os investidores
e a mellor proba de que este tipo
de mercados favorecen o desen-
rolo das PEMES e o éxito que te-
ñen noutros países. En Gran
Bretaña no Alternative Invest-
ment Market cotizan máis de
1600 PEMES e funciona dende o
ano 1995. O máis recente Alter-
nextfrancés ten a cotizar máis de
120 empresas dende o ano 2005.

Temos que agradecerlle a
Bolsas y Mercados Españoles
(BME) que promovese este
novo mercado, xa que se no
conxunto do Estado se estima
en 5.600 as empresas susceptí-
beis de incorporarse ao Mer-
cado alternativo Bursátil, unhas
225 están na nosa comunidade.

Os empresarios galegos te-
ñen, daquela, a oportunidade
de mostrarse nun novo foro, no
que pór en valor os seus proxec-
tos, iniciativas e visións.�

ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

Manuel Cao

A s torres do ladrillo empezan a caer na suspensión de
pagos-concurso de acreedores de xeito inexorábel

unha vez furada a burbulla inmobiliaria que todos sabían
que non podía seguir pero ninguén era capaz de parala. A
casuística de Martinsa-Fadesa sitúa fronte a fronte dous
empresarios enriquecidos co boom da construción, am-
bos de orixe humilde afastada do modelo de empresarios
de tradición familiar. Manuel Jove e Fernando Martin
medraron coa especulación inmobiliaria até acadaren
importantes fortunas e quixo o azar e/ou a visión de ne-
gocio que o empresario galego lle vendese ao vallisole-
tano unha empresa no mellor momento de valoración
bolsista, polo que alcanzou unha liquidez que fixo de Jove
unha das persoas máis ricas de Galicia e de Martin un
gran propietario de chan urbano en España con promo-
cións inmobiliarias en varios países pero moi endebe-
dado cos bancos e caixas nunha operación de compra
apancada (leverage buy out) que funciona ben nos pro-
cesos favorábeis de revalorización de activos pero que se
converte en letal en situacións de paralización da activi-
dade e desplome bolsista como é agora o caso.

Para a dinámica económica global, é anecdótico que
os primeiros que caen sexan uns ou outros pois o xerme
da crise estaba nos peares do crecemento español que en
calquera momento tiña que acabar. A quen collese no
punto de inflexión deixaríao arruinado. No boom da
construción observamos varias curiosidades: 1) a orixe
dos empresarios foi diversa, non houbo barreiras de en-
trada no sector e velaí algunhas persoas que pasaron da
paleta á promoción inmobiliaria cun éxito espectacular
(El Pocero); 2) resultou clave a conexión entre decisores
políticos e promotores –nalgún caso, dábase unha confu-
sión de funcións– readaptando calquera norma urbanís-
tica, ambiental ou patrimonial á hora de recualificar; 3)
acadouse certa pericia na construción residencial coa in-
ternacionalización das empresas e 4) a elite construtora
ten un tufiño futboleiro pois moitos negocios tomaron
alento e folgos nos palcos do Santiago Bernabéu; velaí a
Martin e o seu mentor Florentino Pérez convertidos en
empresarios de postín case saídos da nada.

Difícil tarefa se lles presenta aos gobernos para solucio-
nar esta desfeita. Semella innecesario seguir construíndo
máis pois só desvalorizaría o patrimonio existente e non se
prevén novas burbullas. Ademais, é bon que os capitalistas
beneficiarios sufran agora as consecuencias da caída dado
que son responsábeis directos e por riba é moi dificil que se
reconvertan a negocios menos especulativos e coa obriga
de competir (certos desinvestimentos foron para entrar en
empresas protexidas como enerxía, obras públicas).

Dalgúns xeito, os gobernos deberían apoiar máis os em-
presarios realmente emprendedores de proxectos compe-
titivos orientados ao mercado global e con vontade de per-
manencia a longo prazo innovando, mellorando procesos,
asentando capital social e tecido produtivo no país. �

Semella innecesario
seguir construíndo máis
pois só desvalorizaría
o patrimonio existente e non
se prevén novas burbullas”

’’

’’
MARTINSA-FADESA

As novas oportunidades
de financiamento
para PEMES en expansión

’’En Gran Bretaña
no Alternative Investment
Marketcotizan máis
de 1.600 PEMES”

Vista da praza da Bolsa de Londres, onde ten a sede o Alternative Investment Market. RICHARD VEGH
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Portugal. Castillo considera que
para Galiza é interesante non
centrarse só no Norte, “xa que
se trata dunha das zonas máis
deprimidas de Europa”. Do

mesmo xeito, España é o des-
tino máis importante da expor-
tación portuguesa, e a mala
evolución da súa economía ten
repercusións no país luso.�

mén na economía galega. O
país veciño é un dos nosos prin-
cipais destinos de exportación,
e está a punto de formalizarse a
eurorrexión Galiza-Norte de

Xurxo González
A crise portuguesa orixinouse
tras a fin da burbulla inmobilia-
ria, un dos factores da rápida
taxa de crecemento. A isto
uniuse unha profunda crise da
obra pública (que explica o gran
número de traballadores deste
sector en Galiza). O Estado por-
tugués non aproveitara os bos
anos 90 para resolver os proble-
mas estruturais que ameazaban
a economía. Francisco Barcia,
xornalista galego correspon-
dente en Lisboa do xornal espa-
ñol La Gaceta de los Negocios,
considera que unha das refor-
mas que quedou pendente foi a
fiscal. “Os Gobernos portugue-
ses non conseguiran controlar a
elevada evasión, así que cando o
Estado precisou impulsar a obra
pública para facer fronte á crise
da construción non tiña marxe
de manobra”, sinala Barcia.

En 2001 Portugal foi o pri-
meiro socio comunitario que
violou o Pacto de Estabilidade,
que prohibía que a porcentaxe
do déficit público sobre o PIB su-
perase o 3%. A chegada en 2002
de Durão Barroso a xefe do go-
berno, devolveu a política eco-
nómica portuguesa á ortodoxia
macroeconómica, a pesar das
protestas da cidadanía afectada
polo recorte do gasto público. 

A esta situación uniuse a de-
sarticulación dos sectores tradi-
cionais. Barcia apunta que “a
Portugal afectoulle moito a glo-
balización en actividades como
o téxtil ou os compoñentes para
automóbiles”. A apertura dos
mercados prexudicou a estas in-
dustrias, que tiñan no baixo
custe da man de obra a clave da
súa competitividade. Unha das
zonas que máis afectadas se viu
foi o Norte, que leva anos afas-
tándose da media europea a un
ritmo moi acelerado.

A MAIOR DESIGUALDADE DE EUROPA. A
crise global que ameaza todas as

economías dende hai meses es-
tase notando menos nos indica-
dores macroeconómicos portu-
gueses que nos españois por-
que, como indica Xosé Aser Cas-
tillo Pereiro, presidente da Aso-
ciación de Empresarios Galegos
en Portugal, os do país veciño
partían dun nivel moito máis
baixo. Así, o crecemento do PIB
agardado para 2008 é dun 1,5%,
cando o de 2007 foi dun 1,8%. O
desemprego ronda o 8% dende
hai anos, aínda que nos noventa
estaba arredor do 4%, isto é, o
que os técnicos consideran
pleno emprego. Segundo Casti-
llo, “a inflación estase compor-
tando razoabelmente ben”, xa
que o ano pasado pechou nun
2,7% e a previsión para este sitú-
ase en torno ao 3%.

A situación para a poboa-
ción caracterízase hoxe por
profundas desigualdades, fun-
damentalmente en dous ám-
bitos, o territorial e o de clase
social. No social, os datos de
Eurostat (a axencia estatística
da Comisión Europea) sinalan
que Portugal é o país cunha
maior desigualdade entre os
que máis cobran e os que me-
nos. No territorial pódense fa-
cer dúas distincións funda-
mentais: a costa é máis rica que
o interior, e o Norte é a zona
máis deprimida do país.

A difícil situación que se vive
en Portugal ten influencia ta-

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

Galiza medrará máis que as outras Comunidades. Segundo un es-

tudo de Hispalink, unha rede de investigación económica integrada por

universidades do Estado, as previsións de crecemento económico son

mellores en Galiza que no resto de España. O PIB aumentará, sumando os

anos 2008 e 2009, un 4,8 por cento, seis décimas máis que a media estatal,

impulsado polos servizos e a industria. �

Portugal adiantouse na crise
O cambio de século non lle sentou ben á economía
portuguesa, que avanzara moito dende a
incorporación á UE. A partir de 2000, o Produto
Interior Bruto pasou de medrar a un ritmo por
encima do 4 por cento a valores próximos ao 1%,
mesmo cunha recesión do 0,8% en 2003

PPonontte Ve Vascasco de Go de G ama, ao fama, ao fondoondo, en Lisboa., en Lisboa. XXAN CAN CARBALLAARBALLA

Francisco Barcia, correspon-
dente deLa Gaceta de los Ne-
gocios en Lisboa pensa que
Portugal foi quen de modificar
en certa medida o seu modelo

de crecemento, sendo quen de
exportar tecnoloxía, maquina-
ria e téxtil con valor engadido.
“Aínda que non será fácil recu-
perar taxas de crecemento an-

teriores, están no bo camiño”,
sinala o xornalista galego, que
considera que a boa evolución
do sector exportador portu-
gués foi un dos factores clave
para facer máis levadeira a
crise. Por outra parte, o actual
goberno socialista desenvol-
veu un plan de infraestruturas
para tentar relanzar o sector
das obras públicas. Nel inclú-
ese o tren de alta velocidade e
un novo aeroporto internacio-
nal en Lisboa.

A preocupación en Portu-
gal céntrase na fenda cada
vez máis grande entre o seu
PIB per cápita e a media da
UE. Pasar a situarse por de-
trás de Grecia supuxo unha
humillación, pero as previ-
sións son peores. Algúns ana-
listas pensan que se se man-
teñen os actuais ritmos de
crecemento, Portugal será o
país máis pobre da Unión en
2020, mesmo por detrás de
Romanía e Bulgaria.�

Tentativas de relanzamento

’’Para Galiza é interesante
non centrarse só no Norte,
xa que se trata dunha
das zonas máis deprimidas
de Europa”

[Xosé Aser Castillo Pereiro]
Presidente da Asociación de
Empresarios Galegos en Portugal.
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ppaarraa  aaffrroonnttaarr  aass  tteemmppeerraattuurraass
ddee  BBeeiixxiinngg??
Sempre dá un pouco de moral
porque normalmente me cus-
taba render ben en condicións
de moito calor. Agora sei que
tamén podo en condicións
duras. 
EEnn  GGaalliicciiaa  aaggaarrddaammooss  uunn--
hhaa  mmeeddaallllaa  ddee  oouurroo  ssúúaa..
SSeerrííaa  uunnhhaa  ddeecceeppcciióónn  ppaa--
rraa  vvoosstteeddee  nnoonn  ccoonnssee--
gguuiillaa??
Non, para min non,
aínda que sei que para
a xente si o sería. Os
Xogos non o son todo.
Teñen moita repercu-
sión mediática, pero non
significa que o que os gañe
sexa o mellor triatleta do mun-
do. É algo que o teño claro,
quede de primeiro, quinto ou o
que sexa. Obviamente, interé-
same quedar diante por todo o
que implica. Pero eu son un
triatleta os catro anos do ciclo
olímpico, aínda que só se lem-
bren de nós nestes momentos. 
OOss  XXooggooss  OOllíímmppiiccooss  ssoonn  oo  ggrraann
ttrriinnqquuee  ddooss  ddeeppoorrttiissttaass,,  ppeerroo
ccaall  vvaaii  sseerr  oo  sseeuu  rriittmmoo  ddee  vviiddaa
dduurraannttee  aa  ccoommppeettiicciióónn??
Nun principio, imos marchar a
unha illa de Corea moi próxi-
ma e tranquila para a adapta-
ción horaria e climática. Logo
viaxaremos a Beixing >>>

Raña volve gañar unha proba de triatlón. Iván Raña regresou o 20 de

xullo ao máis alto do triatlón mundial ao gañar a proba da Copa do Mundo

que se celebrou en Kitzbuehel (Austria). Este triunfo permítelle ao triatleta

acabar con cinco anos de seca, xa que a súa última vitoria data do 2003, na

proba da Copa do Mundo celebrada en Madeira. O triatleta separouse do

pelotón na carreira a pé e triunfou con 6,2 segundos de vantaxe sobre o ne-

ocelandés Eris Gemmell, e de 6,9 segundos sobre o suízo Sven Riederer.�

Esther Quinteiro
AA  úúllttiimmaa  ccoommppeettiicciióónn  ddee  HHuunn--
ggrrííaa  ccoonnvveerrtteeuunnoo  nnoo  sseegguunnddoo
ttrriiaattlleettaa  ccoonn  mmááiiss  vviittoorriiaass  nnaa
CCooppaa  ddoo  MMuunnddoo..  AA  eessttee  rriittmmoo
nnoonn  vvaaii  ttaarrddaarr  mmooiittoo  eenn  sseerr  oo
pprriimmeeiirroo..
Aínda hai moito que traballar
pero isto significa que é posí-
bel, así que teño que seguir
nesta liña. Faríame moita ilu-
sión conseguilo.
LLooggrroouu  oo  ddéécciimmoo  ssééttiimmoo  ppooddiioo
sseegguuiiddoo..  EEsseess  nnúúmmeerrooss  ttrraaddúú--
cceennssee  aallgguunnhhaa  vveezz  eenn  pprreessiióónn
ppaarraa  mmaanntteerr  aa  mmaarrccaa??
Non. Eu son consciente de
que calquera día vou baixar
do podio. De momento tiven
sorte porque non sufrín nin-
gunha caída. O importante é
ter un bo nivel deportivo.
Cantos máis podios veñan,
mellor, pero non vou obsesio-
narme por iso.
DDeessppooiiss  ddee  ssuuppeerraarr  ooss  3377  ggrraaooss
áá  ssoommbbrraa,,  sséénntteessee  mmááiiss  sseegguurroo

Xavier Gómez Noia (Basilea (Suíza), 1983) superou os
atrancos da súa carreira deportiva para se facer máis
forte e converterse nun dos atletas máis en forma do
mundo. Agora afronta os Xogos Olímpicos coa
esperanza dunha medalla.

’’Eu son triatleta os catro 
anos do ciclo olímpico,
aínda que só se lembren
de nós nestes momentos”

’’Son consciente
de que o deporte de elite
non pode ser moi bo,
pero tamén nos coidamos
moito”

Xavier Gómez Noia
‘O que gañe medalla non pode presumir
de ser o mellor triatleta do mundo’

Xavier Gómez Noia
tras gañar unha proba

en Vancouver (Canadá).

LYLE STAFFORD/REUTERS

GALEGOS NOS XOGOS OLÍMPICOS
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tres días antes da compe-
tición, pero non estaremos na
vila olímpica. Ao rematar si
que iremos e agardo que poi-
damos compartir experiencias
con outros atletas, que tamén é
bonito.
OOss  sseeuuss  ppaaiiss  ttrraassllaaddáárroonnssee  aa
PPoonntteevveeddrraa  ppaarraa  aappooiiaalloo  ee  vvooss--
tteeddee  ddeeiixxoouu  aa  rreessiiddeenncciiaa  ddee  ddee--
ppoorrttiissttaass  ppaarraa  eessttaarr  ccoonn  eelleess..
AAttéé  qquuee  ppuunnttoo  ssoonn  iimmpprreesscciinn--
ddííbbeeiiss  nnaa  ssúúaa  ccaarrrreeiirraa??
Nunca cheguei a estar interno
nun centro de tecnificación,
senón que vivía nun piso e uti-

lizaba as instalacións. Ago-
ra estou totalmente ex-

terno. A verdade é
que meus pais fa-
cilítanme as cou-
sas,sobre todo
nos momentos
máis duros. Pó-
ñenme as cou-
sas máis fáciles.
DDiinn  qquuee  aa  ssúúaa
nnaaii  éé  aa  mmeelllloorr
nnuuttrr iicciioonniissttaa
qquuee  ppooddee  tteerr..  HHaaii
aallggúúnn  pprraattoo  qquuee

nnuunnccaa  eessttáá  eennrriibbaa
ddaa  mmeessaa??  
Os doces e os fritos
están prohibidos.
Sempre intento co-

mer san e o máis va-
riado posíbel. 
TTeenn  qquuee  ccoonnttrroollaarr  ttrreess

eessppeecciiaalliiddaaddeess..  DDiivviiddee
oo  sseeuu  tteemmppoo  oouu  ccaaddaa  ddííaa

pprraaccttiiccaa  uunn  ddeeppoorrttee??
Si, fago tres sesións de

adestramento diario, un-
ha por especialidade. Pola
mañá, nado uns catro ou
cinco quilómetros e logo
fago bici dous ou tres.
Vou comer e durmo a
sesta. Despois toca o
adestramento da carrei-
ra a pé unha hora, hora
e cuarto, dependendo
do día. E finalmente,
os estiramentos e
exercicios de fortale-
cemento... Ao final
dedicas todo o día.
QQuuee  rreessuullttaa  mmeelllloorr::  ssoo--
bbrreessaaíírr  nnuunnhhaa  eessppeecciiaa--
lliiddaaddee  oouu  sseerr  eessttáábbeell
nnooss  ttrreess??

DEPORTES.23.ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

É moi importante neste depor-
te non ter puntos débiles. Man-
ter un bo nivel nas tres especia-
lidades. O meu punto forte po-
de ser a carreira a pé, que é o
que me está permitindo gañar
moitas competicións. Esa últi-
ma etapa é esencial.
NNoonn  ssee  pprreesseennttoouu  aaoo  CCaammppiioo--
nnaattoo  ddee  AAuussttrriiaa..  TTeenn  uunn  ttooppee  ddee
ccoommppeettiicciióónnss  ccaaddaa  aannoo??  
Non, pero hai que seleccionar.
Vai un pouco en función do ca-
lendario e do que esixe cada
competición. Hai algunhas
que te deixan moi baleiro e hai
outras nas que, se cadra, sen
tanto esforzo podes estar. Nor-
malmente son unhas 15 com-
peticións ao ano.
AAddeessttrraammeennttooss  iinntteennssiivvooss,,
ccoonnttiinnuuaass  vviiaaxxeess,,  mmááxxiimmooss  eess--
ffoorrzzooss  dduurraannttee  aass  ccoommppeettii--
cciióónnss......  ÉÉ  ssaauuddáábbeell  oo  ddeeppoorrttee
ddee  eelliittee??
Non creo que sexa moi saudá-
bel. Seguramente facendo
menos, sería mellor. Pero ta-
mén levamos unha vida máis
controlada ca unha persoa
normal. Comemos mellor,
descansamos máis... Son
consciente de que isto non
pode ser moi bo, pero tamén
nos coidamos moito.
AA  ggrraannddee  eessppeerraannzzaa  ddaa  CChhiinnaa
ppaarraa  llooggrraarr  mmeeddaallllaa  nnooss  XXooggooss,,
aa  ttrriiaattlleettaa  WWaanngg  HHoonnggnnii,,  ffooii
ssuussppeennddiiddaa  ddoouuss  aannooss  ppoorr  ddoo--
ppaaxxee..  ÉÉ  ttaann  dduurroo  oo  ddeeppoorrttee  ddee
aallttaa  ccoommppeettiicciióónn  ccoommoo  ppaarraa
ccaaeerr  nneessaa  tteennttaacciióónn??
Creo que a xente o que busca é
mellorar o seu nivel por méto-
dos que non van co deporte. O
deporte significa xogo limpo, e
esta xente xa non só prexudica
a saúde, que é cousa deles, se-
nón que tamén impide que os
que se esforcen gañen carrei-
ras. Hai que perseguilos e eli-
minalos.
NNoo  11999999  ddeessccuubbrríírroonnllllee  uunnhhaa
aannoommaallííaa  ccaarrddííaaccaa  ee  ffooii  vveettaaddoo
dduurraannttee  uunn  tteemmppoo..  LLeemmbbrraa  oo
mmeelllloorr  ccoonnsseelllloo  qquuee  llllee  ddeerroonn
nneesseess  mmoommeennttooss??
Déronme moitos. Afortunada-
mente, tiven moita xente que
estivo aí. Dicíanme que loitase
polo que era xusto e que non
me derrubase. Contei co apoio

de moita xente e afortunada-
mente seguín. Era moi fácil ti-
rar a toalla pero ao final conse-
guín o meu obxectivo.
ÉÉ  ccoommppaarráábbeell  oo  eemmppeeññoo  ddee  rree--
ccuuppeerraarr  aa  lliicceennzzaa  ccoo  ddee  ggaaññaarr
uunnhhaa  mmeeddaallllaa  nnooss  XXooggooss??

Pode asimilarse. Ese proble-
ma fíxome máis forte a nivel
psicolóxico, e iso nótase nos
adestramentos e competi-
cións. E na preparación para
os Xogos estou moi motivado
para conseguir o meu obxecti-

vo. Aínda que tamén sei que
isto é deporte e pode pasar
calquera cousa. Os 55 que es-
tán na saída estanse a prepa-
rar o mellor posíbel. Eu tenta-
rei facelo o mellor que poida.
Veremos o que ocorre.�

Pereiro acaba o seu ano deportivo. A caída do ciclista de Mos Óscar Pe-

reiro no Tour de Francia non só lle supuxo poñerlle punto e final á carreira

gala. A fractura de húmero apártao dos dous grandes retos deportivos

que lle quedaban este ano: a Volta a España (na que quería destacar) e os

Xogos Olímpicos. O corredor do Caisse d’Epargne estaba na preselección

de Beixing.

>>>
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clásicas que o réxime cataloga-
ba como perniciosas (por
exemplo O gran ditador, de
Charles Chaplin). 

O ano no que o primeiro ci-
neclub galego viu a luz foi o 1954,
cando o Cineclub Pontevedra
pon en marcha as súas primeiras
proxeccións con filmes france-
ses e portugueses. Nos anos 70
xurdiu na Escola Universitaria de
Profesorado de Ourense, un dos
cineclubs galegos máis emble-

CULTURA.24. ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

Carme G. Magdaleno

S on moitos os galegos
nados entre as déca-
das dos 50 e 60 que
teñen algunha lem-

branza asociada ao cineclub da
súa vila. No último tramo da
ditadura franquista, estas aso-
ciacións convertéronse en acu-
billo da subversión e a curiosi-
dade polas novas correntes do
cinema mundial ou as pezas

máticos, o Padre Feixoo. Os cine-
clubistas ourensáns organizaron
durante varios anos as Xornadas
de Cine de Ourense, que se adi-
caban principalmente ao cine-
ma marxinal e á defensa de Gali-
cia como nacionalidade socio-
cultural. Así, o Padre Feixoo eri-
xiuse nun grande revulsivo de
debates políticos e cinematográ-
fico. Cando estas xornadas desa-
pareceron, o cineclub de Carba-
lliño (en funcionamento

Cineclubes, a pesar de todo,
unha alternativa á crise
Foron, dende o seu comezo, fonte de
inquedanzas non só cinéfilas, senón tamén
culturais e políticas. Hoxe a falta de
infraestruturas ou a carestía dos materiais,
están a poñelos en perigo. A crise das salas
comerciais, aféctalles negativamente.
Mais, contodo, poden ser unha alternativa:
un dos poucos lugares nos que no futuro
se exhiba o cine colectivamente

Exposición de cartéis sobre a historia do cine galego. 

>>>
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todo tipo e que cultiven unha
cultura cinéfila, e que o fagan de
xeito participativo e horizontal. É
certo que tamén están as salas
comerciais para ver cine en pan-
talla grande, pero cada vez son
menos e a súa oferta é moito
máis homoxénea”. 

Os cineclubs son o circuito de
exhibición natural do cine non
estritamente comercial, o espa-
zo onde ver ese cine invisíbel nas
carteleiras das grandes cadeas e
nos estantes de éxitos dos video-
clubs. Segundo Xan Gómez Vi-
ñas, presidente do cineclub de
Compostela, ese debe ser o crite-
rio principal de selección das pe-
lículas: “O noso obxectivo é dar a
coñecer os autores máis desco-
ñecidos ou agochados polo
mercado. Apostamos por un ci-
nema comprometido expresi-
vamente, que aporte algo novo e

que promocionan a imaxe das
vilas e concellos e teñen máis
relumbrón, as institucións non
destinan axudas para o traballo
cotiá non cineclubs”. 

‘SEGUEN A SER TAN NECESARISO COMO
NOS SEUS PRIMEIROS ANOS’.A pesar
de todo, o cineclubismo aínda
non rematou a súa misión. To-
rreiro afirma con rotundidade
que os cineclubs seguen sendo
tan necesarios coma nos seus
primeiros anos: “ a pesar da
grande extensión dos formatos
domésticos de vídeo e da inter-
net, que poñen os filmes ao al-
cance de todos, seguimos preci-
sando motores que promovan o
gusto e o entendemento de ma-
nifestacións culturais como o ci-
nema. Non hai outras institu-
cións, nin públicas nin privadas,
que cubran a difusión de cine de

Galicia, representan a época
máis dinámica do movemento
cineclubista galego. Baixo a di-
rección da Federación, a difu-
sión cinematográfica aumen-
tou considerabelmente coas se-
manas de cine celebradas en
moitos puntos diferentes da
nosa xeografía. Ademais, multi-
plicáronse as actividades para-
lelas ao cinema: obradoiros de
formación, foros de debate, pu-
blicacións periódicas, etc. Hoxe
persiste en Galicia a actividade
de 14 cineclubs, entre os que
destacan, amais dos xa citados,
o de Compostela, o Adega de
Vilagarcía, Xiria de Cangas, ou o
Lumière de Vigo. Pero sobrevi-
ven a contracorrente. 

DEPENDENCIAS DAS SALAS COMER-
CIAIS.Son moitos os atrancos que
os cineclubs galegos teñen que
sortear para continuar coa pro-
gramación fílmica. O primeiro
deles é a ausencia de local pro-
pio. O máis habitual é que os ci-
neclubs dependan do aluguer
de salas comerciais para proxec-
tar, o que na maioría dos casos
duplica os custes. Isto provoca
tamén unha dependencia das
axudas institucionais e a ralenti-
zación da periodicidade das ex-
hibicións. O peche case masivo
das salas comerciais nas vilas ga-
legas empeora con moito a si-
tuación. Moitos cineclubs tive-
ron que interromper indefinida-
mente a programación, ou reco-
rrer ao formato DVD (concibido
para pantalla pequena) para re-
ducir custos. 

Os problemas económicos
non rematan aí. O prezo diario
de aluguer dunha copia en 35
mm non baixa dos 300 euros, ao
que se deben sumar os cartos do
transporte e os de proxección,
que hai que facer con máquinas
cuxo mantemento é moi custo-
so. Son cantidades inasumíbeis
para pequenas asociacións cul-
turais que dependen do esforzo
voluntario. E aínda que o mate-
rial sexa o axeitado e as dota-
cións suficientes, o persoal cos
coñecementos precisos para
manexar os proxectores escasea.

Os cineclubistas quéixanse
de que as institucións públicas
ignoran estas necesidades. O
Presidente da Federación Gale-
ga de Cineclubs e do Padre Fei-
xoo, Henrique Torreiro, percibe
“unha actitude da Administra-
ción que infravalora o papel do
cinema considerándoo un en-
tretemento residual que non
precisa dun apoio especial.
Máis alá de festivais puntuais,

dende 1969) tomou o rele-
vo coas Xornadas de Cine e Ví-
deo de Galicia, XOCIVIGA. 

Os anos 80, nos que se crea a
Federación de Cineclubs de

CULTURA.25.

non sexa máis do mesmo. Que-
remos amosar o que o conven-
cional esconde, procurando fil-
mes con xeitos de expresión ci-
nematográfica que vaian a con-
tra do hexemónico”.

Os dous expertos se amosan
de acordo en que a visión dos fil-
mes non debe quedar no entre-
temento efémero, senón que ten
que cumprir un papel intelectual
e reflexivo. “Preténdese un visio-
nado crítico, tendo en conta as
claves de interpretación das pelí-
culas, o funcionamento da lin-
guaxe audiovisual, etc. A partir
de aí xéranse todo tipo de refle-
xións: dende artísticas e estéticas
até sociais e políticas”, explica
Torreiro. Xan Gómez remarca
que “o cinema non é só unha fá-
brica de soñosou medio de eva-
sión, senón tamén unha ferra-
menta válida para pensar”.�

ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

OTTO / A.G.N.

Os cineclubes son o circuito
de exhibición do cine non es-
tritamente comercial, o espa-
zo onde ver ese cine invisíbel
nas carteleiras das grandes ca-
deas e nos estantes de éxitos
dos videoclubs.

Mais, o seu valor engadido
non fica só no feito de ofrecer
os filmes que pasan desaper-
cibidos ou a revisitación dos
grandes clásicos da historia do
cinema. O realmente valioso é
a posibilidade de interacción:
o intercambio de pareceres

sobre as obras entre os socios
ocupa un lugar fundamental
na maioría de cineclubs, sexa

a través da organización de
debates e foros tralas proxec-
cións ou de xeito completa-
mente espontáneo. Por
exemplo, no Cineclub Com-
postela os socios chegaron a
ter a oportunidade de discutir
as películas cos seus propios
autores. Estas son algunhas
das razóns polas que, aínda
que o público dos cineclubs é
moito menor co das salas co-
merciais (a media está entre
40 e 50 socios por cineclub), é
moito máis fiel e adicto.�

O (único) lugar para falar de cine

’’Nalgúns casos, os socios
chegan a ter a
oportunidade de discutir
as películas cos seus
propios autores”

A vista dos problemas e opor-
tunidades, as solucións para a
supervivencia dos cineclubs
son inequívocas. Henrique
Torreiro opina que, aínda que
non sería o remedio definiti-
vo, a implicación da Adminis-
tración é imprescindíbel. De-
se xeito poderían recuperarse
salas ben equipadas “que de-
an verdadeira sensación de ci-
ne e nas que non se perda o
poder visual do filme orixi-
nal”, realizar campañas de fo-
mento do cinema, ou crear
máis filmotecas públicas (só
contamos en Galicia coa da
Coruña) que conserven e
acheguen o patrimonio au-
diovisual a todos os sectores

da poboación urbana e rural. 
Para Xan Gómez, a inter-

vención institucional non debe
quedar nas subvencións pun-
tuais dos cineclubs, senón que
“debe ser unha política global e
profunda  que eduque e fo-
mente o gusto polo cinema xa
dende as escolas e o inclúa na
formación dos estudantes, que
entenda que as obras cinema-
tográficas son fundamentais
para o pensamento contem-
poráneo”. 

Son moitos os  handicaps
da nova sociedade: a propia
crise das redes comerciais de
distribución e exhibición, a in-
fluencia das novas teconoloxí-
as, a multiplicación de ofertas

culturais. O cineclubismo de-
be adaptarse aos novos tem-
pos para sobrevivir ao comezo
deste século, cunha maior
cualificación do seu persoal e
con máis ambición por parte
dos seus dirixentes. Iso pasa,
segundo Torreiro, por “reno-
var constantemente os méto-
dos de atracción de novo pú-
blico e a fidelización do xa
existente”. 

Así e todo, a incertidume é a
palabra chave á hora de definir
o futuro dos cineclubes. A súa
resurrección ou morte definiti-
va segue a depender, por fortu-
na ou por desgraza, da vontade
e o esforzo altruísta dos verda-
deiros amantes do cine.�

Salvar as salas e salvar o bo gusto’’O máis habitual é que
dependan do aluguer de
salas comerciais para
proxectar”

’’O noso obxectivo é dar
a coñecer os autores
máis descoñecidos ou
agochados polo mercado”

[Xan Gómez Viñas]
Presidente do cineclub de Compostela.

>>>
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domingo 3 de agosto. Co cartel
deste ano, que encabezan in-
terpretes e bandas consagradas
dentro da escena de raíz, a aso-
ciación Xermolos, organizado-
ra do evento, amplía os límites
do festival máis alá dos ritmos

MÁIS QUE FOLK.Aínda que falar de
Pardiñas poda remitir exclusi-
vamente a pensar en música, o
certo é que o festival ten un ca-
rácter multidisciplinar. No seu
marco celébrase, en colabora-
ción coa Asociación de Gaitei-
ros Galegos, a XVI Mostra de
Artesáns de Instrumentos de
Música Tradicional, que conta
con espazo e programación de
seu. Así. O sábado tras a aper-
tura da mostra, abrirase o esce-
nario para os músicos que o
desexen. Ademais actuará o
grupo Tanxedoras de Vigo e O
Freixo das Pontes. 

En paralelo abriranse as ex-
posicións Letras en rocha viva,
de Xosé M. Rivera e a mostra
de fotografía Terraasinada po-
lo colectivo Ortegal e As Pon-
tes. Tamén se porá en marcha
o domingo o obradoiro de bai-
le tradicional a cargo de Mont-
se Rivera e o taller de xoguetes
sonoros impartido por Lucia-
no Pérez.�

CULTURA.26. ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

tradicionais dando cabida ao
rock de grupos como Zënzar.

O sábado actuarán Clan Ma-
ragato, Sherpah, Zënzar e Ma-
necas Costa e, o domingo, Tiru-
leque, Marenostrum e Les
Trompettes du Mozambique.

redor de textos Nazaret López,
Carlos Santiago, Lucho Pena-
bade e X. H. Rivadulla. Contou
no apartado musical coa cola-
boración de Mini e Mero. 

A música terá o seu protago-
nismo na noite do sábado 2 e

M.B.
Despois de reunir máis de
25.000 persoas o pasado ano no
Balneario de Guitiriz, o Festival
Pardiñas aposta por unha com-
binación de world music e de
rock para volver bater marcas
de asistencia na XXIX edición. A
presenza de artistas consagra-
dos dentro da música de raíz
como o guineano Manecas
Costa e os bretóns Les Trom-
pettes du Mozambique son al-
gunhas das súas bazas. 

A cita dará comezo o venres
1 de agosto coa representación
no Campo da Feira da obra
Pan, a cargo da compañía Volta
e Dálle. O espectáculo, que xira
ao redor da malla, artellase ao

Música, arte e artesanía
do 1 ao 3 de agosto
nunha das citas co folk
máis antigas do país

Manecas Costa, Les Trompettes du Mozambique
e Zënzar no Festival de Pardiñas

A toponimia é a memoria da
relación do pobo coa paisaxe
ao longo dos séculos. Tanto
por antigüidade, variedade e
número, o noso país goza dun-
ha gran riqueza toponímica,
cifrada entre millón e medio e
dous millóns de topónimos,
debidos, fundamentalmente,
a tres factores: a orografía, a
dispersión poboacional e a di-
visión da propiedade.

Porén, a progresiva transfor-
mación dos modos de ocupa-
ción do territorio está a pór en
serio perigo a supervivencia de
moitos topónimos tradicionais,
situación que se ve agravada
polos xuízos de valor ou prexuí-
zos relativos á lingua galega.

Un caso recente e vixente
de todo isto é o que está a
acontecer no Concello de Poio
a respecto do topónimo Rabo
do Porco, onde a Corporación
Municipal, nun alarde de sen-
sibilidade social, a piques está
de perpetrar un atentado con-
tra o noso patrimonio inmate-
rial, herdado de xeración en
xeración a través dos séculos e

que, da súa importancia cro-
nolóxica e histórica, poden
darnos idea as proporcións
dos estratos toponímicos que,
segundo Elixio Rivas (1982),
son:  Prerromano, 21,3%; Lati-
no, 67,1%; Xermánico, 7,8%;
Árabe, 2,1%; Outros, 2%.

É na Alta Idade Media
(anos 800-1000) cando come-
zan a aparecer as entidades,
vilas, herdades, coutos, seño-
ríos, as abadías monacais, etc.
Pertencentes á abadía Ciste-
cense de Armenteira eran as
herdades de Canelas e Rabo
de Porco, doazón de Afonso
VII, en 1155, a do Ero, primei-
ro abade do Cenobio.

Frei Damián Yáñez Neira,
bibliotecario do Mosteiro de
Oseira, no seu traballo titulado
El Monasterio de Armenteira y
sus Abades(Museo de Ponte-
vedra, 1980, páx. 209) achéga-
nos unha referencia a herdade
de Rabo de Porco.

Que a primeira proba docu-
mental que atopemos do topó-
nimo sexa durante o mandato
de Frei Bernabé Cano, quen

exerceu a abadía no trienio
1683-1686, en que o Mosteiro
de Armenteira lle afora a Do-
mingo Rodríguez, de Rexó, para
sí e por tres vidas de reis ou raí-
ñas, a herdade chamada do Ra-
bo do Porco, por un ferrado de
centeo, posto a súa costa na
Granxa de Rexó, non quer dicir
que este non sexa máis antigo,
toda vez que a exclaustración
dispersou os papeis do Mostei-
ro de Armenteira, indo parar a
mans de particulares de Cam-
bados, na súa meirande parte.
Tal é o caso dun Manuscrito do

P. Frei Basilio Duarte (S. XVII),
posteriormente doado polo
avogado cambadés Xosé Fraga
ao Seminario de Estudos Gale-
gos, transcrito por Bouza Brei na
revista Compostellanum, 1961,
e de onde entresacamos o dato.

Rabo do Porco non é máis
que un dos moitos zootopóni-
mos que abondan en todo o
mundo –o caso de Oxford, ci-
tado por Gonzalo Navaza, é só
unha pequena mostra– e en
Galiza hai centos de caracterís-
ticas similares, como Ponte do
Porco, interpretado por Fil-
gueira Valverde como alusivo
ao xabarín; e Fonte do Porco,
recollido por Moralejo Laso,
sen especificar se se trata do
animal montés ou doméstico.

Aínda que nalgúns casos a
linguaxe toponímica pode ser
metafórica sen máis, podendo
proceder de simples parecidos
entre o terreo e algunhas for-
mas do animal, como segura-
mente corresponde ao caso
que nos ocupa, derivando as
súas connotacións negativas
unicamente das visións defor-

madas dos propios veciños e
non do topónimo, tendo rela-
ción con prexuízos relativos á
lingua, tal e como moi ben di,
tamén, Gonzalo Navaza.

Outras autoridades na ma-
teria, como o académico Mén-
dez Ferrín, Juan José Moralejo
ou a asociación Vaipolorío,
que ten realizado un loábel la-
bor de recuperación dos topó-
nimos do curso do Rio dos Ga-
fos, tamén se pronuncian fa-
vorábeis a manter o topónimo.

De todos os xeitos, que nun
Concello como o de Poio, rexi-
do por un alcalde nacionalista,
por mor dun inexplicábel des-
liz, por moi unánime que este
sexa, da súa Comisión de Fa-
cenda –gustaríame que alguén
me aclarase que ten que ver co
asunto dita Comisión– teña-
mos que estar a debatir un te-
ma tan obvio como este, non
deixa en bo lugar, precisamen-
te, aos seus compoñentes; so-
bre todo ante quen sabe o pou-
co receptivos que adoitan ser
ante propostas máis impor-
tantes e positivas.�

RABO DO PORCO
A TOPONIMIA COMO PATRIMONIO CULTURAL

TRIBUNA �Xaquín Agulla Gómez.

’’Rabo do Porconon é máis
que un dos moitos
zootopónimos que
abondan en todo o mundo,
derivando as súas
connotacións negativas
unicamente das visións
deformadas e de prexuízos
relativos á lingua”

Este ano celébrase a XVI Mostra de Artesáns de Instrumentos de Música Tradicional. OLI GIRÁLDEZ
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Completa os carteis rotos cos

nomes enteiros de vilas ou conce-

llos galegos.

Neste barullo de letras has de atopar sete nomes de corredo-

res do Tour, nesta edición de 2008.

En toda esta lista de palabras só hai

dúas que non gardan unha clara re-

lación co resto. Saberías decir cales

son, e por qué?

Entre as respostas, só unha é o nome correcto do inventor de

cada cousa:

S
o

lu
ci

ó
n

s:

1-A dinamita:

a-Alfredo Nonföiel

b-Alfredo Nóbel

c-Alfredo Fuel

2-O Futbolín:

a-Alexandre Finisterre

b-Gustavo da Coruña

c-Erasmo de Rotterdam

3-O termómetro:

a-Federico Fellini

b-Daniel Fahrenheit

c-Björn Borg

4-O pararaios:

a-George Washington

b-Charles Boyer

c-Benjamín Franklin

5-A locomotora eléctrica:

a-Werner Siemens

b-Werner Herzog

c-Werner Singer

Nomes:Silleda, Carballo, Vilaxoán,

Domaio, Mondoñedo, Santiso.

Palabras relacionadas:

A número 4 e 8 non son produc-

tos da horta, senón froitos.

Inventores:

1-b;2-a;3-b;4-c;5-a1-Leituga

2-Zenoura

3-Pataca

4-Castaña

5-Repolo

6-Pemento

7-Remolacha

8-Cereixa

9-Tomate

10-Feixón

Antonio García Teixeiro 

TTres pombas chegaron
cansas,/ tristeiras preto

dun neno./O neno deulles
un beixo;… Así comezaba o
primeiro poema que escri-
bín para os cativos. Un día,
estando na clase, erguinme,
collín o xiz e improvisei uns
versos na pizarra. Foi algo
máxico. Os rapaces copiáro-
no, fixéronlle debuxos e dixé-
rono en voz alta. Gozaron.
Nese intre decateime de que
sempre escribiría poesía in-
fantil. O poema foi incluído
posteriormente no meu libro
Nenos , que en 1988 apare-
ceu en Tartaruga, unha co-
lección fermosa e arriscada
no seu deseño. Que gran tra-
ballo fixo Manolo Janeiro! En
Tartaruga, hai máis de vinte
anos, publicáronse libros ex-
celentes. Lembro textos de
Casares, K. Berg, Rico Verea,
X.A.Perozo, David Otero,
X.Pisón, Palmira G. Boullosa
ou Pepe Carballude.
Tartarugafoi unha colección
que abriu canles. Ousada no
seu planteamento e rica en
contidos literarios, un día,
sen facer ruído, desapare-
ceu. Sentino moito pero así é
o mundo do libro.Vinte e
tantos anos despois, Fran-
cisco Castro, escritor e coor-
dinador de novos proxectos
da editorial Galaxia tivo a fe-
liz idea de recuperar a colec-
ción. Cambiou o tipo de le-
tra, dotouna de cor e presen-
touna cun deseño moi
actual e unhas ilustracións
expresivas e graciosas. Disto
encargouse RuAn. Era a Tar-
tarugado novo século. Xa es-
tán na rúa cinco títulos:
Arrolos e Adiviñasde Palmi-
ra, Por se che pasa de David
Otero e Aloumiñose Coplas
de quen isto escribe. Des-
pois destes títulos aparece-
rán máis. As tartarugas vol-
ven andar. Feliz idea, Fran-
cisco. Aínda que vaian
amodo, que non se deteñan.
Seguen a ser necesarias. �

TARTARUGAS

Feliz idea
recuperar 
a colección
de poesía
Tartarugas”

’’

Aiko.

Autor:  Ánxeles Ferrer

Editorial: Everest. Col. Rañaceos

Ánxeles Ferrer, a autora tanto do
texto coma das ilustracións, presén-
tanos a través deste álbum ilustrado
a historia de Aiko, unha cativa, que
como moitos outros, sufriu a marcha
do seu pai na procura dun futuro me-
llor. Cando Daniel, o seu pai, tomou
esta decisión fixo á vez unha pro-
mesa á súa filla, que, por causas alleas
a el, non vai poder cumprir dun xeito
directo, aínda que si, indirectamente

e por medio da súa muller. Aiko
aprende dende ben pequena que
non son as grandes cousas as que fan
que as persoas sexan grandes, senón
que son as ilusións, o agarimo e a xe-
nerosidade os que provocan  certas
cotas de felicidade necesarias para
entender o ciclo vital de todo aquilo
que nos rodea. O contido do libro é
duro pero certo, o final inxusto mais
real. Tanto un coma o outro confor-
man unha atmosfera impregnada
pola fragrancia da tenrura e do amor.
Destaca o emprego dunha linguaxe
sinxela, expresiva e, ás veces, simbó-

lica que
xunto ás
i l u s t r a -
cións co-
loristas e
fieis ao
t e x t o ,
c o m b i -
nando co-
res e for-

mas segundo sexa o sentido policro-
mático do mesmo, facilitan a súa
comprensión aos primeiros lec-
tores.�

Alba Piñeiro

A grandeza das pequenas cousas
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rrubo das nosas historias respec-
tivas, aínda que o segundo dos
obxectivos non o conseguiron.
SSoonn  iillllaacciioonniissttaass  ooss  hhiissttoorriiaaddoo--
rreess  ddee  tteennddeenncciiaa  nnaacciioonnaalliissttaa??
Eu falaría de historiadores que
están arraigados na súa terra e
dos que non o están. Un histo-
riador e un profesional que
pode estar enraizado na súa so-
ciedade. Aqueles que falamos
da nosa realidade nacional so-
mos igual de rigurosos que ou-
tros que desexan obviala. Non
se pode encasillar a ninguén xa
que moitos o que fan e esque-
cerse do tempo e da realidade
na que viven.
QQuuee  ssuuppóónn  aa  aappaarriicciióónn  ddee  ggrruu--
ppooss  rreevviissiioonniissttaass,,  rreessppeeccttoo  ddaa
gguueerrrraa??
É unha situación anómala cre-
ada por algúns grupos de histo-
riadores ou mellor de escritores
que, supostamente, escriben so-
bre historia. Non hai que perder
a perspectiva da que parte a his-
toria. Onde estaba en 1936 e a
onde se chega a finais da Guerra
Civil. O que están a facer é mani-
pular os feitos dun xeito deplorá-
bel. Empregan a demagoxia e a
difamación clara e explícita da
historia sen partir de ningún mé-
todo de análise riguroso do pa-
sado. Serva como exemplo que
certos historiadores chegan a
chamarlle “proceso revolucio-
nario” o golpe militar do 18 de
xullo de 1936, cando non foi
máis que unha conspiración
contra un goberno e un sistema
legalmente constituído e que
tiña o aval da cidadanía me-
diante as urnas. Non pode haber
manipulación máis burda.�

hhoossttiilliiddaaddee  ccoonnttrraa  aallggúúnnss  iinnvveess--
ttiiggaaddoorreess......
Trátase do caso concreto da xu-
dialización do traballo de Dio-
nisio Pereira, un historiador que
traballa de modo riguroso e que
foi levado aos tribunais de xus-
tiza por investigar sucesos de
1936. Esiximos que non se xudi-
cialice o traballo dos historiado-
res cando, coma neste caso,
está ben documentado e dispo-
ñen de fontes que avalan a súa
investigación. Sabemos que hai
moitos outros casos de traballos
carentes de documentación e
que non por iso tiveron que res-
ponder ante a xustiza.
ÉÉ  ddooaaddoo  ffaacceerr  uunnhhaa  hhiissttoorriiaa
ccoonnxxuunnttaa  ddee  GGaalliicciiaa  ee  ddoo  rreessttoo
ddoo  EEssttaaddoo??
Habería algúns problemas. Por
unha parte, podería facerse un
estudio comparado, como se
pode elaborar entre España e
Alemaña, a través dalgún sector
coma o económico. Pero non se
pode entender a realidade de
Galiza á marxe, non xa da reali-
dade española, senón dun
reino coma o castelán e o arago-
nés. Habería que falar dunha
realidade subordinada de Ga-
liza respecto de España.
CCoommoo  eessttáánn  aa  rreessppoonnddeerr  ooss  hhiiss--
ttoorriiaaddoorreess  ccaattaalláánnss  ee  vvaassccooss??
Eles teñen unha responsabili-
dade e unha gran visión do que
representou Galeusca hai 75
anos. Como investigadores son
conscientes da realidade que te-
ñen diante. As tres nacións te-
mos problemas comúns. No que
atinxe a historiografía de Galiza,
Euskadi e Cataluña, lévanse en-
saiado campañas de acoso e de-
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cionalidade social do historia-
dor. Tratamos de darlle solución
a moitos problemas que se en-
contran aí dende épocas ances-
trais. Tamén queremos chamar
a atención do que significa a his-
toria nun pobo concreto, cales
son as consecuencias actuais do
pasado e como se poden resol-
ver cuestións pendentes. A utili-
dade e a función social do histo-
riador e algo fundamental. A
xente pregúntase para que estu-
dar historia, para que están os
historiadores.
NNoo  ddooccuummeennttoo  ddeennuunncciiaann  aa

Antonio Cendán
O recén creado Galeusca de his-
toriadoresvén de dar a coñecer
un manifesto con motivo do 75
aniversario do acordo Galeusca
asinado en 1933. Neste docu-
mento analizánse as dificultades
que aínda existen para investigar,
así como a situación da materia
de historia no ensino público.
Uxío Breogán Diéguez é un dos
promotores galegos do texto.
CCoommoo  ssee  eennccoonnttrraa  aa  hhiissttoorriiaa  nnoo
eennssiinnoo??
A materia de historia non goza
de boa saúde, despois de apro-
bada a redución de horarios no
bacharelato. Non está todo o
valorada que debese e non se
espertan novas vocacións neste
campo. De feito, a historia de
Galicia ocupa o último lugar e
ocúltanse fitos de relevo.
EEnn  qquuee  ssiittuuaacciióónn  ssee  eennccoonnttrraa  aa
hhiissttoorriiooggrraaffííaa  ggaalleeggaa??
Neste momento bótanse en fa-
lla aqueles historiadores que ac-
túan dun xeito máis conxunto.
Hai 30 anos había investigado-
res da historia que respondían a
coordenadas de carácter mar-
cadamente galeguista, aínda
que non fosen nacionalistas. Na
actualidade hai moitos que te-
ñen coma marco de referencia a
Galiza, pero publican en caste-
lán ou fan estudos conxuntos da
historia do noso país con Es-
paña. En todo caso, debemos fa-
cer unha lectura conxunta, xa
que se están a publicar traba-
llos moi interesantes. Existe
unha revista como Murguía
que dende 2003 está a ser un re-
ferente. A máis, é moi impor-
tante que o Galeusca de histo-

riadoresnaza desde a nosa terra.
QQuuee  ssuuppóónn  oo  mmaanniiffeessttoo  GGaa--
lleeuussccaa  ddee  hhiissttoorriiaaddoorreess??
Vén representar esa idea da fun-

Uxío Breogán Diéguez, promotor do Galeusca de historiadores

‘A historiografía galega, vasca e catalá
leva sofrido moitas campañas de acoso’

M.V.
A coincidencia entre o pintor
Tiziano, o arquitecto Sanso-
vino e o poeta Aretino, grandes
artistas non só coetáneos en
Venecia, senón tamén bos
amigos e confidentes, espertou
a curiosidade do poeta Xavier
Paz, para documentarse e es-
cribir unha frondosa novela ti-
tulada Renacer (Xerais), na que
arte e erotismo se erixen como
protagonistas.

Paz centra o interese no re-

cén finado Aretino e nas lem-
branzas da súa filla Adria. A tra-
vés dos escritos do pai e da súa
propia experiencia, Adria inte-
rrógase polos problemas mo-
rais que a rodean, desde o sexo á
pintura, o poder ou a guerra. 

A obra formula os proble-
mas dunha sociedade que
acepta o pragmatismo dos
príncipes no exercicio da polí-
tica, pero defende as vellas cos-
tumes no trato entre as persoas.

Xavier Paz, nado na Coruña

en 1949 e residente en Vigo
desde hai anos, onde traballa
de biólogo, publicou o pri-
meiro libro de poesía, Sedi-
mentos, en 2001. A partir de aí,
deu á luz tres poemarios máis.
A súa traxectoria en prosa ini-
ciouna en 2005, cunha ricaz
crónica literaria, Follas do ba-
callau, alicerzada na súa expe-
riencia nos buques de pesca en
Terranova.

O libro, con capítulos nos
que se describe a guerra, a ali-

mentación ou o sexo, non en
balde o seu protagonista, Are-
tino, era erotómano, ten como
vertente principal a ambición
dos personaxes por satisfacer
os praceres humanos. As expe-
riencias iniciáticas de Adria
con Orazzio ou Bernardo, aca-
darán o seu apoxeo con Car-
mina.

O autor falou sobre a súa no-
vela o pasado venres 18 en Vigo,
e volverá facelo  o 25 de xullo en
Santiago, no marco do Festigal.�

’’Aqueles que falamos
da nosa realidade nacional
somos igual de rigurosos
que outros que
desexan obviala”

Xavier Paz publica Renacer,novela sobre o sexo e a moral
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mo misión facer que pensemos
sobre nos mesmos, son algo
máis que artiluxios humorísti-
cos ocorrentes.

Leva como subtítu-
lo “Vida de Culebrius”,
Entelequio Culeus
Ebrius, icona nacional
de Gurzonia. A vida
dun ser imaxinario,
nun lugar tamén ima-
xinario, ambas como
termo metafórico des-
de onde interpretar as
actitudes da vida na
Galiza actual. Novela
de iniciación, que pre-
senta abondos contactos con O
espírito de Broustenac; non nos
imos parar neles, aínda que nos

crítica
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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 presentación editorial da
contracapa faise mención de
premios obtidos polo autor e
doutras actividades culturais de
Alfonso Álvarez Cáccamo, crea-
dor dun suxes-
tivo mundo li-
terario desde
tres principios:
o humor serve
para algo máis
que gargallar
estrondosa-
mente; a mente serve para algo
máis que resolver brillantisima-
mente entelequias; o paso hu-
mano por este mundo de pou-
co serve se non reflexiona e des-
tina os seus esforzos a mellorar
a calidade de vida, que é algo
máis que a simple adquisición
maquinal de obxectos de con-
sumo e que ten que ver con ob-
xectivos politicosociais libera-
dores e solidarios. Mentamos
esa mención e estes tres peares
porque ambos son moi signifi-
cativos. Se inserimos no con-
texto da obra de Alfonso Álvarez
Cáccamo (Peito de Vimbio; As
baleas de E. Reinoso; O Espírito
de Bronstenac; O Bosque de Le-
vas) esta A revolución dos glo-
bos, a sabendas da importancia
que, no seu corpus, ten o hu-
mor, acharémoslle un lugar
central, mesmo froito de evolu-
ción, unha evolución na procu-
ra da liberdade individual e co-
lectiva. Os “axentes estraños”
que irrompen na obra de Alfon-
so Álvarez Cáccamo (Brouste-
nac, o aparecido do Bosque de
Levas... pero pode aplicarse a
calquera outro título) teñen co-

tual posúe recursos de lectura
limitados.

Na obra hai tres momentos,
co capítulo cuarto como fulcro.
Aí Alfonso Álvarez Cáccamo re-
flexiona sobre a función do hu-
mor, a súa orixe e finalidade.
Decantándose por un humor
sensibel, que nace da observa-
ción crítica, animándoo a que
non deixe fuxir os soños da in-
fancia. Sitúase, o humor de A.A.
Cáccamo no pólo oposto dun
humor que procura obsesiva-
mente a risa, como sexa e a cus-
to do que sexa, tan frecuente
hoxe. Debe actuar como con-
trapeso dunha historia, sobre
todo para os adultos, que ten o
seu de previsíbel, reiterativa,
mais que non por iso se deixa
de ler.

Culebrius, unha das glorias
nacionais de Gurzonia, escri-
tor, inxénuo e comprometido,
xenio precoz, feo, introvertido,
de voz atiplada. O que é, como
vive, onde vive, resulta espello
un tanto deformante. Toda a
novela é símbolo e chamada á
reacción. Nos tres primeiros
capítulos, a ocorrencia humo-
rística (sempre lostregante e
corrosiva) ten presenza máis
convencida; nos tres últimos,
logo da reflexión, sen desapare-
cer, o discurso atende máis ao
desenvolvemento da historia,
que fundamentalmente se
denvolve no Instituto Medio de
Mimbrano e ten compoñentes
de homenaxe ao profesorado
de ensino medio. Porén, a solu-
ción ao perpeptuum mobile
(esa alquimia definitiva detrás
da que anda) non a vai achar
Culebrius nas doctísimas e es-
trafalarias ensinanzas do Insti-
tuto (tamén fóra dese recinto as
recibe, sempre de personaxes
curiosas, nunca de todo arque-
típicas aínda que algo garden).
A auténtica escola para a liber-
dade e dignidade está na vida e
no noso compromiso con ela,
todo o demais son flores que
murchan. Culebrius non pasa á
historia só como un grande es-
critor senón fundamentalmen-
te como unha peza clave na Re-
volución do Globos que tum-
bou o Ditador.�

Xosé M. Eyré

Marica Campo

C ando facemos as cousas
mal, temos moitos bole-

tos para recibirmos sorpresas
desagradábeis; mais cando es-
tas se producen tras unha coi-
dadosa planificación, o desa-
grado é aínda maior. Porén, fi-
ca o consolo de non nos ter que
culpar e mesmo o de cargalo
todo na conta da sorte que,
pensando positivamente, se
cadra quixo evitarnos outros
males maiores. O caso é que le-
vei o auto a revisar antes de
emprender viaxe e que tamén
subscribín un complemento
ao meu seguro a todo risco que
me converteu en “socia vip”, o
que me dá dereito a un trato es-
pecial. Tras chegar a Sevilla sen
problemas e pasarmos alí dous
días inesquencíbeis, vémonos
co embrague roto na beiravía
da A-92, camiño de Granada.
40 graos e o coche apegado ao
quitamedos pola dereita e coa
ameaza dos camións, a pasar
zoados, pola esquerda. Mais
non hai por que preocuparse,
para iso están o móbil e os se-
guros. E comezan as chama-
das, as músicas de agardar e os
“permanezca a la espera”. Re-
sumindo: Oito persoas distin-
tas, sen contar o home do guin-
dastre e o taxista que nos ha le-
var á estación de Santa Justa
recoller o coche que nos em-
prestan. Todos a facer as mes-
mas preguntas, entre o ruído
enxordecedor dos camións e o
ar acondicionado do auto. Cin-
co horas, malia estarmos no
km 1. No momento de cubrir
os papeis para o aluguer do au-
to, unha vez máis unha pre-
gunta que xa escoitara varias
veces  antes e en cuxo absurdo
non reparara cos apuros do
momento: “¿Que antigüedad
tiene su carné de conducir?”
“Treinta y siete años.” “¿Tiene
usted más de 29 años?” Ganas
me deron de dicir que non. �

LEDICIAS E
DELICIAS DE VIAXAR

’’

NARRATIVA.

Historia
de Culebrius,
xenio precoz, feo
e introvertido

A revolución dos globos
AAuuttoorr::  Alfonso Álvarez Cáccamo.

EEddiittaa::Galaxia.

’’Cando as sorpresas se
producen tras unha

coidadosa
planificación,
o desagrado
é maior”

tenten a facelo, dado que a de
Culebrius é unha novela moi
complexa. 

Édita na colección
Costa Oeste, vai desti-
nada a un lectorado
mozo. Semella lóxico,
e aínda máis se temos
en conta que a vida de
Culebrius remata por
ser un símbolo da loita
contra o fanatismo. E
non se trata de literatu-
ra ad hoc. Resulta un-
ha aposta por lectores
aos que non lles pon
medo a interpretación

dunha oración de catro liñas
(ou máis), negadora do aprio-
rismo de que a mocidade ac-

’’A vida de
Culebrius
remata
por ser un
símbolo
da loita contra
o fanatismo”

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

Alfonso Álvarez Cáccamo. 
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ro obxecto da súa escritura: a
memoria. 

En efecto –como nos amosa o
célebre poema “Lembra, cor-
po”– o desexo dos poemas de

Kavafis é un sentimen-
to de éxtase vivido den-
de a provisionalidade
do corpo, dende a con-
vicción da perentorie-
dade, dende o presenti-
mento de que todo o vi-
vido –precisamente po-
la súa finitude– é un ho-
rizonte inconcluso que
non pode ser consu-
mado senón coma re-
cordo. A fugacidade do
instante é a ameaza que
permanentemente se
debruza sobre calquera
experiencia e a memo-

CULTURA.33.

A biografía de Konstantinos Pe-
trou Kavafis (1863-1933) respon-
de ao esquema dun deses poetas
ocultos –como, por exemplo,
Pessoa– tras unha
vida de modesto e
escuro funciona-
rio. Burócrata mo-
delo que traballou
durante trinta anos
ao servizo do Mi-
nisterio de Obras
Públicas exipcio, foi quen de
construír nese tempo unha obra
exemplar que o coloca na pri-
meira liña da creación poética
dos inicios do século XX. Unha
obra indelebelmente asociada á
súa amada Alexandría, a cidade
que amou e que inmortalizou
nos seus poemas. A mesma urbe
heteroxénea pola que deambu-
laban Lawrence Durrell e E. M.
Forster –que perseguían nas sú-
as piscinas un cosmopolitismo
de erotismo multirracial, cócte-
les e palmeiras, talvez só existen-
te na imaxinación dos europe-
os– permitiulle a Kavafis recoñe-
cer a comuñón milenaria da cul-
tura ática e a bizantina, o reser-
vado e pouco coñecido helenis-
mo da periferia mediterránea de
Europa. 

O volume publicado por Ri-
noceronte cos poemas canóni-
cos de Kavafis –nunha estupen-
da tradución, por certo, que
mantén o esencial dos ritmos do
poeta– permítenos confirmar a

ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

CONTADELIBROS.
Poesía e pintura

A neve do tempo,de Alberto
Pascual Carballo –texto– e José
Antonio Ocaña Martínez
–deseño–, é un poemario con
ilustracións ou un álbum
ilustrado acompañado de tex-

tos
poéticos
Letra e
imaxe
comparten
un gusto
polo esteti-

cismo, polo trazo clásico, polo
intimismo e a forza lírica. Edita
Xerais.

Poesía neo-neotrobadoresca 

O colexio Cemar lanzou a
iniciativa de editar un libro de
poemas de carácter

trobadoresco
que agora ve a
luz co título
Novos
trobadores.O
volume recolle
os textos que

escribiron os alumnos de 1º de
Bacharelato seguindo os pará-
metros clásicos da lírica
medieval, tanto no tipo de ami-
go como no de amor e de
escarnio e maldicir. 

Versos en Positivas

Edicións Positivas publican
dous poemarios. Cantos e
fragmentos, de Safo, con
tradución de Raúl Gómez
Pato, rescata o máis destacado
da arte poética da autora

grega. Nesta edi-
ción bilingüe ta-

mén se inclúe
unha introdu-
ción.
Cantáteis.
Cantos elegía-
cos de amoza-
de,de Chico
César, presen-

ta –en portugués– a vea litera-
ria deste famosísimo músico
brasileiro. Referencias á actua-
lidade e á súa cidade adoptiva,
São Paulo. �

súa orixinal mestría. Habería que
reformular, por simplista, a ima-
xe de poeta da paixón homoeró-
tica pola que é maiormente reco-
ñecido. Sen deixar de ser certo
que o seu tratamento
do erotismo atinxe cu-
mios de sensibilidade
poética poucas veces
acadados pola literatu-
ra do seu tempo, a obra
non pode ser pechada
nesta redutora etiqueta.
De facto, se apoñemos
os seus poemas eróti-
cos a aqueles que tratan
o outro gran tema kava-
fiano –o remoto pasado
helénico– veremos que
ambos teñen en co-
mún aquilo que se con-
figura como o verdadei-

ria constitúese como derradeiro
bastión defensivo que nos prote-
xe do insostíbel devir do tempo.
A obra poética adquire así a du-
pla condición de refuxio contra o
esquecemento e de espazo da
experiencia –lugar onde recordo
e pracer se igualan– libre do ilu-
sorio e da fugacidade do real:
“Agora que queda todo no pasa-
do, / semella como se te entrega-
ses / a todos aqueles desexos…” 

Mais, obviamente, a expe-
riencia literaria non pode ser
máis que un sucedáneo da au-
téntica experiencia do real, polo
que o poeta tenta –a medida que
o reconstrúe– darlle un sentido
novo á revitalización do pasado.
As pautas seguidas na súa rela-
ción da antigüidade helénica e
bizantina permiten que esta se
transforme no terreo onde situar
os acontecementos do presente.
Non se trata de reelaborar un
mosaico que nos fale dun preté-
rito glorioso, senón de situar a
nosa experiencia á luz da historia
e da poesía e de atopar consolo
nesa reconstrución do senti-
mento ante a perda irreparábel
que significa o paso de tempo:
“O envellecer do meu corpo e do
meu rostro / é ferida inflixida por
temible coitelo. / Corro cara a ti,
Arte da Poesía, / que algo enten-
des de remedios, / para que Fan-
tasía e Palabra atorden esta dor”
(“Melancolía de Xasón…”). Dal-
gún xeito, a poesía acaba sendo a
clave precisa para interpretar o
vivido. 

Dende esta nova perspectiva,
a descrición de amores furtivos e
ilícitos que retratan os poemas
kavafianos –o submundo mise-
rábel do bordel, as cantinas ocul-
tas entre as sombras dunha cale-
lla do porto, o cuarto de pensión
con cheiro a alcohol e a comida
resesa– deben ser entendidos co-
mo o reverso daqueloutro uni-
verso do mundo helénico antigo
–os volumes de erudición grega,
a púrpura de Tiro, os sacrificios
aos deuses. Paradoxalmente, Ka-
vafis –coherentemente instalado
nun ton menor, afastado de cal-
quera ampulosidade retórica–
presenta os primeiros como os
escenarios onde se desenvolven
os grandes sentimentos, os mo-
mentos de incorruptíbel

a (Ferrol).

O ciclo A-Fóra(s)reúne a poetas
galegos no exterior.Do 22 de xullo

ao 12 de agosto a Galería Sargadelos

da Coruña acolle o ciclo A-Fóra(s) que

reunirá autores galegos que viven fó-

ra do país, entre eles Raida Rodríguez,

Eva Méndez de Roxo, Xavier Queipo

[na foto], Samuel Solleiro e Martín Vei-

ga. En diferentes xornadas cada autor

lerá un fragmento da súa obra e falará

sobre a súa experiencia. �

’’A memoria
constitúese
como
derradeiro
bastión
defensivo
que nos
protexe do
insostíbel
devir do
tempo”

Poemas canónicos
AAuuttoorr::    Konstantinos Kavafis.

TTrraadduucciióónn::  Yolanda Vilarchao.

EEddiittaa::Rinoceronte.

POESÍA.

Cando o corpo
é a memoria
Rinoceronte edita unha
antoloxía cos mellores
poemas de Kavafis
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Konstantinos Kavafis. 

>>>
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Jalisia Kanibalno XII Salón do Cómic de Cangas.Até o 27 de xullo celébrase

un dos salóns dedicados á banda deseñada máis importantes do país. Dentro da

súa programación, que inclúe a presenza de Manuel Fontdevila, Al Barrionuevo e

Tirso Cons, así como a celebración de mesas redondas e a posta en marcha de di-

versas exposicións, destaca a presentación do primeiro volume da Colección re-

tranqueira. Jalisia Kanibalque recompila os traballos de Luís Davila. A obra, que se

está distribuíndo coa revista Retranca, preséntase o 24 de xullo.�

tas ao mundo clásico grecolati-
no, ás mitoloxías pagás daquela
hora, nun desfile interminable
de deuses helénicos, exipcios e
orientais. Linguaxe culta, prosa
de ebanista, tempo lento, descri-
cións exhaustivas e unha arreba-
tadora atmosfera sensorialista.

A fin da viaxe, o Paraíso das
primeiras experiencias sexuais,
é o remate da esfera, a perfec-
ción na chegada á Ítaca, á orixe
primixenia, á Atenas galaica
que para o escritor é, e foi sem-
pre, Mondoñedo.

Mágoa que César Cunquei-
ro non teña regresado nestes
anos ao vieiro aberto con Bea-
tum corpus. A plasticidade da
súa prosa, a fonda elaboración
simbólica e alegórica e aínda a
intelixente hibridación de cul-
turas, civilizacións e literaturas
que nela se producen convérte-
na nunha obra na que paga a
pena deixarse levar pola éxtase
psicalíptica e o enlevo dos senti-
dos exacerbados. Porque sem-
pre o poder de Eros foi aglaio vi-
tal sen límites coñecidos.�

Armando Requeixo

rez Muíños, entre outros. Ora,
non semella ser este un conti-
nente moi propicio para a
aventura da escrita entre as na-
rradoras e narradores de nós.

Un dos poucos que,
a meu ver, conseguiu
imprimir un selo pro-
pio ao subxénero teluri-
zando a nosa tradición
e raiceiras pero conec-
tándoas cos clásicos
universais deste tipo de
produción foi o mindo-
niense César Cunquei-
ro, continuador dunha
saga familiar que ten no
seu avó periodista e, so-
bre todo, no seu pai,
Don Álvaro, un referen-
te indiscutible na nosa
literatura do pasado sé-
culo.

Por volta de 1993 vía luz Bea-
tum corpus, primeira e, polo de
agora, única novela publicada
polo autor, quen con anteriori-
dade unicamente dera a coñecer
algún relato solto en revistas e lo-
go centrou a súa actividade na
poesía en lingua castelá, onde es-

epifanía vividos polo ser hu-
mano; os segundos, pola contra,
serven de marco para a dúbida,
para os temores e problemas que
nos angustian acotío. As peque-
nas historias ao servizo da Histo-
ria e esta, ao servizo das paixóns
da humanidade. Unha lección
de humildade que só poden dar
os grandes.

Kavafis moveuse polas civili-
zacións que atravesaron a histo-
ria de Alexandría coa facilidade
que lle daba unha memoria ben
organizada: era ao mesmo tem-
po o romano, o armenio, o bi-
zantino, o grego e o xudeu, con-
servando a congruencia procu-
rada nos libros de historia e na
arte. Os seus versos destilan o
pracer de entre a marfallada dos
séculos cunha concentración
que invita ao lector a reorganizar
as súas percepcións para con-
templar a complexa paisaxe que
debuxa a experiencia humana.
Actualizala coa súa lectura pode
ser unha excelente maneira de
pasar o –como el mesmo afirma-
ba– “divino mes de xullo”.�

Manuel Xestoso

Non foron moitos –seguen sen
selo– os que nos últimos anos
se teñen devorcado nos suxes-
tivos eidos da
narrativa erótica
en galego. Lem-
bro, así de me-
moria, merito-
rias achegas de
Bieito Iglesias,
Xosé Cermeño,
Xulio López Valcárcel, Manuel
Lourenzo, Francisco Castro
ou, máis contra os nosos días,
Alberte Momán ou Chelo Suá-

te mesmo ano aínda deu ao pre-
lo un novo título, No Eurídice de
nuevo.

Beatum corpusé unha nove-
la complexa, tanto pola súa te-

mática coma polo estilo
narrativo que nela de-
senvolveu César Cun-
queiro. Ideada como
viaxe iniciática ao mun-
do do pracer carnal, a
relixión dos corpos é o
fío condutor dunha odi-
sea priápica na que o
personaxe protagonista
é iniciado no culto aos
antigos ritos de resu-
rrección e vivificación
da carne pola fusión se-
xual. Dúas sacerdotisas
conducen o protago-
nista polo sensual, exó-
tico e licuante mundo

dos efluvios orgasmáticos, no
que todo devén exceso e desexo
incontrolable. Erótica en estado
puro, ao modo de Arthur Miller e
Lezama Lima, a quen César
Cunqueiro recorda a miúdo.

Canto ao estilo, este aparece
inzado de referencias culturalis-

crítica

O CORDEL.
A Xanela
Nº 25. Primavera do 2008.

Dirixe: Xesús Torres.

Edita: AC Eira Vella de Betanzos

Nun número con gran peso da
creación literaria, inclúense catro
poemas inéditos do poemario

Cinza,de Marta
Dacosta.
Tamén hai tex-
tos de Lois Dié-
guez, Paulo
Martínez
Lema, Gabriela

Rodríguez, Xoán Carlos Domín-
guez Alberte, Carlos Quiroga,
Daniel Salgado, Wislawa
Szymborska, Fernando de
Castro Branco, Henrique
Monteiro e outros..

O Ollo Público
Nº 23. Xuño-setembro do 2008.

Dirixe: Fernando Vilaboa.

Prezo: 3,50 euros

A sección literaria componse da
poesía de Cesar e Pavese (tradu-
cida por Moisés Barcia), Paulino
Vázquez e Oliveira do Ermo. Pe-

rán Erminy co-
menta a pintu-
ra do artista Pá-
jaro. A entrevis-
ta deste núme-
ro é con
“Achernar”,

nome finxido dun masón que
explica os ritos destas
sociedades. Ademais, as
seccións de música, cine...

Galicien Magazin
Nº 19. Febreiro do 2008. 

Dirixe: Dieter Kremer.

Edita: Galicien-Zentrum da Universi-

dade de Trier.

Inclúense textos de Aitor Rivas,
Xosé-María Durán e Francisco
Maseda, sobre diferentes

aspectos da
cultura galega.
Uxía Iglesias,
Beatriz Vizcaí-
no e Paula
Bouzas
escriben desde

os lectorados de galego de Kiel,
Berlín e Heidelberg. Inclúe cró-
nica de varios actos sociais  e a
tradución ao alemán dun texto
de Miguel-Anxo Fernán Vello.�

’’Erótica
en estado
puro,
ao modo de
Arthur Miller
e Lezama
Lima,
a quen César
Cunqueiro
recorda
a miúdo”

LIBROSDEFONDO.

Viaxe iniciática
ao pracer carnal

Beatum corpus
AAuuttoorr::    César Cunqueiro.

EEddiittaa:: Ir Indo, 1993.

>>>

César Cunqueiro. 
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modelos coincidentes co cam-
bio de forza política no Executivo
central. Os artigos propostos non
escapan a esta polémica, e abor-
dan os retos aos que se enfronta a
Educación para a Cidadanía ou
a xa clásica redución do peso
das Humanidades nunha so-
ciedade que busca cada vez máis

a rendibilidade a curto prazo.
Os textos, de clara inspiración

académica (a maioría dos seus
autores son catedráticos das uni-
versidades de Salamanca, San-
tiago de Compostela, A Coruña,
Castellón e Complutense), avan-
zan por un camiño xa transitado,
o da crítica do actual modelo

educativo, que algúns autores
consideran a extensión univer-
sal dunhas formas e contidos
que estaban orientados na súa
orixe a formar futuras clases diri-
xentes. A evolución da sociedade
fai preciso implicar os poderes
públicos nos procesos de forma-
ción, tamén dirixidos cara pais,
nais e maiores,
e coordinar as
políticas cultu-
rais, en espe-
cial dos conce-
llos, con pro-
gramas educa-
tivos para que
a influencia
daquelas sexa
a maior posí-
bel. 

As novas
tecnoloxías
modifican os
c o m p o r t a -
mentos, e as
súas posibilidades deben ser
aproveitadas para rachar co ide-
al de uniformidade. Os coñece-
mentos que precisan os cida-
dáns non son os mesmos de-
pendendo das súas expectativas.
Sociólogos e pedagogos inciden
na necesidade de eliminar coñe-
cementos inútiles e apostar polo
desenvolvemento de habilida-
des que permitan os alumnos
ser cidadáns activos e críticos. Is-
to require procesos que trans-
cenden o ámbito reducido da
escola ou o instituto, pero para
os que estes espazos poden su-
poñer un punto de partida se se
abren a actividades máis aló da
función que teñen atribuída tra-
dicionalmente. Plataformas xu-
venís ou comunidades de
aprendizaxe por medio de novas
tecnoloxías son algúns dos ca-
miños explorados na revista.

Este número complétase con
outros temas entre os que desta-
can o artigo inédito de Ramón
Vilar Ponte en memoria do seu
irmán Antón, as estratexias de
resistencia da lingua no fran-
quismo desenvolvidas por Ra-
món Piñeiro e unha entrevista
co fotógrafo Manuel Vilariño,
que acadou o recoñecemento
internacional na Bienal de Vene-
cia de 2007.�

Xurxo González

A escola, tal como a coñecemos
hoxe en día, responde a unha
configuración relativamente re-
cente na histo-
ria da humani-
dade, pero o su-
ficientemente
antiga dende a
perspectiva dos
a c e l e r a d o s
cambios que vive a sociedade
actualmente. O número da re-
vista Grial, correspondente ao

primeiro trimestre deste ano,
abordou os “desafíos da educa-
ción” nunha sección coordena-
da polo sociólogo, recentemente
finado, Xan Bouzada.

A educación vén sendo moti-
vo de controversia ao longo do
último período democrático es-
pañol, coa sucesión de diversos

A obra de Cristino Mallo en Tui.Até o 31 de agosto permanecerá aberta na

Sala Municipal de Exposicións a mostra sobre o escultor tudense Cristino Ma-

llo organizada por Caixanova. A exposición comprende máis de 80 pezas en-

tre bronces, xesos orixinais e debuxos que permiten un percorrido detallado

pola temática recorrente do autor. Esta homenaxe, coordinada polo escultor

Cándido Pazos, parte dun extracto de pezas recuperadas pola familia do artis-

ta no seu estudo de Madrid.�

REVISTAS.

A necesidade
de abrir
a escola

Grial:
Desafíos da educación, Nº 46
AAuuttoorr:: VV AA.

EEddiittaa:: Galaxia.

’’As novas
tecnoloxías
modifican o
comporta-
mento,
e as súas
posibilidades
deben ser
aproveitadas
para rachar co
ideal de
uniformidade”

Xan Bouzada. 
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crítica

presentalos unha e outra vez,
Cohen descubriu algo no que
probablemente non tiña repara-
do en exceso: que é unha estrela,
un astro tan rutilante como cal-
quera outro pero moito menos

patético que eses “ve-
llos roqueiros que nun-
ca morren”. Porque o
seu público adórao e el
recompénsao coa en-
trega dun cabaleiro que
sabe chiscarlle o ollo
aos presentes, mais que
foxe de acenos adula-
dores e de malabaris-
mos de histrión.
Deica mañá, Leonardo
Cohen. E dicimos ma-
ñá por cortesía, coa
convicción de que con
probabilidade non vol-
va actuar en Europa
despois desta xira.
Marcha sen estriden-
cias mais déixanos un
bo sabor de boca.�

H. Vixande

En 2005 o manager do poeta e
cantante Leonard Cohen rou-
boulle cinco millóns de dólares e
deixouno sen aforros para
afrontar a vellez. Tras as primei-
ras denuncias, músicos de todo
o planeta organizaron homena-
xes para sanear as súas finanzas
e agora en 2008 o propio cantau-
tor organizou unha xira mundial
que anuncia unha retirada defi-
nitiva cando conta xa con 74
anos. Aínda que resulte un para-
doxo, os fans de Cohen deben
agradecerlle ao seu manager a
responsabilidade duns concer-
tos serodios dos cales, noutras
condicións, non gozarían.

En todo caso, este xudeu de
Montreal non defraudou os seus
seguidores e organizou unha xira
moi traballada na que os concer-
tos duran máis de dúas horas e
media –case tres horas se incluí-

compases percusivos, o órgano
serve tanto de complemento
melódico como de mecánico
teclado, e o guitarrista puntea
ao tempo que se permite certas
licencias instrumentais. En re-
sume, o trío amosa unha des-
treza técnica que fai do disco
un universo sonoro no que

cómpre reparar debi-
damente, pois tam-
pouco fan un alarde de
virtuosismo especta-
cular. Tan só se multi-
plican os integrantes
da formación para
ofrecernos o mellor de
si mesmos, nun reper-
torio variado segundo
se detecta nos fre-
cuentes cambios de
ritmo e compás dos te-
mas gravados, coa es-
pecifididade dun
“Blues for Dave”, que
reitera unha lección
abondo asumida des-
de hai ben tempo: a

habilidade de certos músicos
brancos para vivenciar a músi-
ca creada orixinariamente  por
colegas negros. Se cadra, este é
outro valor engadido do rexis-
tro, polo demáis tan vital na in-
terpretación como o afeccio-
nado poida imaxinar.�

X.M.E.

Malia o nome da formación
que encabeza este rexistro, es-
tamos a falar de músicos ubi-
cados en Galiza –cando menos
dous deles–, se
ben formados
académicamen-
te fóra do noso
país. E ben que
se nota neste disco, elemental
na súa concepción e algo máis
complexo na interpretación.
Estamos a tratar dunha forma-
ción que se move nos lindeiros
do jazz. Para tal cometido
abonda cun trío a modo de co-
lumna vertebral, aparente-
mente estruturado en base ao
guitarrista Marcos Pin, dada a
súa condición de
compositor sobresa-
ínte no conxunto dos
nove temas gravados,
e completado por
Juan Galiardo nun
instrumento que tiña-
mos un tanto esquen-
cido, o órgano, e máis
Carlos López á bate-
ría. Os tres tracexan
un discurso musical
diáfano, doadamente
detectábel polo afec-
cionado, e apenas al-
terado nalgúns temas
por Pablo Castaño ao
saxo sobrevoando so-
bre a estrutura ele-
mental do Organic Collective.

Pero se o esquema do grupo
está ben asentado nunha sóli-
da creatividade, máis marxe de
exploración se detecta na téc-
nica instrumental dos tres inte-
grantes da formación, pois o
batería non só marca o ritmo
senón que matiza os distintos

mos un descanso de 20 minutos.
Así aconteceu no Passeio Maríti-
mo de Algés en Lisboa o sábado
19 de xullo, onde actuou, sen te-
loneiros, ante varios milleiros de
persoas que pagaron unha en-
trada de 35 euros.

“Dance me to the
end of love” foi a can-
ción coa que iniciou un
recital no que repasou
toda a súa discografía e
no que non faltaron ca-
se ningunha das pezas
que os incondicionais
agardaban escoitar. Se
tamén chega a inter-
pretar obras iniciais co-
mo “Partisan”, “Fa-
mous Blue Raincoat”
ou “Joan Of Arc” teríalle
dado gusto a todos os
seus fans, mais o tempo
non daba para tanto.

Acompañado por
un sólido grupo de mú-
sicos, tal vez cun exceso
de modestia á hora de

MÚSICA.

Un trío nas
beiras do jazz

Trío simétrico.
May be in other life
AAuuttoorr:: Organic Collective.

EEddiittaa:: Audio Records.

Milladoiro canta a Inés de Castro.
O grupo de folk tópase en fase de

postprodución da obra A quinta das

lágrimas, promovida polo Eixo Atlán-

tico, sobre a figura de Inés de Castro

(1325-1355), a nobre galega nomea-

da raíña despois de morta. No disco

participan Toquinho, que interpreta a

canción de Bibiano Estamos chegan-

do ao mar,Mafalda Arnau en Venham

mais cinco,de Zeca Afonso. Incluiran-

se ademais poemas de Manuel Anto-

nio, Fernando de Pessoa e Camoens e

cantigas de Afonso X o Sabio.�

’’O trío amosa
unha
destreza
técnica que
fai do disco
un universo
sonoro no
que cómpre
reparar
debidamente”

Marcos Pin. 

Deica mañá,
Leonard Cohen

IInnttéérrpprreettee:: Leonard Cohen.

LLuuggaarr:: Lisboa.

DDaattaa:: 19 de xullo.

’’Cohen
descubriu
que é unha
estrela,
un astro tan
rutilante
como
calquera
outro pero
moito menos
patético que
eses vellos
roqueiros
que nunca
morren”

Leonard Cohen.   LUKE MACGREGOR / REUTERS
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trias resisten, e por riba de to-
do, a rivalidade Madrid-Barça
segue a ser unha constante. 

Colomo, apoiado por un
guión redondo, selecciona as
mostras da sociedade actual
metidas nun caldo de
cultivo moi típico des-
tes tempos de novos
burgueses con hipote-
cas: os pais de rapaces
futbolistas, unha casta
de tribo a estudiar; son
os grupos airados que
defenden os seus ca-
chorros nesa batalla
contra o inimigo natu-
ral, os da tribo de en-
fronte. Están por aí
adiante, nos futbitos
de verán, nos partidos
infantís, berran máis
que os nenos, poñen
os fígados en cada xo-
gada, para eles non é
un xogo, é a vida futura
dos seus pequenos le-
onciños, que chegarán, nas
fantasías dos papás, a ser gran-
des internacionais coa “roja”. 

Colomo ten unha mirada
humorística sobre esta fauna,
pero non é cruel, non se ceba
nos desfases deses pais que
van a Sevilla acompañando
aos pequenos Madrid e Barça.
Utiliza a cámara de Alcaine
(magnífica) como microsco-
pio, para contarnos o lado es-
curo de cada personaxe e as
súas cómicas realidades. Co-

Fernando Colomo foi un da-
queles mozos que case xuntan
unha xeración de cine, ao estilo
da americana de Coppola e Lu-
cas; con Trueba, Resines e ca-
tro máis agromaron un estilo
novo de facer as cousas vellas, a
comedia española, tan macha-
cada e tan inmerecidamente
detestada. Colomo era o cons-
trutor de historias corais, o ar-
tesán de pequenas grandes pe-
zas, das que podemos citar Ti-
gres de Papelou A Liña do Ceo,
sen esquecer A Vida Alegre,
aquel compendio cómico da
modernidade de esquerdas
nun país en tránsito cara a Eu-
ropa e ao mundo dos ricos.
Pois ben, aqueles personaxes
xa chegaron a onde ían: ao cha-

lé adosado, ao AVE e ao catro-
por-catro de luxo. Pero as
esencias e as idiosincrasias pa-

mo un híbrido de Altman (e as
vidas cruzadas), Wilder (a co-
micidade sen conservantes
nin colorantes) e Forqué ou
Berlanga (o humor español,
un xénero que debería estar
protexido) fai desfilar pola his-
toria ao pai separado que vive
por riba das súas posibilidades
(estupendo o Alterio peque-
no), aos entrenadores gais, ao
rico “hereu” catalán con pro-
blemas freudianos, a muller-
catalá-contra-o-mundo-intei-
ro (Rosa María Sardá, en esta-
do natural) e a unha chea de
personaxes e situacións que
manteñen o ritmo, o nivel e o
sorriso no seu punto de neve. 

O traballo da dirección de
reparto (ou de casting, como
lle chaman agora en fino in-
glés) é básico neste tipo de pelí-
culas, e aquí vemos desfilar o
mellor de cada casa; precisa-
mente sería propio dun estu-
dio ver que o éxito desas series
de televisión de agora, con eses

“castings” de cómicos
arrancan precisa-
mente daquelas pri-
meiras películas de
Trueba e Colomo, que
herdaron dos vellos
directores esa necesi-
dade de dar traballo a
todos os amigos da
profesión. 
Realmente, unha pe-
lícula aparentemente
menor resulta ser
máis gratificante que
tantas anunciadas
con tanta pompa e
boato e grandes car-
teis troquelados nas
entradas dos cines.
Se a semana pasada
comentaba que a pe-

lícula de Moretti era (por de-
fecto de historia e realización)
o refrexo da Italia actual, ésta
é unha imaxe calcada da Es-
paña de agora, futboleira e
que fai cine de humor e cali-
dade.

PROPOSTA: Revisar a obra
de Colomo, sobre todo as pe-
zas menores como aquela
Pomporrutas imperiales, cur-
tametraxe coa que se estrenou
para ben do cine español.�

J.A. Xesteira

’’Unha película
aparente-
mente
menor
resulta ser
máis
gratificante
que tantas
anunciadas
con moita
pompa”

En marcha o Filminho, a festa do
cinema galego portugués.Até o

27 de xullo celébrase en Tomiño e Vi-

lanova de Cerveira a primeira edición

do Filminho, un festival que perse-

gue promover o encontro entre os

sectores audiovisuais de ambos la-

dos da fronteira. No seu marco estre-

aranse máis de media ducia de curta-

metraxes galegas, entre elas Contra-

filmes de Susana Crespo, John Ballan

detrás da porta, de Lara Bacelo, e Pin-

tor de ceos,de Jorge Morais Valle.�

CINEMA.

Gratificante
comedia
española

Rivais
DDiirreeccttoorr:: Fernando Colomo.

GGuuiióónn::  Inés París e Joaquín Oristrell.

FFoottooggrraaffííaa::  José Luis Alcaine.

EElleennccoo:: Ernesto Alterio, Goya Toledo,Ki-

ra Miró, Santi Millán, Rosa María Sardà,

María Pujalte, Gonzalo de Castro, Jorge

Sanz e Juanjo Puigcorbé.

Dúas imaxes da película de Fernando Colomo, Rivais.

Susana Rei Crespo.

AAnnxxoo  FFaarriiññaa  pprreesseennttaa

‘‘AAss  lliinngguuaass  ddooss  aanniimmaaiiss’’ ‘‘OO  llaaddrróónn  ddee  ppaallaabbrraass’’

A NOSA TERRA
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complicado”, afirma o editor.
Segundo Alonso, a evolución

do público a respecto das tradu-
cións é lenta. “As cifras son reve-
ladoras. Son maiores as vendas
de libros escritos orixinariamen-
te en galego que os libros tradu-
cidos. Curiosamente, hai 25
anos, a cousa era ao revés. A co-
lección con maior aceptación
de Xerais era ‘Xabarín’, que re-
collía traducións de clásicos”.

Nun intre no que a tradución
está de moda e selos como Ri-
noceronte ou Galaxia crearon
coleccións específicas, Xerais es-
colleu outra vía. “A nosa edito-
rial é a que máis traducións pu-
blica cada ano, pero faino dun-
ha maneira difusa, en todas as
coleccións”, subliña Alonso.

En canto a próximas novi-
dades das letras catalás ou vas-
cas, Xerais non se pecha a na-
da. “Non queremos un sistema
de cotas pero no noso catálogo
xa están Atxaga ou Moncada,
por exemplo�

César Lorenzo Gil
Os dous últimos grandes éxitos
da literatura catalá aparecerán
en galego proximamente. Xerais
vai publicar ao mesmo tempo
Mil cretinos,de Quim Monzó e
Se comes un limón sen poñer
caras, de Sergi Pàmies, na súa
colección de narrativa.

Mil cretinos é a volta de
Monzó á narrativa despois de
seis anos de “silencio”. O escri-
tor segue a cultivar a ironía e a
acidez para explicar o mundo.
Nos seus relatos os personaxes
abalan entre o realismo esaxe-
rado e a caricatura pura e dura,
segundo o propio contista. A
versión en galego é de Helena
González.

Se comes un limón sen po-
ñer carasestá considerado co-

mo o libro revelación do ano e
tivo grande aceptación entre os
lectores non só en Catalunya
senón tamén nas outras lin-
guas ás que o libro se traduciu.
Ao igual que no caso de Mon-
zó, Sergi Pàmies construíu un
discurso narrativo a base de re-
latos nos que sobresae o hu-
mor e unha visión da realidade
entre medias tenra entre me-
dias cruel. Para o galego tradu-
ciu a obra Antón Dobao.

Para o director literario de
Edicións Xerais, Fran Alonso, os
lectores galegos pouco a pouco
están en disposición de acce-
der á mellor literatura. “O nor-
mal é que poidamos acceder
en galego aos títulos máis des-
tacados. Pero somos conscien-
tes de que é un proceso longo e

Mil cretinos,de Quim Monzó e Se comes un limón
sen poñer caras,de Sergi Pàmies aparecerán
en breve na colección de narrativa de Xerais.

Os últimos éxitos de
Monzó e Pàmies en galego

Xerais é unha das editoriais
que máis autores cataláns pu-
blica anualmente. Especial-
mente nas coleccións pensa-
das para o público infantil e
xuvenil. Coleccións como ‘Fó-
ra de xogo’ ou ‘Merlín’ acollen
decontino títulos de autores
de Catalunya, Valencia e as
Baleares. “Entre os primeiros
lectores a tradución perde os
preconceptos aos que se en-

fronta entre os adultos”, conta
Fran Alonso, “e as vendas in-
cluso son un pouquiño mello-
res cando se trata de autores
foráneos. Entre eles, os cata-
láns teñen moito éxito, por
exemplo con títulos como a
serie “Flanagan”, de Andreu
Martín e Jaume Ribera.

O sistema de escolla para
publicar autores cataláns non é
homoxéneo. Unhas veces son

as propias editoriais en catalán
as que ofrecen os seus títulos
máis destacados. Outras vece s
son asesores da propia editora
que recomendan a tradución.
E incluso houbo casos nos que
un tradutor voluntario presen-
tou o proxecto para publicar al-
gún texto en galego. “O lóxico é
que haxa ese intercambio, pola
cercanía dos gustos de cada
mercado”, di Alonso. �

Outros cataláns nas nosas letras

Xosé Lois García

G uiné-Bissau é un país xeograficamente como Galiza,
con diversas expresións culturais e artísticas dos gru-

pos étnicos, con predominio de fulas e mandingas. Neste
amplo espazo configurado por Senegal, Guiné-Bissau e
Guiné-Konakry prodúcense esculturas de gran significado
da África negra e ancestral que nos revela a produción de
fetiches e de tótems que revelan ese sincretismo tan enrai-
zado nestes países e manifestado nas esculturas cultuais
tan significadas nas prácticas rituais. Figuras con determi-
nadas atribucións onde conflúen os espíritos, feitos á me-
dida de raciocinios humanos e das súas carencias. Estas
estatuíñas que supoñen ter e concentrar poderes máxicos
son evocadas para a fecundación dos froitos, reprodución
humana e animal. Atributos aos que se  engade todo un in-
terminábel modelo de amuletos benéficos e maléficos que
teñen correspondencia con diversos estados anímicos das
persoas ou outros factores extraordinarios. 

Para o antropólogo francés, Charles Brosses (1709-
1777), que proxectou as súas investigacións sobre os feti-
ches e mostrou que o estadio mais primario das relixión

monoteísta e politeísta
teñen seus anteceden-
tes no contexto feti-
chista. Se este concep-
to o connotamos no
proceso artístico e o
priorizamos como un-
ha necesidade anímica
e usual como práctica
en toda África estare-
mos comprendendo
miles de esculturas ri-
tuais e centos de miles
de variantes que con-

textualizan eses extractos fetichistas empregados na
práctica de maxias e feitizos. 

Guiné-Bissau goza dun enorme expoñente artístico
que se pendura nas paredes para reclamo de turistas. Mais
a funcionalidade destes formatos esculturais non é a de re-
ducilos a decorar o salón dun turista. Moitas destas escul-
turas son enterradas para que a sementeira xermine e ou-
tras responden a funcións moi diversas aínda que a pre-
senza dunha destas figuras corresponde a un tipo de ritual
e sacralización determinada. 

O kacu martel (catchu martel) é unha ave bulidora e ba-
rullenta moi común en Guiné-Bissau, unha especie de
garza, tan emblemática como para ser fetiche con atribu-
cións doutras especies sobre as súas costas. Este hibridis-
mo constata as achegas doutras deidades que funcionan
integrando conceptos ao fetiche principal. As cores que
cada elemento leva engadido contribúen a concederlle in-
dividualidade a unha forza concentrada nese tótem e in-
terpretado polo feiticeiro. 

Outro tótem emblemático de Guiné-Bissau é o nhin-
te-kamachol, que representa unha moza, con cabeza e
cabelos trenzados, corpo de ave perforado en forma de
rombo (símbolo vaxinal) que serve como elemento prin-
cipal para o ritual de puberdade feminino. Este acto ini-
ciático contémplase desde unha acción fetichista e non
como produto artístico. �

AS ESCULTURAS RITUAIS
DE GUINÉ-BISSAU

’’ ECOS LUSÓFONOS

Quin Monzó e [á dereita] Sergi Pàmies. 
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Xan Carballa

VV irxilio Viéitez (Sou-
telo de Montes,
1930-2008) foi un-
ha figura rescatada

con todos os honores na Foto-
bienal de 1998, da man de Ma-
nuel Sendón e Xosé Luís Suá-
rez Canal, que editaron parte
da súa obra nun libro do Cen-
tro de Estudos Fotográficos. A
súa irrupción foi unha sorpre-
sa para o gran público. Non
eran fotografías recuperadas
dun ignoto lugar, senón a pos-
ta en escena dun arquivo con
máis de 100.000 negativos,
que das mans da súa filla Que-
ca, que agarimou as copias,
poñían diante dos ollos unha
década (1955-1965) de vida no
rural galego. 

En palabras de Xosé Enri-
que Acuña, “naceron para ser
levadas na carteira nun ir e vir
de lembranzas. Ocuparon o
interior das sacas de corres-
pondencia con destino a ou-
tras terras (...) Deixaron de ser
aqueles retratos humildes co-
locados, entre o marco e o cris-
tal,  nos cadros dunha sala de
respecto de calquer casa de al-
dea (...) reaparecen pendura-
das e formateadas ao xeito e ao
modo da actividade museísti-
ca. Xa non son aquelas copias,
máis que respectábeis pero
cativas, limitadas entre as can-
toneiras no álbum familiar”.

Viéitez explicaba nunha en-
trevista en A Nosa Terra (nº
858- 26 de novembro de 1998)
algunhas das súas máximas
estéticas, “a miña idea era non
só facer o retrato dos suxeitos,
senón estudar moito os fon-
dos, onde podía atopar unha
dimensión que acompañase
os primeiros planos. Toda a vi-
da fun fiel a ese estilo que non

copie a ninguén”. Moitas ve-
ces destinadas á emigración
(“debe estar América chea de
fotos miñas!”), para dar fe de
como era a vida cotiá nos luga-
res de orixe, Virxilio Viéitez le-
vaba á xente a pórse diante da
cámara “para que os que que
estaban fóra lembrasen que
era aquela a cama na que dur-
miran ou o curruncho onde se
xantaba”.

Aprendera e perfeccionara
o oficio en Cataluña, onde nos
comezos da década de 1950,
fotografaba turistas estranxei-
ros “que viñan sen cámara.
Facíamos as fotos nas praias e
levabámolas aos hoteis. A min
os colegas chamábanme “o
record” porque cando un tiña
30 tomas eu xa podía ter un
par de centos, e sempre pro-
curando que a foto levase un
motivo”.

Aquela entrevista con A No-
sa Terra fixémola case na fron-
teira que apuntaba o comezo
da explosión da fotografía dixi-
tal e unha caste de democrati-
zación ou masificación da
imaxe. O fotógrafo no seu tem-
po era outra cousa, “daquela
había unha Ditadura e a xente
estaba máis acostumada á dis-
ciplina. O fotógrafo case tiña o
mando. Hoxe facendo unha
reportaxe de voda non hai
quen domine á xente, hai que
facelo todo en acción, en mo-
vemento. Antes era diferente
porque case daba ordes e acei-
tábanse”

Hoxe a súa obra é estudada
nas escolas de fotografía e Viéi-
tez foi consciente de que supo-
ñían a crónica dun pasado moi
difícil, “daquela a miseria daba
pena, porque ademais era moi-
to traballo, sacrificio e escravi-
tude. A xente levantábase para
traballar de sol a sol, para non
ver nada. Mercaban uns zapa-
tos e pendurábanos dun cravo
e namais os usaban dúas veces
no ano para unha festa, así que
pasados trinta anos eran os
mesmos zapatos. Eu gravei
moito diso; vense caras de fa-
me porque era o que había;
persoas de cincuenta anos que
xa eran vellas....”�

MA A INE.40.ZG

A arte cotiá de Virxilio Viéitez
O fotografo de
Soutelo de Montes
finou o 15 de xullo
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ez

’’O seu arquivo contaba con
máis de cen mil negativos”

’’Hoxe a súa obra é estudada
nas escolas de fotografía”

Virxilio Viéitez
retratado por Xan

Carballa en 1998.
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Antonio Cendán [TEXTO E FOTOS]

EE ran rompedoras co
pasado. Cando abri-
ron as portas, a xente
que poboaba o rural

viu, nos novos templos da di-
versión, a fin moi anticipada
das tradicionais festas e verbe-
nas. Porén, non foi así. A xente
que en inverno ía ás salas de fes-
tas, no verán retornaba ás ro-
marías. De feito, a práctica tota-
lidade das mesmas abría as sú-
as portas durante a tempada
que vai de outubro a xuño. En
épocas estivais as súas portas
permanecían pechadas.

O éxito destes novos locais
musicais foi tal nos primeiros

miso de conducir. Entre as rapa-
zas eran moi poucas as que o
posuían. A parte, que unha mu-
ller saíse no seu vehículo propio
non estaba moi ben visto aínda
pola sociedade da época.

Xa nos primeiros oitenta era
raro o concello que non tivese a
súa sala de festas ou o que moi-
tos chamaban “bares cantan-
tes”, que eran pequenos locais
de ocio emprezados en locali-

dades máis pequenas e nas que
había menos mocidade. Asi-
mesmo, arredor das salas de
festas crearíanse unha serie de
mitos e, incluso, unha pseudo-
normativa sobre onde de-

anos que moitos dos seus em-
presarios fletaban autobuses
para que a elas se achegasen
xentes doutras vilas, aínda que
nelas houbese outro local seme-
llante. A máis, unha meirande
parte dos mozos da época, ante-
rior a 1980 carecía aínda do per-

As antigas salas de festas racharon co xeito
tradicional de divertirse dos máis novos. Entre
1970 e 1975 espalláronse por toda a nosa
xeografía, dándolle un corido singular. Os
cantantes de moda pasaron por elas, Julio
Iglesias, incluído, e sobre todo Manolo Escobar.
A música galega apenas se deixaba ouvír

O disco-bar Breogán, en Frades.

Sala Pay-Pay de Vilalba, máis coñecida por Ventoeira.

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
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Nacemento e ocaso
das salas de festas

’’Nos primeiros oitenta
era raro o concello
que non tivese
a súa sala de festas”

>>>

42-43 magazine.qxd  22/7/08  19:23  Página 2



ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

MA A INE.43.ZG

bían ubicarse. A meirande
parte delas alzábase en lugares
recónditos, afastadas da pobo-
ación en xeral. Non embargan-
te, o punto onde se erixían aca-
daba de contado un notábel
éxito, principalmente entre os
máis novos. Serva o exemplo da
Sala de Festas Atlantic, de Mon-
tesalgueiro, que se ubicaba á
beira da estrada Nacional Sexta
Madrid-A Coruña, no concello
de Aranga. Arredor dos antigos
templos da diversión xeraríanse
outros produtivos negocios, en-
tre eles bares e tamén os pri-
meiros pubs, que durarían o
mesmo tempo que a sala de fes-
tas que parasitaban.�

Malia que cando comezaron,
alá por 1970, e menos aínda
cando se consolidaron con for-
za, entre 1978 e 1980, todo o
mundo pensaba que non terí-
an nunca fin, que serían o xeito
de divertirse no futuro máis in-
mediato, as salas de festas ta-
mén terían o seu ocaso. Así, en-
trados os anos oitenta xurden
de xeito masivo pubs e outros
locais nocturnos, que consoli-
darían as chamadas zonas de
marcha, aquelas rúas onde se
congregaban maioritariamen-
te. Logo xurdirían os problemas
coa veciñanza. Foron os gran-
des inimigos das salas de festas

e acabaron por arrebatarlle a
práctica totalidade da clientela.
A isto engadíronse as dificulta-
des por contratar os tradicio-
nais espectáculos musicais
que, a maiores de ser cada vez
máis caros, xa non engancha-

ban a nova xeración de finais
dos oitenta e comezo dos no-
venta. Asimesmo, apenas leva-

ron a cabo algunha renova-
ción, agás no seu mobiliario e
nas pintorescas cores que ador-

naban os seus exteriores. Aos
máis novos parecíanlles cou-
sa do pasado e xa non conse-
guirían levantar máis a cabeza.

Na actualidade moitas das
antigas salas de festas serven
para lembrar o esplendoroso
pasado que representaron
non só para algunhas localida-
des, que viviron relativas eta-
pas de auxe grazas a elas, se-
nón tamén para pequenos
puntos da xeografía galega que
saíron do anonimato debido
as moitas cuñas radiofónicas e
anuncios de prensa que se in-
sertaban nos distintos medios
de comunicación.�

Nova mocidade, nova música

’’Aos máis novos parecíanlles
cousa do pasado
e xa non conseguirían
levantar máis a cabeza”

As estrañas cores
do pasado
Hoxendía os vellos edificios que as

albergaron conservan ese estraño

corido do seu pasado, iso sí cunha

tonalidade moito menos acusada

debido ao paso dos anos e as in-

clemencias climáticas. Case todas

elas convertéronse en armatos-

tres inservíbeis xa que unha gran

parte das mesmas encóntranse

en lugares moi afastados e polo

tanto pouco aptas para darlles un-

ha nova orientación, en tanto que

outras precisan dunha renova-

ción total das dependencias.�

Nos primeiros setenta, estes
centros substituíron durante o
inverno as míticas verbenas.
Así, os rapaces da época podí-
an bailar e divertirse ao son
dunha orquestra sen pasar
frío. A máis, en etapas inver-
nais era cando menos festas
populares había, polo que ta-
mén incrementaron a oferta
de lecer nun tempo no que,
nas zonas rurais, apenas exis-
tía outra alternativa. 

Pero, a súa función non re-
matou aí. Grazas a estes xa len-
darios locais, moita xente, nova

e non tan nova, puido contem-
plar en directo aos grandes can-
tantes da época. Polos seus es-
cenarios pasaron entre outros
Juan Pardo, Pablo Abraira, As
Grecas, Juan Bau, Los Pecos e
Rafaella Carra, entre outros,
cando eran xa figuras consoli-
dadas do mundo da música.
Moitos lembrarán tamén o pa-
so de Julio Iglesias, cando aínda
non estaba tan promocionado
e non sacaba as mans dos pe-
tos. Pero, a sala de festas que se
preciase tiña que contratar, an-
te todo, a actuación de Manolo

Escobar. Se este artista non can-
taba ante a súa audiencia, a sala
non era de primeira división.

Do mesmo xeito, as orques-
tras tiñan que gozar do recoñe-

cemento do público. Non em-
bargante, esquecíanse da pro-
moción da canteira e, por su-
posto, da música galega. Era
moi raro, por non dicir que im-
posíbel, que un empresario de
espectáculos contratase un
grupo galego da época, aínda
que era o tempo no que máis
apareceron. Así, xa soaban con
forza A Roda, Saraibas, O Muí-
ño, O Carro, Campana de Pau,
Mareirae moitos outros que, na
meirande parte, son xa historia.
A música popular galega foi a
gran marxinada dos vellos tem-
plos de diversión. Se cadra, este
factor contribuíu, xunto a ou-
tros a que o seu espallamento
fose menor do que merecía.�

Discoteca Valentino, en Lugo.

>>>

De Julio Iglesias a Manolo Escobar

’’Unha sala de festas tiña que
contratar, ante todo,
a Manolo Escobar. De non
ser así, a sala non era
de primeira división”

Sala de Festas Atlantic

de Montesalgueiro (Aranga).

Pretenciosa fachada

da sala Display de Guitiriz.
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Xerardo Dasairas

FF eita a pregunta de cal
é a casa máis estreita
coñecida, as revistas
especializadas nestes

temas respostan que é unha de
Amberes con baixo e dous an-
dares e cuxa fronte está toda
acristalada. Esta “solución habi-
tacional”, como lle chaman, ten
2,5 metros de fachada e ocupa
un oco entre dous edificios. Po-
de que como solución habita-
cional estea moi lograda pero
non é a máis estreita de todas.

A casa máis estreita do Esta-
do Español e unha das máis es-
treitas do mundo segundo o li-
bro Guinness (1992) mide 1,5

sistema herdatario das partillas
tan habitual no noso país. 

Neste sentido, Cangas do
Morrazo quizais sexa a vila co
maior número de casas estrei-
tas, sendo a máis pequena de 1,
60 m. escasos, existindo outras
que rondan os dous metros ou
pouco máis, podendo obser-
varse curiosas solucións arqui-
tectónicas [fotos da dereita]. 

MOBILIARIO.Nin que dicir ten que
o mobiliario debe estar adapta-
do a estas minisuperficies, so-
bretodo as camas que deben
ser como moito da medida es-
tandar de 90 centímetros. Os
demais enseres son só cuestión
de deseño e adaptación. 

Amplitude, accesibilidade
ou luminosidade son premi-
sas básicas das actuais Nor-
mas do Habitat Galego para o

século XXI, avanzando en algo
tan elemental que, ao que se
ve, aos nosos devanceiros non
lles traía conta.�

m. e atópase en Monforte de
Lemos na rúa Armando Cotare-
lo. Foi construída a comezos do
século pasado, aproveitando
tamén un oco entre dous edifi-
cios e nos seus catro andares vi-
viu durante moitos anos o co-
ñecido boticario local señor Ba-
rreira e familia. Actualmente, xa
deshabitada, presenta un as-
pecto avellentado co alto da fa-
chada inclinado, o que non é
óbice para seguir actuando co-
mo reclamo turístico.

En case todos os cascos ve-
llos das vilas de Galiza podemos
atopar exemplos de casas estrei-
tas non tanto debidas á especu-
lación urbanística como apun-
tan algúns, senón máis ben ao

ANOSATERRA
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Domus strictae
Casa en Amberes. A famosa casa de Monforte. Casa en Cangas do Morrazo.

Casas de 1, 55 m. [á esquerda] e 1,60 m;  e [foto dereita] casa partillada en dúas vivendas.

44-45 magazine.qxd  22/7/08  19:30  Página 2



44-45 magazine.qxd  23/7/08  11:47  Página 3



MUNDOVIÑO.

Monvínic

Vén de ser inagurado en Barce-
lona o Monvínic, espazo para o
gozo de calquera afeccionado
do viño, por suposto tamén pa-
ra profesionais, no que satisfa-
cer os desexos de información
e coñecementos grazas a unha
biblioteca permanentemente
actualizada con todas as guías,
libros, diarios, catálogos así co-
mo unha trintena de suscri-
cións ás máis importantes re-
vistas internacionais, varios or-
denadores onde poder consul-
tar todo tipo de informacións e
aulas para catas e conferencias.
A adega deste centro-viñoteca
pretende ser un reflexo da di-
versidade vitivinícola mundial
con máis de 4.000 referencias e
un wine bar no que se poderá
degustar diariamente varias
ducias de viños por copas, des-
de os máis básicos aos topmáis
afamados. Ademais, tamén
disporá da correspondente
oferta gastronómica. En total
500 metros cadrados que máis
semellan un acto filantrópico
ou de mecenado que un pro-
xecto cunha rendibilidade se-
quera a longo prazo.

Sen saír de Catalunya, e
noutra versión do coñecemen-
to, a Facultade de Enoloxía da
Universidade Rovira i Virgil de
Tarragona nutre as denomina-
cións de orixe catalás dun elen-
co de novos enólogos ben for-
mados. O sector da hostalaría,

en Compostela para estudar
xoiaría artística na Escola de Ar-
tes Mestre Mateo. Así descubriu
a súa verdadeira paixón, e mon-
tou esta pequena tenda-obra-
doiro, onde, en efecto, séntese
como un peixe na auga, no nú-
mero 79 da Rúa de San Pedro.
No obradoiro, perfectamente vi-
síbel dentro da tenda, podemos
vela traballar prata, esmalte, fi-
mo, feltro ou pintura sobre tea. O
resultado desa creatividade cha-
ma a atención de toda a xente
que pasa dende un escaparate
pequerrecho: camisetiñas para
bebés, placas para pór na porta
da casa (ou onde queiramos),
pendentes, colgantes, broches...

A xoiaría artesanal desta ten-
diña reúne pezas exclusivas en
prata de lei. Os peixiños son os
grandes protagonistas, pero ta-
mén se poden pendurar das
orellas ou do pescozo anxos, es-
trelas, gatos, lúas, bolboretas... E
todo o que á imaxinación da
creadora (ou á nosa propia) se
lle ocorra. Tamén engasta pe-
dras en prata, seguindo sempre
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formación e padróns produti-
vistas, ou xestores preocupa-
dos polos números e segura-
mente tampouco seleccións
clonais e de lévedos que garan-
tan un gusto uniforme anada
após anada.

Coa dimensión das nosas
adegas, as características de ex-
celencia das nosas variedades,
de calidade e nobreza demostra-
das, e coa nosa xeografía e distri-
bución da terra semellan fóra de
lugar certas concentracións par-
celarias, as incorporacions de
variedades “mellorantes” ou a
viticultura do novo mundo. 

Os que realmente fan de
precursores e activadores, pro-
vocando polo tanto o avance
dunha zona, como recente-
mente pasou no Bierzo e antes
en Toro, no Priorat ou no Dou-
ro, non son 30 xestores senón
os ideólogos-artistas-creadores
de viños que partindo do res-
pecto á tradición e ás caracte-
rísticas que a fan especial ou di-
ferente –variedades, solo, a vo-
cación climática e a cultura da
propiedade– son capaces de
enfocar a viña cara á excelencia
non buscando unha rendibili-
dade forzada, case sempre ba-
seada nunha produción indus-
trializada que busca abaratar
custos, nin experimentando en
clons ou lévedos. A unión de
produtivismo, marketinge pu-
ra xestión empresarial son as
características que definen os
novos países produtores, eses
que carecen das características
antes mencionadas e cos que
non se pode competir nos mes-
mos termos. Nós temos terri-
ñas, castes cos seus microcli-
mas ideais e segundo parece al-
gún minifundio.�

Antonio Portela

MERCAR.

Pequenas
obras de arte
personalizadas

Como pez en el agua
Artesanía.

Rúa de San Pedro 79.

15703, Santiago de Compostela.

Telf. 981 575 147

www.comopezenelagua.es

De luns a venres de 10h15 a 13h45 e

de 17h a 20h30.

Sábados de 11h a 14h.

Por San Pedro, unha das rúas
máis bulideiras de Composte-
la, o camiño de lastros onde as
peregrinacións que veñen polo
Camiño Francés comezan xa a
ver a Catedral, podemos ato-
par diversas iniciativas ben ori-
xinais. Entre elas, xusto onde a
beirarrúa é máis estreita, Co-
mo Pez en el Agua, nacida en
maio do 2005, “para desenvol-
ver unha inquietude creativa
que non quere deixar de cre-
cer”, como indica a súa artífice,
a artesá viguesa Leonor Díaz.

Esta artista polifacética licen-
ciouse en Tradución e Interpre-
tación no 2000, e, logo de traba-
llar un ano en París, instalouse

comercio e enoturismo tam-
pouco se pode queixar xa que
grazas a unha amplísima oferta
formativa de cursos de espe-
cialización e postgrao de som-
melier dispoñen dos profesio-
nais máis valorados da penín-
sula e de Europa.

Un amante do viño galego
ten dificil o acceso a numero-
sas referencias e moito máis á
sua proba, cata ou presenta-
ción, e acceder á información e
aos coñecementos depende
dunhas poucas iniciativas pri-
vadas.No sector que fai de ne-
xo entre o elaborador e o con-
sumidor e que determina boa
parte das vendas partimos de
cero, e segundo parece aí se-
guiremos sine die. Pola súa
banda, a universidade galega
conténtase cun master, que,
por certo, só leva dúas edi-
cions. E despois das discusións
sobre a necesidade dunha fa-
cultade de Enoloxía e logo so-
bre a sua localización, agora re-
sulta que o parche circunstan-
cial é outro master pero cun
apéndice que se lle engade ao
título de enoloxia, “e empresas

vitivinícolas”, enfoca-
do supostamente

máis á xestión das
adegas e menos á
busca da calida-
de e da excelen-
cia na produ-
ción e na ela-
boración do vi-
ño. Cando re-
sulta evidente
que o que nos
faltan son cre-
adores con

fundamentos e
cunha gran cul-

tura do viño, e non
tanto enxeñeiros de

viaxar.comer.mercar

Bodega de Monvínic.
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Das poucas tabernas que
sobreviven no século XXI des-
taca especialmente A Papuxa,
local situado no centro do ba-
rrio xudeu de Ribadavia e que
debería ser de visita obrigada
para historiadores, estudantes,
enólogos, gastrónomos e afec-
cionados á boa vida, ben xan-
tar e bo comer.

Na taberna Papuxa o menú
e doado: pan, mellor viño do
ribeiro, branco ou tinto, que
un mesmo ten que servirse
dos bocois nas clásicas cun-
cas. Tamén xamón do país,

salchichóns e chourizos casei-
ros doces ou picantes, queixos
e boa conserva para acompa-
ñar. Con tales produtos levan
vendo pasar o tempo e a vida
nesta taberna de chan de te-
rra, pedra, madeira, ferro, lu-
me, parra, mesas corridas e
escasa iluminación. O viaxeiro
que para en Ribadavia atopa-
rase cun sorprendente e agra-
dábel trato familiar e coa
esencia e o berce, cal se fosen
cen anos atrás, da hostalería
tradicional galega.�

Xosé Rey
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BENCOMER.

Papuxa,
a derradeira
taberna 

Papuxa
Taberna.

Porta Nova de Arriba. Barrio Xudeu.

Ribadavia.

Prezo estimado: 5 euros p/p.

Moitas veces para comer ben
non é necesario dispor dunha
gran carta, as veces os produ-
tos máis básicos abondan pa-
ra matar o fame, xantar e pa-
sar un bo momento. En Gali-
cia, historicamente, cantidade
de tabernas foron coñecidas
por unha especialidade, un só
prato ou un pequeno menú
que as caracterizaba. E este
proporcionáballes éxito e be-
neficios económicos para
subsistir nos lugares máis in-
sospeitados. Hoxe en día a
maioría destas tabernas, des-
tes lugares de paso e encontro,
xa desapareceron e outras
convertíronse en respectábeis
locais que, aínda que mante-
ñen unha estupenda cociña,
perderon parte do seu espírito
máis singular.

to para darlle a benvida ao
mundo a un naipelo pode ser
unha camiseta ou un “body” co
seu nome e o debuxo que me-
llor lle acaia, pero tamén as sa-
bas para o berce, zarrapicadas
de peixiños ou de caracois e co-
gomelos, ou os babeiros. Son
especialmente simpáticas as
parellas de calcetíns, coas que
un pé vai vestido cun sol e outro
cunha lúa, ou cun gato e unha
raspa de peixe.

Pero as posibilidades son in-
finitas cando contamos co
obradoiro dentro da tenda e
cun talento como o de Leonor:
tamén acometeu proxectos sin-
gulares, como un álbum en tea
para un bebé, a decoración pa-
ra as paredes do cuarto doutro
pequecho, ilustracións para
unidades didácticas, elabora-
cións de trofeos ou de material
para colectivos específicos (co-
mo as chaves en esmalte que se
lles regalou ás agrupacións par-
ticipantes no encontro de corais
do propio Barrio de San Pedro,
ou broches de esmalte e chavei-
ros para a Federación de Muje-
res Jóvenes), amais de crear uns
personalísimos uniformes para
os membros da Coral Alfaia ao
pintarlles as camisetas. Non hai
límites para a imaxinación.�

Lara Rozados

técnicas tradicionais. E atopa-
mos xoias en esmalte, amais de
cadros orixinais da autora, se-
guindo a técnica de esmalte ao
lume, e tamén placas de todo ti-
po: se lles queremos dar a benvi-
da aos que veñen á nosa casa,
entregarlle a alguén unha placa
conmemorativa ou pór un car-
tel orixinal no noso negocio, este
sistema é ben vistoso. O esmalte
é cristal incoloro ao que se lle
van incorporando diversos óxi-
dos metálicos para obter unha
gama de cores. Leonor aplícao
sobre cobre e cóceo no forno,
para lograr óptimos resultados.

Amais destas técnicas máis
tradicionais, Leonor traballa ta-
mén coas últimas tendencias:
duns anos para acó púxose de
moda o fimo, unha resina poli-
mérica, moldeábel coa mesma
facilidade que a plastilina, coas
vantaxes que permite (crear to-
do tipo de formas e combina-
cións de cores, mesmo mestu-
ras e degradados), pero que, ao
se quentar no forno a 120º, per-
manece inalterábel. Chaveiros,
pendentes, aneis, broches e
prendedores para o pelo, amais
de colgantes e mesmo fundas
para chisqueiro, están tamén
elaborados con este material. 

Outra técnica recorrente nos
últimos tempos é o emprego do
feltro, unha tea especial que
non se fai tecendo, senón por
medio do conglomerado de di-
versas fibras, e co que Leonor
crea aneis ou broches con flo-
res, círculos... e mesmo bechi-
ños coma cabaliños do demo. E
onde atopamos o máximo grao
de personalización posíbel, é
nas pezas de roupa pintadas a
man. Todos os deseños fanse a
man alzada, sen molde ningún,
polo que non hai dúas camise-
tas iguais. Amais de vestírmo-
nos a xente adulta con diversos
deseños, a especialidade de Co-
mo pez en el aguaé a roupa pa-
ra bebés. Un agasallo ben boni-

46-47 comer, viaxar.qxd  22/7/08  23:35  Página 3



GUIEIRO
1.320 DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

O festival musical e cultural que

naceu por iniciativa de Galiza

Nova no 2002, chega xa á súa 7ª

edición. Xunto coas mocidades

do Bloque están agora a Funda-

ción Galiza Semprecomo co-or-

ganizadora, e diversas entidades

como colaboradoras.

Concebido como unha exten-

sión para a xente máis nova den-

tro da xornada festiva ligada ao

Día da Patria Galega, o Festigal

foi aumentando extensión e acti-

vidades ano tras ano, até conver-

terse nunha grande feira cultural

e lúdica non só para simpatizan-

tes do nacionalismo senón para

quen alí queira curiosear polos

postos ou disfrutar do amplo pro-

grama musical.

A pesares da forte competencia e

coincidencias na sobreprogra-

mación festeira deses dous días

grandes na capital galega, o

evento semella estar máis que

consolidado, incorporando en

cada edición novos espazos e ac-

tividades culturais.

Este ano, ademáis da presenza de

Pablo Milanés, Lamatumbá ou

Berrogüetto no apartado musi-

cal, haberá un grande número de

actividades, agrupadas en “Gale-

rías”, como as de software, de cul-

tura tradicional, das letras, das

ideas, ou do audiovisual, coa pro-

xección dunha boa batería de

curtas na anexa Sala Nasa. Ade-

máis dos postos de venta de todo

tipo de diversos colectivos ou de

artesans.

Festigal, os días xoves 24 e venres
25 no Campus Sur de Santiago.

Coordenado por Gonzalo Vilas

(1922).104´. Muda con rótulos en
galego.
Luns 28 
20.30 h. O testamento do doutor
Mabuse (1932).122´. Subtítulos en
castelán.
Martes 29
20.30 h. O testamento do doutor
Mabuse (1932).122´. Subtítulos en
castelán.
Mércores 30
20.30 h. A muller na lúa(1928). 184 .́
Muda con rótulos en galego.
No CGAI, (Centro Galego de Artes
da Imaxe), na rúa Durán Loriga.
¬EXPO. Paul Strand. Primeira re-
trospectiva que se poderá ver en Es-
paña do fotógrafo norteamericano
Paul Strand (New York City, 1890
Orgeval, Francia, 1976). Trátase ade-
mais da súa primeira retrospectiva
en Europa durante, ao menos, as
tres últimas décadas. Estará até o 14
de setembro. Na Fundación Pedro
Barrié de la Maza.
¬EXPO. Mar Solís. A artista madri-
leña presenta os seus últimos traba-
llos baixo o nome “A transformación
do eco” . Na galería Ana Vilaseco.
¬EXPO. Miguel Zelada. O vete-
ranopintor coruñés, nado en
1942,realiza un percorrido polas
rúas, xardíns, prazas e lugares máis
representativos e emblemáticos da
súa cidade con cadros dun rea-
lismo con influencias cubistas.
Aberta até o 15 de agosto en Atlán-
tica Centro de Arte.

educación artística tradicional, a súa
obra discorre polos derroteiros do
expresionismo máis vivo e intimista.
Até o 30 de xullo, no Centro Comar-
cal do Salnés.

CANGAS DO MORRAZO
¬MÚSICA.Mr. Carácter. O grupo
presenta en concerto os temas do
seu primeiro disco "...lo que yo te diga".
A banda está formada por músicos
profesionais de ampla traxectoria na
escena galega.Este xoves 24, ás
23:00, na SalaSon.
¬EXPO. 12º Salón do Comic de
Cangas. Coa participación dos au-
tores Manel Fontdevila (Catalunya),
Al Barrionuevo (Arxentina) e  Tirso
Cons, (Pontevedra), a mostra contará
con exposicións da súa obra e sinatu-
ras de comics polos artistas. Activida-
des: 10 Anos de Viñetas (Auditorio
Municipal). Orixinais polos autores
invitados (Auditorio Municipal). Si-
naturas dos autores (Locais do Con-
cello). Durante toda a semana exhibi-
ranse nos monitores do salón de ex-
posicións as mellores series de
animación. Atéo 27 de Xullo do 2008
no Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Kogito + Los Sun-
dayers. Actuación este xoves 24,
ás 21:00, no Peirao de Aldán. En-
trada gratuita.

CARBALLO
¬MÚSICA.Cristina Pato e
Rosa Cedrón. As dúas artistas

galegas presentan o espectáculo
Soas. Este xoves 24, ás 22:30, na
Praza do Concello.

CEDEIRA
¬CINE. Proxección de Prado-
longo. Poderáse ver o filme de Ig-
nacio Vilar, de difícil distribución
pero bastante éxito de público,o do-
mingo 27, ás 22:30 , na Praza Roxa. 

A CORUÑA
¬CINE. Programación  CGAI. 
Prosegue o ciclo do grande mestre
xermano-americano Fritz Lang.
Xoves 24 
20.30 h. Dr. Mabuse II parte

ARTEIXO
¬MÚSICA.David Bustamante.
O xa veterán “triunfito” aínda anda a
facer bolos pola hispánica e galega
xeografía. O venres 25, ás 21:00, no
Campo da Festa.

BANDE
¬MÚSICA. Fiadeiro popular
na Pereira. Primeira edición de
Bonso´08, fiadeiro do día do
Apóstolo en Pereira (Bande). O
venres25 de xullo a partir das
19:30 horas haberá pandereteiras,
gaiteiros, baile, degustación de
produtos da zona e máis sorpre-
sas. Organiza a asociación cultural
“Pereira Adiante”. Aconséllase le-
var vestimenta de época .

BERGONDO
¬CINE. Proxección de Prado-
longo. Poderáse ver o filme de Ig-
nacio Vilar, que está coñecendo
unha distribución alternativa á tra-
dicional, este xoves 24, no Campa-
mento Xuvenil de Gandarío,ás 22:30.

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. Embarcacións
primitivas,fenicias, gregas ou ro-
manas, barcos de vapor ou vela,
até os actuais buques pesqueiros
a motor. Mostra permanente no
Museo Massó.
¬MÚSICA. Mastretta + Josele
Santiago + Los Coronas + Fa-
rol Band. Concerto destas catro
formacións este venres 25, ás 21:30,
naPista de A Banda do Río.

CAMBADOS
¬EXPO. Armando Guerra. Ar-
tista pontevedrés que chegou á
pintura tras unha longa e frutífera
labor como publicitario.Criado na

¬ ARTE

Pradolongo, o filme de produ-

ción galega de  Ignacio Vilar, está

suplindo as dificultades da distri-

bución convencional cunha entu-

siasta campaña de difusión por

todo o país.

A rarear, obras de
Manolo Paz

No xardín exterior do Colexio de
Fonseca, esta exposición do es-
cultor Manolo Paz (Cambados,
1957)  organizada por Caixanova
e a Universidade de Santiago, o
artista presenta oito das súas
obras máis emblemáticas e per-
soais, que se poderán contemplar
ata o próximo 12 de outubro. 
Os primeiros traballos de Manolo
Paz remóntanse a finais dos anos
70, desde entón a súa obra forma
parte das coleccións máis impor-
tantes ao tempo que conta con
numerosas pezas situadas en es-
pazos públicos de diferentes paí-
ses como España, Alemaña, Xa-
pón, Portugal ou Estados Unidos.
Aínda que traballa con diferentes
materiais, o granito é o máis re-
presentativo da súa obra. Desde o
respecto máximo á pedra, dálle
forma, expándea a través dos
ocos, poténciaa e crea o seu vo-
lume, a súa textura. Trata as super-
ficies para que reflictan ou atra-

pen a luz, mantendo sempre
unha unidade coa natureza. Mó-
vese nun estreito límite entre o
natural e o artificial, domesti-
cando o inerte, creando.
As oito pezas que conforman a
mostra foron realizadas entre
1990 e 2005. Baixo o título "A ra-
rear" entresacamos do seu espazo
natural as obras máis emblemáti-
cas e persoais coas que Manolo

Paz conviviu estes últimos 15
anos no seu taller. Trátase de es-
culturas raras polas súas peculiari-
dades cronolóxicas e materiais,
que se reúnen agora, por primeira
vez, no antigo xardín botánico de
Santiago de Compostela, anexo á
biblioteca da Universidade.

Xardín do Colexio de Fonseca,
Santiago, até o 12 de outubro.

Imaxe do cartel do festival.

Festigal 08

O mundo do comic en Cangas.

Cachoupins, obra en cuarcita presente na mostra.

Pintura de Armando Guerra.
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¬MÚSICA. Pablo Milanés. O
cantautor cubano presentará
neste concerto a súa última pro-
dución discográfica, "Regalo", que
representa un punto de inflexión
con respecto aos seus traballos
máis recentes. O artista fará unha
incursión no jazz, sen abandoar os
temas de corte lírico. Entradas en-
tre 10 e 20 euros á venda a través
de Caixanova. O xoves 24, ás
23:00, no Teatro Rosalía.
¬MÚSICA. Whitesnake.A mítica
banda de rock duro presentará os
temas do seu novo álbum de estu-
dio, "Good To Be Bad". As entradas
custan 41 euros . Actuación o mér-
cores 30, ás 22:00, no Coliseum.
¬TEATRO. A montaña rusa.Diri-
xida por Juan José de Arteche e in-
terpretada porArturo Fernándeze
Carmen del Valle, a obra nárranos
peripecias sorprendentes que van
acontecendo entre dous descoñe-
cidos durante unha noite. Podere-
mos vela no Teatro Colón, do xoves
24 ao domingo 27, ás 20:30.

COVELO
¬MÚSICA. Festival Sostible. A
Axencia de Sostibilidade do conce-
llo de Covelo organiza unha Xor-
nada Festiva pola Sostibilidade que
contará con demostracións lúdico
festivas do uso das renovables,
contacontos, recital lírico, Climan-
tropía, festival de música e proxec-
ción de documentais…Para rema-
tar, ás 00:30h, Festival sostible no
Campo da Feira coa actuación dos
grupos Portrait e Nadadora.

FERROL
¬EXPO. O abano español. A co-

lección do marques de Colo-
mina. Ata o 21 de setembro, na
Sede Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. África, soños e menti-
ras. Fotografías de Gabriel Tizón, até
agosto, na Casa da Xuventude.
¬EXPO. María Yglesias. Exposi-
ción de pinturas desta artista, até o 27
de xullo, noClub de Campo.
¬TERTULIA.Tertulia Cidadá.
Como todos os mércores, Tertulia Ci-
dadáorganizada polo Ateneo Ferro-
lán, a partires das 19:00na súa sede.

A FONSAGRADA
¬CINE. Proxección de Prado-
longo. O filme de Ignacio Vilar,
en proxección ao ár libre, o sábado
26 , ás 22:30 , na Praza da Igrexa de
Sta. María.

GONDOMAR
¬EXPO. Morgadáns: Fotos an-
tigas. Exposición de aproximada-
mente 500 fotos antigas, a maioría
de máis de 50 anos de antigüidade

e algunhas cun alto valor téc-
nico, artístico e etnográfico, or-
ganizada pola AC San Roque no
local do Centro Cultural en San
Roque de Morgadáns.

O GROVE
¬MÚSICA. The Casanovas. Ac-
túan este  xoves 24, ás 01:00, na
Sala El Náutico (S. Vicente). E o día
seguinte, venres 25, á mesma hora
e no mesmo local, ambas gratui-
tas, actuación de Los Mecánicos.

A GUARDA
¬MÚSICA. The Passadenas +
Los Criaturas & Los Surfies-
tas + Thee Tumbitas + Los
High Sierras.Actúan este  ven-
res 25, ás 21:30,  dentro do Rock
and Roll Dance Party!!!, con en-
trada ao módico prezo de 2 euros,
na Estación de Autobuses. 

LUGO
¬EXPO. Proxecto Abertal, 99
artistas lucenses. Até o 4 de
marzo de 2009, 99 artistas lucen-
ses expoñen nas salas 29, 30, 31 e
32 do Museo Provincial de Lugo.
Noventa e nove propostas que
abranguen todos os estilos, todas
as técnicas, todas as idades. Un
proxecto aberto a todos os artis-
tas e que abre as portas do Mu-
seo Provincial de Lugo á arte lu-
cense, aos seus protagonistas, se-
xan consagrados ou recén
chegados. No Museo provincial.
¬EXPO. Antón Goyanes.Exposi-
ción de pinturas até o 10 de agosto,
dentro do 75 aniversario do Museo
Provincial,  nas Salas números 27 e
28 do Museo Provincial.

As nosas palabras, 
os nosos mundos

A exposición, actualmente en
Santiago , percorrerá as princi-
pais cidades galegas e estará ta-
mén en Madrid, Barcelona, Bil-
bao, Sevilla, Bos Aires e Bruxelas,
onde contará co patrocinio insti-
tucional do comisario europeo
de Multilingüismo.
A mostra achega unha descuberta
suxestiva do Galego no marco da
celebración do Ano Internacio-
nal das Linguas.
En verbas dos promotores, a Secre-
taría xeral de Política Lingüística, a
exposición  co obxectivo de pro-
mover o valor da lingua propia no
contexto da diversidade lingüística
do mundo e contribuír á difusión
do plurilingüismo como garantía
dunha boa convivencia global.

A mostra fai un percorrido suxes-
tivo pola historia da lingua galega
e achega ao visitante á vitalidade
do galego na actualidade, a través
de diferentes soportes gráficos, so-
noros e audiovisuais. Nun espazo
expositivo de 500 metros cadra-

dos, os visitantes poderán con-
templar o noso idioma e a diversi-
dade lingüística dunha forma ac-
tiva, experimental e sensitiva. A vi-
sita pódese realizar en sete
idiomas –galego, castelán, catalán,
éuscaro, inglés, francés e neerlan-
dés-flamengo-, aos que se suman
outras 27 linguas con presenza na
exposición.
A mostra estrutúrase en catro blo-
ques temáticos:: “As orixes”, “Isto é
galego”, “As nosas palabras, os no-
sos mundos” e “A nosa lingua na
nosa vida”. 
Segundo o comisario da exposi-
ción Anxo M. Lorenzo, a mostra
aportará “todo un conxunto de fe-
rramentas, recursos multimedia,
música e imaxes para achegar a vi-
talidade do galego actual”.

Actualmente en San Martiño Pina-
rio (Santiago), até o 28 de xullo.

¬ EXPO

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

Paul Strand, o grande fotógrafo
norteamericano, é obxecto dunha
importante retrospectiva na Funda-
ción Barrié, en Coruña. (Foto:  A fami-
lia Luzzara, fragmento,1953)

Pablo Milanés

O emblemático cantautor cu-
bano, santo e seña da Nova
Trova Cubana do seu día, estará
por partida doble esta semana
en Galiza, coa que o une algún
lazo moi persoal desde hai anos.
Co título de Regalo, o cantor
deu á luz  a súa última produción
discográfica (2008) que repre-
senta, neste momento da súa
longa  carreira artística, un punto
de inflexión con respecto aos
seus traballos máis recentes. O
artista agasállanos con 10 temas,
que comezaron a xerarse en xa-
neiro do ano 2006 co tema "El
largo Camino de Santiago" para
dar comezo, ao igual que o pere-
grinar xacobeo, unha viaxe mu-
sical e poética novidosa.
No que ao aspecto musical se re-
fire, neste disco Pablo Milanés
implícase no jazz sen abandonar
os temas de corte lírico, aínda
que sen dúbida a maior novi-
dade reside en que todos os
arranxos musicais e a dirección
artística deste traballo son do
propio Milanés.
Autor ademais de todas as músi-
cas e letras, o artista ofrécenos
un rico universo creativo que re-
vela as súas máis íntimas emo-
cións (Matinal, Regalo) pero ta-
mén reflexiona diante  de gran-
des cuestións da sociedade e o
tempo no que vive  (A Liberdade,
Suicidio e Dos preguntas de un
día). Malia actualidade que
emana este disco, o artista volve
recuperar algunha composición
dos seus primeiros anos (Paloma
que quiso volar, 1963).

O xoves 24 n’A Coruña, e o ven-
res 25 en Santiago, no Festigal.

Toquinho e María Creuza

O popular guitarrista e can-
tautor brasileiro comparte  o
escenario coa súa compa-
triota María Creuza, para re-
memorar os mellores mo-
mentos da Bossa Nova.
No seu concerto os dous artis-
tas renderán unha  homenaxe
ao compositor brasileiro Vini-
cius de Moraes, figura capital
da música brasileira contem-
poránea co quen formaron un
trío en 1970.
Conmemoran coa súa lem-
branza aquel inesquecíbel su-
ceso que foi A Fusa, un fito musi-
cal que quedou gravado nun
disco, incluíndo celebres títulos
como A Felicidade, Que Mara-
vilha, Garota de Ipanema e
Minha Namorada.

O sábado 26, ás 23:00 na Praza
da Quintana (Santiago).

Os High Sierras tocan na Guarda.

¬ MÚSICAS

O brasileiro Toquinho.

Pablo Milanés
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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.O humor non engorda.
Exposición do debuxante Kiko da
Silva, que expón 21 viñetas que re-
sumen o seu traballo como humo-
rista gráfico ao longo de 10 anos no
diario La Voz de Galicia.Até o 31 de
xullo, na Galería Sargadelos.
¬EXPO. XXX Bienal de Ponte-
vedra. Sen fronteiras. Converxen-
cias artísticas hispano-magrebíesé o
título desta nova edición da Bienal
de Pontevedra, organizada pola De-
putación Provincial a través do Mu-
seo de Pontevedra. Até o 7 de se-
tembro, no Museo de Pontevedra.
¬EXPO. COBRA, as cores da
liberdade. Procedente do Ste-
delijk Museum Schiedam de Ho-
landa, unha mostra do movi-
mento COBRA (Copenhague, Bru-
xelas e Ámsterdan), un colectivo
que con vocación de experimen-
tar coa arte lle deu cor á liberdade
recentemente  estreada, e chega-
ría a se converter nun move-
mento artístico experimental. Até
o 27 de xullo, na Sala de exposi-
cións do Centro Social Caixanova.
¬MÚSICA. Pontejazz. O XVI Fes-
tival Internacional de Jazz e Blues
de Pontevedra desenvolverase
até o sábado 26 de xullo, con tres
concertos principais. 
O xoves 24, ás 22:30,  Johnny Win-
ter, unha das lendas vivas do blues
actúa en Pontevedra no marco do
Festival Internacional de Jazz e
Blues da cidade. O británico Scott
McKeonabrirá o espectáculo. Win-
ter estará acompañado polo seu
grupo habitual. Na Praza da Ferrería.
O venres 25, ás 22:30, na mesma
Praza da Ferrería preséntase o ve-
terán pianista Kenny Barron
acompañado no contrabaixo por
Kiyoshi Kitagawa e por Fran-
cisco Mela á batería. 
E o sábado 26, no mesmo lugar e

OLEIROS
¬EXPO. Un desexo, un país:
Bolivia.  Até o 26 de xullo, unha
exposición fotográfica da fotógrafa
muradá Xela S. Lariño. Na sala de
exposicións do Castelo de Santa Cruz,
sede do CEIDA (Centro de Extensión
Universitaria e Divulgación Ambien-
tal de Galicia ).

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 número de

calorías, e de novo a necesidade de
suplir esta insuficiencia atávica. Até
o 31 de xullo, na sala Alterarte.
¬EXPO.Espacio reservado.
Unha mostra 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 Cultural
Deputación.
¬EXPO.As pegadas do cami-
ñante. Obras de Pablo Serrano.
Até o 17 de agosto, no Centro Cultu-
ral da Deputación.
¬EXPO.Freitag der 13. Obras de
Isidro Tascón, exposición aberta até
o 31 de xullo. Na Galería de Arte Ma-
risa Marimón.

ORTIGUEIRA
¬MÚSICA. 96 Grados. Cuarteto de
rock sinfónico con raigames na mú-
sica dos setenta e oitenta e influen-
cias de U2, Eric Clapton e Dire Straits.
Este sábado 26, ás 23:00, no Café
Concerto A Escondida, en Espasante.

PADRÓN
¬MÚSICA. Carmen Dor. Actua-
ción da cantante padronesa dentro
das Festas do Santiaguiño. Este sá-
bado 26, na Praza de Macías.

PONTEVEDRA
¬EXPO. Pintura flamenca da
colección Gerstenmaier. Ex-
posición desta importante colec-

tuación dentro da programación
do Xacobeo “Vai de Camiño”, o sá-
bado 26, ás 22:30, no Auditorio Mu-
nicipal.

MUXÍA
¬CINE. Proxección de Prado-
longo. Poderáse ver o filme de
Ignacio Vilar, en proxección ao ár
libre, este luns 28  , ás 22:30, no
Cabo da Vila. 

NARÓN
¬MÚSICA. Joyful Gospel Choir.
Directamente desde Nova Orleáns,
este grupo de gospel estará o ven-
res 25, en lugar e hora non precisa-
dos polo momento.

¬EXPO. Do Gaudeamus Igi-
tur ao Venceremos Nós. Éx-
posición que recrea a época do
maio do 68 na universidade ga-
lega, con fotografías, documen-
tos e obxectos da época, ideada e
comisariada por Ricardo Gurria-
rán. Aberta na Sala Díaz Pardo da
Faculdade de Veterinaria.
¬EXPO. Roberto Verino. 25
anos de moda. Aberta até
o24 de agosto, na Fundación
Caixa Galicia.
¬EXPO. Fina Eirós. Unha exposi-
ción retrospectiva desta pintora,
aberta até o10  de agosto, no Museo
Provincial.

MELIDE
¬EXPO. Os sons de Galicia.
Exposición consistente en 25
obras que máis de trinta autores
de todo o estado dirixiron ao
Concello de Melide neste con-
curso de pintura, que agora se
pode ver no Museo da Terra de
Melide.

MOAÑA
¬EXPO. Curros Enríquez. Na-
ción, liberdade e progreso.
Exposición de grandes paneis ex-
plicativos, acompañados de grava-
cións e músicas relacionadas con
cada apartasdo da vida e obra do
poeta. Estará nas rúas da vila até o
4 de agosto.

MONTERROSO
¬MÚSICA. Xacarandaina. Ac-

ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

Panel da exposición  sobre Curros Enriquez, esta semana en Moaña.

Janiva Magness, cantante de blues.

Filminho 08

O Filminho - Festa do Cinema Ga-
lego e Portugués é un evento ci-
nematográfico que decorre na
zona do Miño transfronteirizo (Alto
Minho portugués e Baixo Miño ga-
lego) co obxectivo de promover un
encontro entre os sectores audio-
visuais de ambos lados da fron-
teira, non se limitando á exibición
de filmes, senón tamén procu-
rando incentivar a creación e pro-
dución destes. Filminho ten lugar
en Vila Nova de Cerveira e en To-
miño, pero exténdese tamén a ou-
tras localidades fronteirizas. Ten
como característica adicional o
feito de que as exibicións se fan
maioritariamente a través de pro-
xeccións de cinema ao aire libre,
usando para iso un sistema inno-
vador, e sacando partido do am-
biente de verán que se vive no
Miño nesta altura.

O festival adquire relevancia nas
áreas da Cultura, da Xuventude e
do Turismo. A súa principal misión
é a reconciliación do público coas
súas cinematografías nacionais.
Por ese motivo propón unha nova
imaxe e abordaxe, ofrecendo ao ci-
nema propio o palco principal e o
empeño de divulgación que habi-
tualmente encontramos na pro-
moción de obras estranxeiras.
A organización pretende traer
unha outra frescura ao audiovisual
galego e portugués, e que este
conxunto de filmes sexa tamén ou-
tra oportunidade para coñecerse
entre ambas beiras ou raias.
Haitres importantes categorías
competitivas:
Grande Premio Filminho: Sendo
esta a principal categoría do festi-
val, serán admitidos todos os xéne-
ros de filmes, sempre que teñan
producción galegolusófona.
Obras Miñotas: Premio atribuído

a filmes realizados nas comarcas
próximas á “raia”, ben sexan filmes
incentivados por Filminho, ou in-
dependentes deste. 
O Mellor dos Festivais: Dada a ex-
celente proliferación de festivais de
cinema temáticos en Galicia e Por-
tugal, hai unha categoría á cal estes
festivais concorrerán automatica-
mente coa obra vencedora da súa
anterior edición. 
Tamén xisten outras seccións tales
como a Retrospectiva que será
dedicada a un realizador, ou a exi-

bición de Clásicos do Miño, ou ta-
mén o País Convidado, tratando
sempre dun país lusófono, que tra-
erá as súas principais obras.
Ademais das proxeccións, vai a ha-
ber outras actividades de lecer
complementarias, música ligada a
certos filmes, paseos polo Minho, e
un curso de verán sobre cine orga-
nizado pola  USC.

O Filminho desenvólvese até  o do-

mingo 27, en Vilanova da Cerveira e

Goián (Tomiño)

¬ CINE

Johnny Winter, o afamado guita-
rrista de blues, é un dos persoeiros do
Jazz presente na mostra Pontejazz,
que se desenvolve en Pontevedra.
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a desenvolverse até o sábado 26 . 
Xoves 24:
As 20:00 en Francelos (Por barrios)
Cachirulo con Pinochio. As 20:00 na
Igrexa da Madalena, Teatro en el
Aire con La piel del agua. As 20:30,
para nen@s, Cachivachecon  La lin-
terna mágica. As 23:00 no Castelo,
Teatro de Ningurespresenta Baila-
dela da morte ditosa, de Vidal Bo-
laño. A 1:00 na Praza Maior (Ruada-
via), Marco González con Cuentos
del sur.
Venres 25:
As 20:00, na Igrexa da Madalena, Te-
atro en el Airecon La piel del agua. 
As 20:30 para nen@s, Galitoon coa
obra Golulá. As 23:00 no Castelo,
Centro Coreográfico Galego con
Kiosko das almas perdidas. A 1:00 na
Praza Maior (Ruadavia), K de Calle
coa pezaKaña.
Sábado 26:
As 23:00 no Castelo, Lagarta La-
garta  coa obra Aeroplanos. As 00:30
na Alameda (Ruadavia), Organik
con Malditas. E despóis, e para rema-
tar a Mostra, a entrega de premios.

RIBADUMIA

¬MÚSICA. Quercus Pop. Actua-
cións de:  Ruxe Ruxe, Supersand-
wich,  Los Pablos e X-Trume. O xo-
ves 24, ás 23:00, na Carballeira de
Barrantes. 

SALVATERRA
¬TEATRO. VII Mostra de Teatro
Afeccionado do Condado . A
mostra  trae novamente grupos de
teatro afeccionado de toda Galicia á
Carballeira das Fraguiñas, en Forne-
los. As obras serán o xoves, venres e
sábado 26, ás 22:30.

SAMOS
¬MÚSICA. Banda de Música de
Lantaño. Pasarrúas e Concerto  no
ciclo Vai de Camiño, o domingo 27, ás
20:00, na Praza do Concello.

SANXENXO
¬CINE. Proxección de Prado-
longo. O filme de Ignacio Vilar, en
proxección ao ár libre, o domingo 27,
ás 23:00, na Praia de Silgar.

SANTIAGO
¬CINE. Cine ao ar libre. Cada
mércores de xullo e agosto a partir
das 22:30, no parque de San Domin-
gos de Bonaval. El ángel extermi-
nador, a xenial parábola de Luis
Buñuel que nos mostra a unha reu-
nión de burgueses incapaces de
sair dunha estancia sen razón apa-
rente, será o filme deste mércores
30, último do mes.
¬EXPO. Argot, labirinto so-
noro. O Centro Galego de Arte
Contemporánea acolle esta instala-
ción sonora de Concha e José
Iges, comisariada por Rosa Fernán-
dez, que se pode ver na terraza do
CGAC até o 31 de agosto. 
¬EXPO. Carla Bedini. Algunhas
cousas son máxicas, é o título desta
mostra, dunha das figuras de maior
proxección da escena italiana, que
achega unha selección de retratos
de exquisita execución e constitúe
a primeira exposición individual
que Bedini realiza fóra de Italia. Até
o 7 de setembro, na Galería C5, Tra-
vesa da Universidade, 1.
¬EXPO. Fotografos insospeita-
dos. Celebridades detrás do
obxectivo. Exposición formada
por fotografías feitas por personaxes
coñecidas polo seu traballo, pero que
non son fotógrafos profesionais. A
mostra permanecerá aberta na Sala
Isaac Díaz Pardo do Auditorio de Gali-
cia até o vindeiro 14 de setembro.
¬EXPO. Fundación Granell.  O
paxaro Pi e a lingua dos paxaros,
mostra que presta especial atención
á obra “O Paxaro Pi” ao que o surrea-
lista dedicou unha significativa peza
literaria. Até o 21 de setembro, na 
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hora, o remate a esta mostra coa
cantante de blues Janiva Magness,
unha das máis recoñecidas voces fe-
mininas do blues ao estilo de Nova
Orleans, que actúa acompañada do
seu grupo. A entrada é de balde
para os tres concertos.
¬MÚSICA.Gurumamut + A Pe-
dir de Milkhouse. O grupo
pontevedrés Gurumamutmestura
nos seus temas funk, rock ou hip-
hop e caracterizase por unha base
groove potente. A banda A pedir
de Milkhouse estará tamén pre-
sentando os temas do seu disco
Zenzano (2007). A entrada custa 5
euros.Este sábado 26, ás 23:00 , na
Sala Karma.  
¬MÚSICA.Festixeve. Concerto o
sábado 26 a cargo dos grupos Os
Tres Trebóns, Ruxe-Ruxe e O
Sonoro Maxín. E para quen
aguante, o domingo 27, animará
a festa a charanga Os Galochos,
pola tarde actuación do grupo de
títeres Tanxarina e para finalizar
a festa, actuación de Os Chikili-
cuatres.O Sábado 26, a partires
das 22:30, no Campo de Vilar de
Fragoso, en Santo André de Xeve.  

AS PONTES
¬MÚSICA/ROMERÍA. Festa da
Fraga. Dentro da tradicional ro-
mería da Fraga, que ten como día
forte o 25, o xoves 24 celébrase o
Festival Folk A Fraga, cos grupos
Birimbao, Sérralle-Ahíe Gwendal.

O PORRIÑO
¬MÚSICA.Cuba, o musical. Fol-
clore, circo, músic neste espectá-
culo que se pode ver o sábado 26,
ás 22:30, no Pavillón Municipal de
Deportes.

RIBADAVIA
¬MÚSICA.XXIV Mostra Inter-
nacional de Teatro de Riba-
davia. Mostra de teatro que segue

Quere saber máis”                                        anosaterra.com

Ruxe-Ruxe, o grupo santiagués
presente en varios eventos musicais
esta semana.

ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

Cuba, o Musical, espectáculo que estará no Porriño e Santiago.

Festival Móstrate, no Condado.
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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 pintor galego. E a
mostra Delicias do grotesco, debu-
xos, colaxes e pinturas de Aldo Al-
cota que estarán até o 8 de setem-
bro.
¬MÚSICA. Apóstolo 2008. Na pro-
gramación das Festas patronais
santiaguesas, destacan as seguin-
tes actuacións:
Xoves 24
Los Caporales, grupo mexicano na
Praza do Toural, ás 21:00.
Despois do espectáculo pirotéc-
nico habitual, ás 00:00 actuará La
Mala Rodríguez acompañada de
Refree, presentando o espectáculo
Ojo con la Mala, con entrada libre
na Praza da Quintana.
Á 1 da mañán están tamén no Tou-
ral Los Reyes del K.O., grupo de
blues de orixe compostelá asen-
tado en Alemania.
Venres 25
Ás 23:00, con entrada libre, están na
Praza da Quintana Milladoiro, uns
clásicos destas festas, con Mafalda
Arnaud de artista convidada. No
Toural estarán os eclécticos e festei-
ros Turres Band.

O venres 25 de Xullo, a partires das
21:00, a Victor Aneiros Band,
Quempallou, e a actuación este-
lar de Pablo Milanés e Berro-
güetto. Con entrada libre, no
Campus Universitario Sur.
¬MÚSICA.Bassekou Kouyate &
Ngoni Ba. Actuación o martes
22, ás 23:00, gratuito,na Praza da
Quintana.

¬MÚSICA.Banda Potemkin. Es-
tarán o martes 22, ás 23:00, en-
trada gratuita,na Praza do Toral.
¬MÚSICA.Joyful Gospel Choir.
Na programación das Festas do
Apóstolo, actúa este grupo de gos-
pel o mércores 22, ás 23:00, entra-
das a 6 ou 3 euros, na Praza da
Quintana.
¬TEATRO. Noite de Reis. A pro-
ducción do CDG, con dirección e
adaptación do clásico de Shakespe-
are por Quico Cadaval, estará no Sa-
lón Teatro, o xoves 24 ás 21:00, e o
venres 25, ás 21:30.

SARRIA
¬CINE. Proxección de Prado-
longo. Poderáse ver o filme de Ig-
nacio Vilar, de difícil distribución
pero bastante éxito de público, este
xoves 24, na Praza da Vila,ás 23:00.

TOMIÑO
¬CINE. Filminho. Festival de cine
luso-galaico, que se celebra en To-
miño e Vilanova da Cerveira (ver de-
talles aparte), até o domingo 27.
¬EXPO. Manolo Rodríguez. Ex-
posición de óleos no antigo Hotel
Tana, até o 6 de agosto.
¬EXPO. Lembranzas dun

Sábado 26
Ás 23:00, os brasileiros Toquinho
e María Creuza, con entradas a
22 e 18 euros, na Praza da Quin-
tana. Na do Toural, ás 23:30 e gra-
tuitamente actúa o grupo de soul
Gacko Turner.
Domingo 27
Ás 23:00 estará o grupo de pop Es-
guince, na Praza do Toural.

Luns 28
Durante todo o día desenvolveráse
o habitual Homenaxe ás bandas
populares, que chega á súa XXX
edición. E ás 23:00, gratuito, o es-
pectáculo Cuba, o musical, na
praza da Quintana. Ás 20:30 e
23:30, no Toural, espectáculo de
música e danza co grupo
Pesdelán.
Martes 29
Ás 23:00, con entradas a 18 e 22 eu-
ros, teremos a Amaral na praza do
Obradoiro.ás 23:30, no Toural, a
música indie-electrónica do grupo
6PM.
Mércores 30
A un día do rematae das festas, últi-
mas actuacións musicais coa cana-
diana Loreena McKennitt na praza
da Quintana, con entradas a 30 ou
18 euros. E o grupo de música tradi-
cional Ultreia estará ás 23:30 no
Toural.
¬MÚSICA. Festigal 08. Dentro do
seu apartado estrictamente musi-
cal, este Festival ofrece as seguintes
actuacións:
O xoves 24, a partires das 23:00, es-
tarán os grupos Nao, Caravan Pa-
lace, Lamatumbá e The Interna-
tional Noise Conspiracy.
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XXXIV Certame 
Literario do Concello de Vilalba

Concederanse dous premios, de 3.000 e
1.000 euros cada un, na modalidade de poe-
sía en lingua galega. Os interesados en parti-
cipar no certame poderán pedir as bases di-
rectamente nas oficinas municipais do Con-
cello de Vilalba ou por correo.
Data de remate do prazo de entrega: 22 de
agostode 2008.

XVIII Premio EDEBÉ de 
Literatura Infantil e Xuvenil

Establécense dúas modalidades de premio:
- Modalidade Infantil, para obras de narrativa
dirixidas a lectores de 7 a 12 anos e dotado con
25.000euros.
- Modalidade Xuvenil, para obras dirixidas a lec-
tores de máis de 12 anos, dotado con30.000
euros. O feito de participar nunha modalidade
exclúe a posibilidade de facelo na outra.
A concesión do premio en calquera das moda-
lidades inclúe a edición nas diversas linguas do
Estado español –por parte de Edebé– das
obras premiadas. O importe computarase á
conta dos dereitos do autor segundo contrato
habitual de Edebé. As obras deberán ser orixi-
nais totalmente inéditos, de tema libre e escri-
tos en castelán ou en calquera das linguas do
Estado. O xénero literario debe ser novela e
cada concursante poderá enviar todos os orixi-
nais que desexe.

Data de remate do prazo de entrega: 15 de no-
vembrode 2008.
Data do fallo do premio: 31/01/2009.

Homenaxe ao grupo A Quenlla

Organizado pola Asociación “Xohán de Re-
queixo”, estase a preparar esta homenaxe
ao grande grupo galego. O acto-xantar terá
lugar enChantada, o domingo 10 de agosto,

ás 13:00 horas, no Hotel Mogai (Rúa de An-
tonio Lorenzana, 2). 
Os/as interesados poden ir recollendo os ti-
ques do xantar no propio Hotel Mogai,
donde xa se atopan á venda. Poden contac-
tar no teléfono 982 44 08 47 ou no e-mail:
hotelmogai@mogai.com.

VII Premio de Poesía Caixanova

Poderán concorrer ao VII Premio de Poesía Cai-
xanova os autores e autoras que presenten
unha soa obra escrita en lingua galega, se-
gundo a normativa vixente. O premio, un e in-
divisible, estará dotado con 12.000 euros. As
obras aspirantes deberán ter unha extensión
mínima de 600 versos, han de ser inéditas na
súa totalidade e non poderán estar presenta-
das a outros concursos.
O libro premiado publicarase, cunha tiraxe de
2.000 exemplares, na colección Arte de Trobar,
editada polo P.E.N. Clube de Galicia/Danú S.L.,
renunciando o autor ou autora, nesta primeira
edición, aos dereitos económicos que puide-
ran corresponderlle. De existiren posteriores
edicións, deberase facer constar que a obra re-
cibiu o "VII Premio de Poesía Caixanova".
Prazo de entrega:  
Até o 31 de outubro de 2008.
Fallo do premio: 01 de decembro de 2008.

VII Concurso Internacional 
de Carteis Francisco Mantecón

Os orixinais, que deberán ser inéditos, serán
presentados ou enviados (con xustificante de

envío, os participantes que o desexen) nas de-
pendencias de Bodegas Terras Gauda en O Ro-
sal (Galicia, España). Tódolos traballos que op-
ten ó certame deben ser presentados en dous
tipos de soporte:
-  Gravados en CD ou disquete (lexible en PC)
-  Impresos e pegados sobre un cartón pluma
debidamente protexido de tamaño 50x70 cm.
Poderán realizarse con calquera técnica pictó-
rica, fotográfica, informática, etc.
Excepcionalmente os orixinais realizados con
técnicas pictóricas (óleo, acuarela, gouache,
pastel, etc) poderán ser admitidos sen soporte
informático.
Poderase presentar un máximo de dúas obras
por cada participante.
O tema será libre e preferentemente reflectirá
aspectos corporativos da entidade convo-
cante, fundamentalmente, os relativos aos seus
viños brancos da variedade Albariño Terras
Gauda e Abadía de San Campio. Valorarase po-
sitivamente a creatividade neste sentido e o en-
caixe do anagrama societario.
Bodegas Terras Gauda porá a disposición de tó-
dolos deseñadores que o soliciten o anagrama
da entidade en sistema vectorizado para a sua
aplicación nas obras a realizar, así coma imaxes
dos seus productos. Estarán dispoñibles en
www.terrasgauda.com.
As obras presentaranse en sobre pechado, que
levará no exterior o pseudónimo do autor.Está
dispoñible www.franciscomantecon.com.
As obras faranse chegar a Bodegas Terras
Gauda, S. A., Carretera de Tui-A Guarda, km. 46,
O Rosal - 36760 Pontevedra, antes das 18 horas
do día 30 de setembro de 2008.

¬ CONVOCATORIAS

ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

María Creuzaactúa con Toquinho. Mala Rodrígueznas festas do Apóstolo.

Un dos accesit do último “Francisco Mantecón”.

Noite de Reis, a adaptación de

Quico Cadaval do texto shakespe-

riano, é unha das poucas e atractivas

ofertas teatrais destes días do verán,

representada en Santiago.
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tel até o día 3 de agosto, en fun-
cións ás 21:00, no Teatro Arte
Livre, na rúa Vázquez Varela.

VILAGARCÍA
¬EXPO. Tintureiros de Alde-
munde. Exposición pictórica de
Xurxo Alonso, no Clube Náutico de
San Vicente.

A FONSAGRADA
¬CINE. Proxección de Prado-
longo. O filme de Ignacio Vilar,
en proxección ao ár libre, o sá-
bado 26 , ás 22:30 , no Campa-
mento Xuvenil Area.

están Picasso, Miró, Alberti, Joan
Brossa, Ibarrola, Tàpies, e, entre os
galegos, o recentemente falecido
Xaime Quessada
¬EXPO. Onde o mundo se
chama Terranova. Exposi-
ción de fotografías e obxectos
sobre a pesca galega en Terra-
nova. Até  o 21 de setembro, no
Museo do Mar.
¬MÚSICA.Dead Romeo + The
Band Apart + Dawn of the
Maya + Trail of Horror. Actua-
ción destas catro bandas este ven-
res 25, ás 22:00, na Sala Anoeta.
¬MÚSICA.Supa Scoopa + Ou-

tros. Concerto programado para o
venres 25, ás 23:00, na sala El Pollo
Funky (Beade).
¬MÚSICA. Jin Hi Kim & Gerry
Hemingway. Actuación para o
mércores 30, ás 22:00,entrada a 5
euros con desconto do 50% a uni-
versitarios, no Museo do Mar .
¬MÚSICA. Elodio y Los Seres
Queridos. O grupo de Eladio
Santos estará este mércores 30, ás
22:00, en La Casa de Arriba.
¬TEATRO. As bruxas de Sa-
lem. Versión da obra de Arthur
Miller pola compañía de Ro-
berto Cordovani. Estará en car-

povo. Exposición de fotografías
antigas da vecindade, no Centro
Social de Estás.

TUI
¬EXPO. Manuel Buciños. Expo-
sición de esculturas deste consa-
grado escultor lucense e ourensán.
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. Pre-
senta diacrónicamente a evolución
do cálculo ata a chegada da infor-
mática, e fai fincapé na instrumen-
tación actual para intentar mostrar
como pode ser o futuro. Até o 24 de
agosto, no Centro Social 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
coleccionismo máis próximo. Até o
7 de setembro, no MARCO, Museo
de Arte Contemporánea .
¬EXPO. En Construcción. Expo-
sición das novas adquisicións en pin-
tura contemporánea da Fundación
Barrié. Até o 28 de setembro na Sede
da institución.
¬EXPO. O medio é o museo. Un
proxecto expositivo composto de
diferentes tipos de traballos de 20 ar-
tistas,   que abordan o museo ou a
institución como soporte e referente

da obra de arte. Coproducción do
Museo de Arte Contemporánea de
Vigo e a Koldo Mitxelena Kulturu-
nea de San Sebastián. Até o 21 de
setembro, no MARCO, Museo de
Arte Contemporánea .
¬EXPO. Xosé María Álvarez
Blázquez. A exposición explica a
faceta de D. Xosé María como ar-
queólogo de Vigo, na súa condi-
ción de comisario local de escava-
cións e xefe do departamento de
prehistoria do museo.Até o 7 de se-
tembro no museo municipal de
Vigo Quiñones de León.
¬EXPO. Cartelismo político.

Do 24 de xullo ao 21 de setembro o
museo acollerá a mostra Arte e so-
lidariedade. Os pintores espa-
ñois e o cartelismo político. Orga-
nizada pola fundación 10 de
marzo, é o resultado da selección
dos máis de 15.000 carteis que per-
tencen á rede de arquivos históri-
cos de CC.OO, entre cuxos autores
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¬ ANUNCIOS DE BALDE

Quere saber máis ?                                       anosaterra.com

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

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

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

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

moderadas. Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 

ANOSATERRA
24-30 DE XULLO DE 2008

Roberto Cordovani leva ás táboas
unha obra de Arthur Miller.

�Ofrécese electricista, fonta-
neiro.Responsable e con rapi-
dez. 
Telf.: 608527989

� Alugase casa en Abeleiros-
Dorneda (Concello de Oleiros).
Cociña,  dous salóns, cinco habi-
tacións, tres baños. Soto. Garaxe
de 71 metros cadrados . 
Tfnos.: 981 61 43 48.   628 639
359

� Véndese comedor com-
pleto,en bon estado.Precio a
convir.
Telf.: 608527979

�  Alúgase baixo moi céntrico
e amplo. Ideal para consultas ou
oficinas. 
Teléfono 986438339

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

� 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 carón
da praia completamente equi-
pada para 6 persoas. Primeira
quincena de xullo, 520 euros.
Segunda quincena, 600. Pri-
meira quincena setembro, 500
euros.
Telf.: 981761144

� Son autónomono 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).

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

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

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

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

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

� Asturias. Tapia de Casa-
riego. Alugo casa nova de
campo con xardín, asador,
horta, cenador. Preto de praia e
montaña. Zona moi tranquila.
Fins de semana de venres a do-
mingo por 110 euros para to-
dos. 
Tel.: 667 293 752.

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

� Vendo a bo prezo un col-
chón fotón platino con dúas al-

mofadas. Telf: 986504407

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

� Véndese contrabaixo semi-
novo con funda e arcos francés
e alemán. 
Chamar ao: 619 218966.

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

� Véndese mesa antigade co-
medor, de castiñeiro. 
Telf: 676 727 518.

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

�Facemos traballos en pedra:
escultura, artesanía, constru-
ción, reformas, restauración.
Teléfono: 698 163 989

�  Véndense cachorros de
pastor alemán de traballo. Ide-
ais para garda e compañía. No-
breza e carácter excelente. 200
euros. 
E-mail: tesedan@yahoo.es
Telf.: 619871406

� Gustaríache ter un albergue
turísticona derradeira etapa do
Camiño de Santiago”?. Con-
xunto histórico en pedra 600
metros. Finca 2.000 metros. Se-
mirrestaurado. Chama e infor-
mámoste. 
Telf.: 609641720. Ismael Pardo.

Carteis políticos no Museo Quiñones.

Eladio Santos (Elodio y los seres queridos)está o día 30 en Vigo. 
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O día do xuizo
Dirixe: Neil Marshall.
Intérpretes: Rhona Mitra,
Malcolm MdDowell.
Thriller fantástico. Reino Unido, 2008

Se alguén a tomase en serio po-
dería ruborizar o máis imperté-
rrito home impasíbel. O director
de “xoias” como The Descentou
Dog Soldiers colle despistados
un par de actores veteranos con
carácter como Malcolm McDo-
well e Bob Hoskins e recrútaos
para este bizarro pastiche barato
de ciencia ficción apocalíptica e
supervivencialista na que o re-
brote 30 anos despois dun virus
mortal –28 semanas despois–
provoca que un grupo militar de
operacións especiais –Aliens– se
teña que adentrar nun territorio
infectado e illado durante anos
–1997. Rescate en Nova York–
onde se terá que enfrontar co re-
parto conxunto das dúas secue-
las de Mad Max. Carne de zafio
culto friqui.

DVD. VENDA.
Batman Gardián
de Gotham
Dirixen: Yasuhiro Aoki, Futoshi
Higashide e outros.
Animación. Xapón, 2008

Para os batmaníacos que non
poidan agardar á inminente es-
trea da esperada The Dark
Knight aquí chega un petisco
para ir caldeando o ambiente na
batcova. O estudio de anima-
ción encargado da fallida Ani-
matrixestrea agora este dvd con
seis curtametraxes que, presun-
tamente, serven como elo de co-
nexión entre Batman Beginse
The Dark Knight. Desta volta
contan a favor coa presenza de
reputados guionistas como  Da-
vid Goyer, autor do libreto dos
dous filmes antes mencionados
ou Brian Azzarello, unha das re-
ferencias do cómic norteameri-
canio actual, facción thriller e se-
rie negra. Santos morcegos!�

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

Superaxente 86
de película. Get Smart
Dirixe: Peter Segal.
Intérpretes: Steve Carell, Anne
Hathaway.
Comedia. EE UU, 2008

A imaxe do axente secreto man-
tendo conferencias en clave a
través do seu zapatófono, profé-
tico anticipo da invasión dos
móbiles tres décadas despois, é
unha das moitas iconas da mí-
tica parodia televisiva das an-
danzas de James Bond creada
polo xenial Mel Brooks nos anos
60. Como xa acontecera coa bri-
tánica “Os Vingadores”, tamén
ao Superaxente 86 lle chega a súa
oportunidade cinematográfica.
O encargado de encarnalo nesta
nova versión é un dos moitos as-
pirantes ao trono de rei da come-
dia norteamericana dos últimos
anos, Steve Little Miss Sunshine
Carell coa, ultimamente, omni-
presente Hathaway no rol da
axente 99. O director non é no-
vato nos traballos de humor ab-
surdo, conta no seu currículo
coa terceira entrega da saga Agá-

sultado é este documental mu-
sical que fará as delicias de me-
lómanos con pedigrí e incondi-
cionais do heroinómano desen-
ganchado máis rendíbel da his-
toria do rock, para o resto da hu-
manidade, supoño, pasará máis
ben desapercibida.

Líbranos do mal
Dirixe: Amy Berg.
Documental. EE UU, 2006

Controvertido documental so-
bre os abusos a nenos por parte
de relixiosos católicos nos EE
UU. Céntrase na figura do sa-
cerdote Oliver O’Grady, o máis,
tristemente, coñecido pedófilo
da historia da Igrexa moderna,
un tenebroso individuo que
empregou o seu encanto e au-
toridade como líder relixioso
para violar ducias de nenos por
todo o norte de California du-
rante máis de 20 anos, mentres
a xerarquía católica facía todo o
posíbel por ocultar os abusos,
desacreditando as súas vítimas
e trasladando o cura de parro-
quia en parroquia cada vez que
xurdían as sospeitas até que o
escándalo acadou unha escala
internacional. A directora, Amy
Berg, convenceu o propio O’-
Grady para que dese o seu tes-
temuño no filme e a fita abre
coa arrepiante exposición dos
feitos por parte do autor nunha
estarrecedora declaración de
principios que non dista moito
das dos vellos criminais de gue-
rra nazis. Foi candidata ó oscar
o ano pasado.

rrao como poidas,mais semella
complicado que o filme tras-
cenda o seu carácter de mero
blockbusterestival e chegue ao
ton de deliciosa ironía coolque
caracterizaba a serie orixinal.

Expediente X 2.
Crer é a crave
Dirixe: Chris Carter.
Intérpretes: David Duchovny,
Gillian Anderson.
Ciencia ficción. EE UU, 2008 

Outra de orixe televisiva inda
que neste caso xa como secuela
e coa coartada de recuperar o
creador orixinal, o outrora Rei
Midas catódico Chris Carter.
Disque a nostalxia funciona co-
mercialmente en ciclos de apro-
ximadamente 15 anos, e algo
diso debe haber nesta resurrec-
ción veraniega da exitosa telese-
rie conspiranoica dos primeiros
90. O outro intento de levala á
pantalla grande fora un fracaso
estrepitoso. Houbera precipita-
ción e o director fora o  pirotéc-
nico Rob Bownman. Unha das
queixas principais era que a ver-
sión cinematográfica non enga-
día nada novo e limitábase a ser
un capítulo máis con mellores

Xosé Valiñas

efectos especiais. Nesta secuela
tentan solventare sa eiva si-
tuando a trama cronoloxica-
mente tras o remate da serie tele-
visiva e virando o argumento
cara ao terreo do terror e da in-
triga sobrenatural. 

Lou Reed’s Berlin
Dirixe: Julian Schnabel.
Musical. EE UU, 2007

Nos últimos anos puxéronse de
moda os concertos nostálxicos
nos que o músico de quenda se
adicaba a reproducir tema por
tema o seu álbum máis exitoso.
Reed sumouse á febre no 2006
cunha celebrada xira de recitais
nas que reproducía un dos seus
discos máis míticos, o deca-
dente, kurtweilliano e marabi-
lloso Berlinde 1973. Na xira non
faltaron convidados especiais
como o cantante Antony a carón
de vellas luminarias que partici-
paran nas sesións de gravación
do disco orixinal, como o guita-
rrista Steve Hunter. Reed tamén
contou co seu amigote, o cie-
nasta Schnabel, que levou as
súas cámaras aos concertos
inaugurais da xira no St. Ann’s
Warehouse de Brooklyn. O re-

Anne Hathaway e Steve Carell en Superaxente 86.

Gillian Anderson en Expediente X 2. Fotograma de Lou Reed's Berlin.

Fotograma de O día do xuízo.
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CRUCIGRAMA AUTODEFINIDO
por Gonzalo Vilas

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

Do 15 ao 20 de xullo dispútase no pavillón da Malata o XVIII aberto de xadrez Cidade
de Ferrol, V Maestro Rodríguez in memorian. Este torneo rememora a un dos gran-
des impulsores do xadrez en Galicia. Rodrigo Rodríguez naceu en León en 1908, fillo
dun alcalde republicano, sorprendeuno a guerra civil en Asturias onde foi perse-
guido e encarcerado. Veterinario de profesión veu a Galicia trala guerra e traballou
en Cospeito, Abadín e Mondoñedo (Lugo) e en Neda (Ferrol). Home de profunda in-
telixencia, ao tempo que bondadoso e extrovertido, ensinou xadrez de alto nivel a
moitos mozos galegos, dando a este xogo un forte impulso que aínda subsiste e se
percibe a través dos alumnos dos seus alumnos. Foi subcampión de España no ano
1953 por detrás de Román Torán pero calificado nese torneo como o xogador máis
brillante.

Flohr, Salo 
Rodríguez, Rodrigo 

León 1935. C30 gambito de rei declinado.
Rodrigo era moi aficionado á poesía e dei-
xou unha abundante obra poética que
aínda non está publicada. Algo de poesía
tamén debe de ter esta partida na que
vence a un dos xogadores máis fortes do
mundo naquel intre:  1.e4 e5 2.f4 Ac5
3.Cf3 d6 4.c3 Cc6 5.d4 exd4 6.cxd4 Ab6
7.Cc3 Ag4 8.Ab5 Axf3= 9.Dxf3 Axd4 ne-

gras gañan peón a costa de desenrolo
10.e5 [10.Ae3 Axe3 11.Dxe3=]
10...Cge7=+ 11.Ad2 0-0 12.0-0-0 dxe5
13.fxe5 Cxe5 14.Dxb7 o afán de recupe-
rar un peón abre unha perigosa columna
para o ataque negro14...Tb8 15.De4 c5
16.Af4?! f6 17.Axe5 fxe5 18.Ad3 Cg6
19.h4? este ataque de flanco non está
xustificado co centro tan aberto 19...Tf2
20.Ac2 c4 21.h5 Cf8 22.h6 (Diagrama)
22...Txb2!!  magnífico sacrificio de torre

que decide a partida 23.Rxb2 [23.Td2
Txd2 24.Rxd2 gxh6 25.Tb1 Txb1 26.Axb1-
+] 23...Db6+ 24.Rc1 Ae3+ 25.Dxe3
Dxe3+ 26.Rb2 Db6+ 27.Rc1 Db4 28.Th3
Da3+ 29.Rb1 Txg2 30.Tf1 e4 31.Cd5
Dc5 32.Axe4 Tg1 33.Thf3 Txf1+ 34.Txf1
gxh6 35.Rc2 Rg7 36.Cc3 Ce6 37.Ad5
Dd6 38.Tf3 Cg5 (0-1)

XADREZ       Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU

doadodifícil

Horizontais:

1- Que desvaría, muller que non está ben da cabeza. Capital

das “Mil e unha...” mortes, na actualidade. 2- Siglas da “South

Asian Association for Regional Cooperation”. Coller, agarrar,

tamén ten a acepción de roubar. 3- Ornear, ou facer cousas

propias dos asnos. Medida inglesa de superficie, esa da que

sempre falaban nas fitas de vaqueiros. 4- Áncora de tres ou

catro brazos utilizada en pequenas embarcacións. Esa cousa á

que dan patadas 22 señores en pantalón curto. 5- Un deses

pateadores, que destacaba nos 70 e 80 na Liga española polos

seus grandes saltos de cabeza e virtudes goleadoras. 7- Facer

chorar. 8- De xenio áspero, tamén se pode decir dun viño

malo. Parar algo ou a alguén. 9- Coincidencia parcial ou total

na terminación dun verso, que lle dá musicalidade e outras vir-

tudes poéticas. Sustancia presente nalgúns vexetais, que dá

cor ao viño, por exemplo. 10- Obxecto, femenino, do amor de

alguén. Opoñente, por exemplo nun interés amoroso. 11-

Soar con forza. Parte do calzado que toca no chan. 

Verticais:

1- Antigo máximo mandatario das Rusias. Traballar a terra abrin-

do regos co arado. 2- Lugar aillado no medo do deserto, provis-

to de auga e vexetación. Acto violento con resultado de morte.

3-Aparello, usado como arma, que dispara  lapas de lume. 4-

Area grosa. Que ten forma de ovo, ovoide.  5- Vasilla grande de

barro, ancha pola barriga, estreita na boca e no pé, con agarras.

Vogal repetida. 7- Antigas siglas do actual PP. Recubrir algo cun

material resistente agolpes ou ataques, ou asegurar algo moi fir-

memente, en sentido figurado. 8- Segundo a lenda, vaso sagra-

do co que se instituíu a Eucaristía.  Deporte de raqueta.  9- Que

ten un valor de declaración (xeneralmente en linguaxe xurídi-

ca). 10- Nome propio masculino, de orixe xudea. Pertencente

ou relacionado co ril. 11- Extraer un líquido, eliminar o exceso de

auga ou líquido. Ave dos colúmbidos, rula.

Maestro Rodrigo

SOLUCIONS
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H. Vixande
RReessttaauurraa  ccoocchheess  aannttiiggooss,,  xxaa  mmee
ccoonnttaarráá  ppaarraa  qquuee??
Restauro clásicos deportivos dos
anos 40, 50 e 60. Especialiceime
en Mercedes e Jaguar, pero oca-
sionalmente tamén restauro ou-
tras marcas. Tiña un negocio de
hostalaría e mercara dous co-
ches antigos que fun restau-
rando aos poucos, por afección.
Gustoume e deixei a hostalería
para centrarme nisto.
OOss  ccoocchheess  mmooddeerrnnooss  ssoonn  mmááiiss
ffiiáábbeeiiss,,  tteeññeenn  mmeennooss  aavvaarrííaass,,
ssoonn  mmááiiss  sseegguurrooss......
Si, mais hai tantos e tanta xente
que os repara... Ademais, os co-
ches novos non din nada. Nos
50 deseñábanos as persoas,
hoxe fano os ordenadores. Eu
reparo coches emblemáticos,
aínda que sexan actuais, men-
tres que non se trate de vehícu-
los de produción en cadea.
AAddmmiittiirráá  qquuee  uunn  ccoocchhee  hhiissttóó--
rriiccoo  hhaaii  qquuee  mmiimmaalloo..
Non pense. Unha vez restau-
rado é como outro calquera,
pódese usar con frecuencia,
non quedas tirado.
EEnn  ttooddoo  ccaassoo,,  sseemmpprree  éé  uunn  ssee--
gguunnddoo  ccoocchhee..
Non é tan cómodo, consume
máis... Hai algúns dos sesenta
que eran máis cómodos. Nós
actualizámolos un pouco, in-
corporamos freos especiais, di-
rección asistida... quedan algo
desvirtuados, pero así son máis
confortábeis.
TTaamméénn  hhaaii  vvaannttaaxxeess,,  nnoonn  ssee

Laura Caveiro

Atopar a Manolo Pipas na
Alameda de Vigo, despois

de tantos anos, foi toda unha
sorpresa. E a outra, o seu poe-
mario Viaxe ao país das nubes.
Rompendo con toda conven-
ción, coma sempre el fixo na
vida, mesmo na anarquía orto-
gráfica da súa escrita, conci-
biuno por e para as comunida-
des mesoamericanas, o consello
indíxena e a outra campaña do
subcomandante Marcos. A
aquel puro ocre dos camiños so-
ñaba Pipas esa tarde con volver.
Ocres as casas de adobe, ocres
ollos dos meniños. Ben sei o im-
posible que resulta non traizoar
o seu texto rebelde, que segue a
medrar como as mestizas flores.
De pura arcilla os camiños/ el
color de la madre tierra/ puros
soños dos meniños/ mil estrelas
sobre o planton/ mil petates mil
cobijas/ mil abertos corazons. 

Zopilotes voan polo seu libro,
como sobrevoaban as terras de
Pedro Páramo que poderían ser
Sierra Juárez. Énchese de ilu-
sións Manolo Pipas, non en Co-
mala senón en Chiapas, nunha
precaria e colorida caravana. E
escribe das longas trenzas mexi-
canas, unha soa ou dúas trenzas,
ás veces entrelazadas con fitas,
dese país das nubes que segue
tan mal trenzado. Co saúdo tzot-
zil, como está o teu corazón, este
escritor outsidere revoluciona-
rio, fai del nas posdatas os soños
do Exército Zapatista de Libera-
ción Nacional: terra e liberdade,
terra onde ninguén manda. Por-
que, como di o consello indíxena
de Oaxaca, cada un de nós vimos
dalgunha historia, dalgunha
loita, dalgún sufrimento.�

OAXACA

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. Presidente: Miguel Barros Puente. Director: Manuel Veiga Taboada

Redacción VIGO: Príncipe 24, 1º- 36202. Teléfono 986 222 405. Fax 986 223 101. info@anosaterra.com diariodixital@anosaterra.com

Delegación SANTIAGO: Preguntoiro 9, 1º esqu.- 15704. Teléfono 981569 229. 

Administración, subscricións, publicidade e Editorial: Príncipe 22, baixo, 36202 VIGO. Teléfono 986 433 830                                                 Diario dixital: www.anosaterra.com

Xan Carballa

Convertido no deporte no
que a dopaxe é máis per-
seguida, e onde un trata-

mento da asma pode rematar co
corredor no calabozo, o ciclismo
é o deporte de xullo por excelen-
cia. Paga a pena, na hora da des-

gracia, volver a vista sobre Óscar
Pereiro, o único ciclista galego
que gañou o Tour. Sorprendeu
no seu momento que o xersei

amarelo que acreditaba a súa
gloria lle fose entregado case con
vergonza. O problema non é da
entidade organizadora, o xornal
L'Equipe,senón dos que deva-
lúan os seus méritos coa boca
pequena e falan de Tour gañado
de carambola. O que xa resulta

inexplicábel é que  unha caída
tan grave como a sofrida o 20 de
xullo, que non foi mortal por ca-
sualidade, tampouco abrise os
informativos nin as portadas de
moitos diarios "nacionais". Até
cumpría os canons estéticos do
sensacionalismo.�

1.320
anosaterra

PEREIRO
NO ABISMO

É propietario da empresa de restauración de coches clásicos Juan Lumbreras S.L.
Comezou por afección e considera que ter un coche histórico non é un vicio caro de manter.
Os seguros son baratos e a ITV non é tan estrita. 

8 400021 303104

01320

ppaaggaa  ttaannttoo  ddee  sseegguurroo..
Como non se usan tan a miúdo
e os donos téñenlles cariño, re-
xistran menos accidentes e as
compañías piden até dez veces
menos polo seguro.
EEnnccáárrggaannllllee  mmooddeellooss  ccoonnccrreettooss
oouu  mméérrccaannllllee  oo  qquuee  tteenn??
De todo. Eu compro coches para
restaurar, pero hai quen vén cun
coche antigo para que llo repare.
Fago un proxecto de obra, dáme
un sinal e a traballar.
EE  ppoorr  qquuee  MMeerrcceeddeess  ee  JJaagguuaarr??
Son baratos e fáciles de restau-
rar porque as pezas son doadas
de atopar. Hai outros coches
emblemáticos que teñen a difi-

cultade dos repostos, o que fai
máis complexa e cara a repara-
ción. É mellor optar por mode-
los máis comerciais.
CCaannttoo  ccuussttaa  rreessttaauurraarr  uunn  ccoocchhee
ddeesstteess??
Prefiro non falar de número
porque varía desde mil euros a
sesenta, setenta ou oitenta mil.
OOuu  sseexxaa,,  éé  ppaarraa  rriiccooss..
Non. Cando eu empecei com-
prei dúas chatarras e non tiña
un peso.
EE  oo  mmaanntteemmeennttoo??
é mínimo. A Administración
proporciona unhas matrículas
históricas que dan a opción de
pasar a ITV cada tres ou catro

anos de forma menos rigorosa
porque non cumpren os requi-
sitos da actualidade. Hai que ter
en conta que só se usan para
pasear e non representan tanto
perigo. É dicir, o custoso é a
compra, non o mantemento.
TTeenn  ffoorrnneecceeddoorreess  hhaabbiittuuaaiiss??
Hoxe cos medios de comunica-
ción que hai é doado localizalos.
Nos EEUU había moitos coches
dos 50 porque toda a produción
ía para alí. Con todo, cada vez é
máis difícil atopalos porque ou
se destruíron ou xa se restaura-
ron. Logo están os mercados
emerxentes, como Rusia ou a
China, que tiran da demanda.�

Xoán Lumbreras
‘Restaurado, un coche clásico é como calquera outro’

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

’’Cada un de nós vimos
dalgunha historia,

dalgunha
loita,
dalgún
sufrimento” 
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