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A EXTRAÑA CAMPAÑA. A campaña
electoral, non por inusual-
mente sucia, pareceu decisi-
va. O PP non pagou nada pola
pifia de anunciar a Carrera pa-

ra administrar os cartos dos
galegos e que logo se descu-
brise que cobraba grandes
cantidades en comisións no
paraíso financeiro das Illas

Manuel Veiga
Hai apenas nove meses, en xu-
ño de 2008, Touriño e Quinta-
na aprobaban en todos os in-
quéritos, Feixóo non era un
candidato ben considerado
polos electores e o bipartito
non sufría ningún desgaste.
Pero o presidente, desouvíndo
o secretario de Organización
do seu partido, Pepe Blanco,
non convocou eleccións. Foi o
seu suicidio político.

As crises acostuman derru-
bar gobernos. Sucedeulle hai
pouco a Bush e sucederíalle a
Zapatero se tivese unhas elec-
cións para o vindeiro trimestre.
Os gobernos, obrigados a dar
mensaxes optimistas, semellan
aínda máis desconectados da
angustia da poboación. E a po-
boación, como os afeccionados
ao fútbol cando o seu equipo vai
mal, o primeiro que piden é a
substitución do adestrador. O
problema é que o cambio non
garante que co novo mister as
cousas vaian mellor. 

A maioría dos galegos quería
cambio, incluídos aqueles que
preferían como opción o bipar-
tito: querían que alguén lles ga-
rantise seguridade económica e
laboral. E Feixóo fíxoo, aínda
que fose con boas doses de de-
magoxia. Ao seu favor xogaba a
última sondaxe do CIS que con-
sideraba os conservadores co-
mo os máis preparados para lles
facer fronte á crise e aos proble-
mas da economía. Será pola tra-
dición popular que viu sempre
as dereitas manexando os cartos
e contradicindo a evidencia de
que o que está en crise é a ideo-
loxía neoliberal que esa mesma
dereita abandeira.

DESTA VOLTA NON TODOS PODEN DICIR
QUE GAÑARON. O resultado foi
contundente e inapelábel, es-
ta vez hai gañador claro e per-
dedores igual de claros. Touri-
ño e Quintana non volverán
ser candidatos á presidencia
da Xunta. Non son precisas
análises fondas sobre os da-
tos. O PP sobe nas cidades,
nas vilas medias e nas peque-
nas,  tamén nas catro provin-
cias, ao revés das dúas forzas
do bipartito. 

Como entender que PSOE e
BNG non rendibilizasen en ab-
soluto e en ningún lugar o seu
labor de goberno? A maiores
de análises parciais, a causa
fundamental hai que buscala
na crise económica, moi anun-
ciada e real. Ao final decidiron
os tendeiros. O diálogo na rúa
era sempre o mesmo: a caixa é
inferior á do mes equivalente
do ano pasado, as vendas bai-
xan sen parar e mírase para o
goberno como única táboa de
salvación. O que está arriba pa-
ga o descontento.

Triunfou a lóxica económica. O tendeiro
non ve entrar clientes e pide un cambio.
Que é o que se pode cambiar? Pois, dado
que os banqueiros non se elixen, que
cambien cando menos os gobernantes

A crise decide o sentido do voto da g
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Emilio P. Touriño quixo estar por riba do ben e do mal pero non traballou

para gañar o carisma que necesitaba. Tamén acusou a falta dun proxecto

propio, limitouse a recuar ante as críticas de calquera sector. Acabou atri-

buíndolle a política lingüística aos nacionalistas, cando era responsabilidade

de Educación, unha consellaría socialista.�

’’Algo moi poderoso impelía
os cidadáns a perdoarlles
todo a uns e nada
aos outros”

’’As crises derruban
gobernos, sucedeulle
a Bush e sucederíalle
a Zapatero se tivese agora
eleccións”

Poderán gobernar algún día
o PSOE e os nacionalistas en
coalición? É unha pregunta
que xurdira despois da expe-
riencia municipal, pero que
gaña forza agora, tras o de-
sastre autonómico. O PSOE
paga a súa carencia dun pro-
xecto para Galiza, paga a pa-
sividade do presidente, que
se comportou –incluso en
campaña– como un rei que
só intervén discrecional-

mente cando o considera
oportuno, como se se sentise
a salvo dos avatares das ur-
nas. O BNG paga a inexpe-
riencia que o levou a non in-
formar á cidadanía dos seus
pasos e das contradicións
nas que se vía obrigado a go-
bernar. Xa o dicía Robespie-
rre: o pobo debe saber o que
fan os gobernantes. O BNG
non foi corrupto nin cliente-
lar, máis ben actuou con in-

Goberno con trastorno bipo

Pachi Vázquez.

Laura Alonso, soprano

2-3 política.qxd  4/3/09  11:56  Página 2



moi barato fronte aos erros,
reais ou inventados, de Touri-
ño e Quintana, aos que por
momentos parecían crecerlles
os ananos. Algo moi poderoso

impelía os cidadáns a perdo-
arlles todo a uns e nada aos
outros. De novo a palabra era
cambio, alguén que salve o
país da crise.�

Caimán. Tampouco pesou a
frivolidade do seu outro eco-
nomista, Pedro Arias, que pe-
diu un ERE para a Xunta e o
despido libre. Certo que Fei-

xóo resolveu ben, dentro do
posíbel, os dous casos, desti-
tuíndo un e reducindo as in-
tervencións do outro, pero ta-
mén é verdade que lle saíu

oto da gran masa de electores
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Os dez erros
do bipartito
� Industria tardou demasiadas se-

manas en dar a coñecer o resulta-

do do concurso eólico, proporcio-

nándolle tempo á oposición para

organizar a campaña de suspica-

cias e sospeitas. 

� Cultura non se deu liberado en

ningún momento da cadea da Ci-

dade da Cultura. O proxecto hipo-

tecouna case por completo.

� Afloraron as listas de espera na sa-

nidade pero non se lles deu solución,

nin sequera paliativa, a uns hospitais

cada vez máis desbordados.

� Pesca foi inoperativa, non superou

a conflitividade interna do sector.

� Ordenación do Territorio dedi-

couse a frear os Planos Xerais de ci-

dades e vilas, causando danos na

actividade en moitas delas, contri-

buíndo a crear un mal clima muni-

cipal e social. 

� Os colexios queixáronse dun in-

cremento da burocracia e dunha di-

minución de recursos. Nin os profe-

sionais, votantes do bipartito, esta-

ban satisfeitos coa consellaría.

� A política lingüística consistiu nun

decreto que non foi explicado, nin

contou con cursos e axudas para po-

ñelo en práctica. Nin Educación nin a

dirección xeral buscaron o apoio dos

ensinantes, os verdadeiros protago-

nistas que debían aplicalo. A conclu-

sión foi paradoxal: a normalización

lingüística apenas avanzou pero foi

moi criticada por radical.

� O conselleiro socialista de máis

peso foi Pachi Vázquez, responsá-

bel de Medio Ambiente, que la-

mentabelmente dedicou boa par-

te das súas enerxías a boicotear o

concurso eólico e a polemizar ace-

damente cos ecoloxistas que criti-

caran o plano acuícola. En lugar de

gañalos, intentou montar unha ar-

tificiosa rede ecoloxista paralela.

� A TVG non mudou o que se agar-

daba. Aumentou a cota de pantalla

nun momento moi competitivo,  fi-

xo espazos de debate e algúns pro-

gramas de creación propia, pero

no demais o cambio apenas se per-

cibiu. A ditadura da audiencia pe-

sou demasiado. Tampouco resol-

veu os problemas de persoal.

� O presidente exerceu un papel pa-

ralizante: non lle deu impulso ao pro-

metido Estatuto, nin reformou co-

mo prometera a CRTVG, nin tocou a

lei de caixas, tres propostas claves.�

Anxo Quintana fixo todo o posíbel por ampliar a base electoral do BNG, pe-

ro fracasou polas leas internas do goberno. Na súa área concreta viuse debili-

tado polo contraste entre o seu triunfalismo e a tardanza na entrega de fon-

dos estatais para aplicar a lei de dependencia. O electorado tampouco en-

tendeu que a lei era para aplicar en varios anos.�

Alberte Núñez Feixóo rendibilizou sen traballo as feblezas do goberno de

coalición. Fixo moita demagoxia coa crise e desenvolveu unha campaña

bastante sucia. A demagoxia pode volvérselle agora en contra. Desde o

triunfo trata de dar unha imaxe tranquila e pouco partidista, en parte debido

ao susto que talvez lle producen os desafíos que ten por diante.�

xenuo puritanismo. Adminis-
trou relativamente ben, pero
non soubo gardar a roupa e
morder nas canelas o adver-
sario. Gran parte da súa base
e do electorado non chegou a
imaxinar a tensión que vivían
os seus conselleiros e a liña
que pretendían aplicar. Un
dos seus activos máis clarifi-
cadores do que debe ser a po-
lítica nacionalista, o concurso
eólico, pasou ante a luz públi-

ca, como un acto demorado e
escuro. A culpa non foi só da
prensa. Coa prensa máis en
contra que neste caso, o BNG
viviu no pasado importantes
ascensos electorais.

Os socios non se entende-
ron. O PSOE, como bo partido
socialdemócrata, retrocedeu
sempre que llo solicitou a
oposición. O seu foi parar, fre-
ar e mesmo boicotear, e non
só as propostas do seu socio,

senón incluso as propias:
Touriño acabou pronuncián-
dose en contra da política lin-
güística de Educación. Se no-
ve meses antes, o presidente
ilusionábase en petit comité
cun bo resultado que lle ía
permitir gobernar en solitario,
pactando a destra e sinistra
segundo conveniencia, aca-
bou por acusar de empresario
“perigoso” un amigo de Blan-
co, Xacinto Rei, que viña de

asinar en Madrid un acordo, o
de Chamartín, a carón da mi-
nistra socialista de Fomento,
Magdalena Álvarez, Gallardón
e Esperanza Aguirre. Era ese,
para el, o que se pode enten-
der por un empresario “peri-
goso”? A estatura ética de
Touriño quedou posta en dú-
bida, mesmo dentro do seu
propio partido, onde, a esas
alturas, xa non andaba moi
sobrado de complicidades.�

orno bipolar

2-3 política.qxd  4/3/09  11:56  Página 3



ESPECIALELECCIÓNS.4. ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009

ción PSOE-BNG nas cidades
(só hai que observar as profun-
das quedas do BNG na Coru-
ña, en Ferrol e en Ourense
(perdeu ao redor dun 7 por
cento dos votos nas tres locali-
dades). E finalmente castigou-
se o bipartito da Xunta.

E velaquí reside a outra no-
vidade que quizais no 2007, e
quizais nin sequera no verán
do 2008, estaba modelada: o
PP puíu diante da opinión pú-
blica un retrato atractivo para a
sociedade de hoxe en día. A re-
sistencia de Mariano Raxoi
fronte a Esperanza Aguirre
gustou; a imaxe dun partido
asediado por un PSOE prepo-
tente que tanto rexeitou o
adianto electoral en Galiza co-
mo apostou por atacalo na
xustiza desde hai unhas sema-
nas nin lles deu medo aos seus
votantes nin os fixo dubidar.
Todo o contrario: o PP rendibi-
liza un resultado global parello
en votos ao do 2005 con dous
deputados máis, nunha xoga-
da perfecta.

A iso axudou o famoso de-
sencanto. O PSOE perdeu par-
te da súa base urbana e antiga-
lega (por exemplo, a que vota-
ba por Francisco Vázquez). A
estratexia do Presidente, así
con maiúscula e subido ao pe-
destal, que non concedía en-
trevistas, que xa ollaba o mun-
do e a vida por riba do ben e do
mal, non lle gustou a un país
que non volve ao pasado se-
nón que talvez precisou de ca-
tro anos para superar o fraguis-
mo sen, cousas deste país, pre-
cisar dun cambio de siglas.�

César Lorenzo Gil
Máis alá de tópicos sobre boi-
nas e birretes, o PPdeG enten-
deu a recuperación da Xunta
de Galiza cando perdeu o po-
der, no verán do 2005, como
unha tarefa de reconstrución
da súa base electoral. O rural é
un espazo en decadencia, tan-
to demograficamente como
desde o punto de vista da puxa
electoral.

Así o entendeu Alberte Nú-
ñez Feixóo cando tomou o po-
der. Primeiro convenceu o
electorado urbano de que vo-
tar PP non era sinal nin de “la-
ma” nos pés nin de “romaría”
no Monte do Faro. O novo PP-
deG buscou un perfil de votan-
te que se ve a si mesmo como
un exitoso profesional, moder-
no, liberal, emprendedor e co-
as miras máis en Madrid a tra-
vés do aeroporto que de San-
tiago a través das autovías que
promovera Xosé Cuíña.

Habilmente, Feixóo conse-
guiu manter na liña activa do
partido os conseguidores de

votos, especialmente en Ou-
rense, e deixou que tomasen
tamén como propias as súas si-
glas todos aqueles que abomi-
nan dos inmigrantes, que con-
sideran o galego unha lacra,
que vían os socialistas como
corruptos e os políticos do
BNG como criptocomunistas
que soñan con expropiar casa
e terras. O PP tiña ao seu favor a
falta case absoluta de poder:
podía defender que os seus
principios eran puros porque
fóra a Deputación de Ponteve-
dra, a de Ourense e o Concello
de Ribeira (o seu feudo máis
populoso) non influía para na-
da en Galiza.

A estratexia resultou. Xa es-
tivo a piques de funcionar du-
rante as eleccións municipais.
Notouse daquela un aumento
dos votos nas cidades da Coru-
ña, Pontevedra e Vigo. Daquela
faltábanlle ao PP dous motores
que agora lle deron a maioría
absoluta.

Por unha banda, a crise eco-
nómica esixiu dos votantes un-

ha reacción. A sociedade gale-
ga está politizada. Só así se en-
tende que fose votar o 70 por
cento do censo (unha cifra altí-
sima). E a pesar de que os res-
ponsábeis políticos afirmaban
que a responsabilidade polo
que estaba pasando proviña de
axentes non políticos (ban-
queiros, George Bush...), o dita-
me das urnas en Galiza afirma
o contrario: si había responsá-
beis e cumpría castigalos.

Castigouse o goberno cen-
tral do socialista José Luis Ro-
dríguez Zapatero. Castigouse
tamén os gobernos de coali-

O PP ten futuro sen o fraguismo
O PP, vencedor o 1 de marzo, é ben distinto
ao do fraguismo: non construíu o poder
desde os celeiros de votos do rural
senón que o edifica nas grandes cidades

Aumentou
a participación
e  os votantes
a outras opcións

X.C.
Vense producindo unha dis-
torsión nas análises, porque se
están a comparar os datos do 1
de marzo cos totais de 2005,
que inclúen o voto emigrante.
A comparativa debe usar ta-
mén os datos provisorios da-
quela convocatoria, e non os
definitivos. Daquela a análise
farase máis achegada aos
transvases reais de apoios.

Por tanto o aumento da par-
ticipación foi de 2,35%  puntos, á
espera da corrección que intro-
duza o cómputo da emigración
a escrutar o día 9. Se atendemos
ás porcentaxes e votos, o PP
conseguiu incrementar 56.389
votos, mentres os socialistas
descenderon 25.983 e os nacio-

nalistas 39.618. En total as dúas
forzas do bipartito perderon en
catro anos o apoio de 65.601
electores residentes no país.

A novidade respecto ao ano
da retirada de Fraga é a irrup-
ción de novas forzas no repar-
to. A pesar de non achegarse
ningunha delas ao 5% mínimo

para obter representación, a
suma do voto de todas elas pa-
sou do 1,22% (2005) ao 4,69%
(2009). A irrupción de UPyD, a
falta dun estudo máis miúdo
do seu reparto, convértea nun-
ha efémera cuarta forza políti-
ca e a Terra Galega, que con-
centra practicamente o 80% do

seu voto na Coruña, na quinta. 
En todo caso, só por moi

pouco non se vive a temida si-
tuación de que o o voto CERA

sexa decisivo á hora de formar
goberno. A diferencia na asig-
nación do derradeiro deputa-
do en Ourense é moi probábel
que deixe o resultado nun
axustado 38-25-12, o que obri-
ga á inaprazábel reforma do
sistema de voto emigrante.�

?UERE SABER MÁIS?
resultadoseleccions.xunta.es

XO
SÉ

 L
O

IS

RESULTADOS ELECTORAIS.
Todos os escrutinios exclúen o voto emigrante

2005 Deput. 2009 Deput.

PP 704.202 (44,9%) 37 760.591 (47,09%) 39
PSdeG-PSOE 509.340 (32,5%) 25 483.357 (29,93%) 24
BNG 307.249 (19,6%) 13 267.631 (16,57%) 12
Outros 20.522 (1,22%) 75.650 (4,69%)
Votos brancos (1,24%) (1,71%)
Votos nulos (0,46%) (0,89%)

Participación  (68,1%) (70,45%)

Nota:
Outras forzas 2009 UPyD, 23.529; TEGA, 18402; EU, 15948; FPG, 2.982,
Nós-UP 1.474, etc.
Outras forzas 2005EU, 9.976, FPG, 2.841; Nós-UP, 1.749, etc.

O PP sobe 56.389 e o bipartito baixa 65.601

’’O PP construíu unha imaxe
nova e actualizada
do partido”

Centro de datos a noite electoral en Santiago. A.G.N.
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CCoommoo  qquueeddaann  aass  rreellaacciióónnss  ccoo
PPSSddeeGG??
Se tanto BNG como PSOE o
analizamos con tranquilida-
de, a alternativa ao PP vai se-
guir sendo cousa de dous. De-
beriamos asumir que, tendo
cadaquén o seu proxecto, a
nosa é unha relación estratéxi-
ca porque así o queren os ga-
legos; salvo que queiramos
que o PP goberne indefinida-
mente.
CCoommoo  sseennttaann  aass  aaccuussaacciióónnss  ddoo
PPSSOOEE  eenn  MMaaddrriidd  ccuullppaannddoo  aaoo
BBllooqquuee  ddaa  ddeerrrroottaa??
Madrid fica moi lonxe e non
saben moi ben o que pasa
aquí. En Madrid están moi in-
fluídos, parece que non só na
dereita, por certos medios que
sinalan o nacionalismo como o
gran problema de España. Se o
PSOE fai esa análise trabúcase.
Pásalle un pouco o mesmo que
ao PP, para eles Galicia non é
un fin, é un medio, o primeiro
chanzo nesa reconquista do
Goberno estatal.
CCoommoo  vvaaii  sseerr  aa  ooppoossiicciióónn  ddoo
BBNNGG  eenn  ppoollííttiiccaa  lliinnggüüííssttiiccaa??
Defenderemos conquistas co-
mo as Galescolas, pero teremos
que facer un traballo de explica-
ción. O veleno da mentira da
imposición lingüística deulle
réditos electorais a curto prazo
nalgúns espazos urbanos ao PP.
Pero o custo é moi grande, rom-
per o consenso da Lei e o Plan
de Normalización aprobado
por un goberno do mesmo PP.
Agardo que Feixóo retome a
sensatez e non goberne para
sectores radicalizados.�

ESPECIALELECCIÓNS.5.

Manuel Vilas
Tempos difíciles para atender a
prensa. O Bloque acaba de en-
caixar a súa maior derrota elec-
toral, mais Aymerich segue a
falar claro. Xulga que os ata-
ques da prensa non serven de
escusa e que non é tempo dun
cambio inmediato de líder.
CCoommppaarrttee  ccoonn  QQuuiinnttaannaa  qquuee  oo
ggrraann  pprroobblleemmaa  ffooii  nnoonn  ttrraannss--
mmiittiirr  ooss  llooggrrooss  ddoo  GGoobbeerrnnoo??
Esa é unha das explicacións,
hai moitas cousas que queda-
ron ocultas na campaña. As re-
des públicas de Galescolas ou
de Benestar vanse valorar co
tempo, sobre todo se o PP fi-
nalmente as desmonta. Non
son cousas que o BNG leve pa-
ra casa; son da xente, non do
BNG, e polo tanto todos tere-
mos que defendelas.
EE  aa  pprreennssaa,,  ssoobbrree  ttooddoo  cceerrttaa
pprreennssaa  ddaa  ddeerreeiittaa,,  mmeessmmoo  ddee
MMaaddrriidd??
Non hai que procurar escusas,
os mariñeiros non se poden
queixar do mar. Cando eu era
cativo, acusábanos de queimar
os montes e mesmo así avan-
zamos. Desta vez houbo unha
campaña especialmente aceda
contra o BNG, pero xa pasou.
Un dos erros deste Goberno foi
negarlle ao PP unha televisión
e unha radio galegas públicas,
seguen a ser gobernamentais,
malia que o tiñamos no pacto
do goberno e que nós temos a
conciencia tranquila. Ademais,
seguimos cun marco de rela-
ción cos medios privados non
transparente, similar o que ha-
bía co PP... E agora iso vírase en
contra, claro.
DDeebbee  hhaabbeerr  ccaammbbiiooss  nnaa  ccúúppuu--
llaa  ddoo  BBNNGG  aaoo  ffííoo  ddeesseess  eerrrrooss??
Primeiro temos que marcar a
liña política e acomodar a or-
ganización á oposición. Unha
vez marcados os obxectivos,
pensar nas persoas e nos equi-
pos. En todo caso, Quintana di-
xo que nese proceso de refle-
xión chegarase até onde haxa
que chegar. Aquí ninguén se
aferra a nada. Hai unha direc-
ción colectiva, que é a Executi-
va, que asume responsabilida-
des colectivamente, pero que
debe guiar este proceso dun
xeito responsábel e conforme
aos tempos propios do BNG.
PPooddee  qquuee  aaoo  ffiinnaall  hhaaxxaa  oouuttrroo
vvoocceeiirroo  nnaacciioonnaall??
Será o que decida a organiza-
ción. Este ano toca Asemblea
Nacional, que sempre escolle o
voceiro.

NNaa  rrúúaa  ddiissee  qquuee  vvoosstteeddee  éé  uunn
ddooss  ccaannddiiddaattooss..  DDeessccáárrttaaoo??
Non é cuestión nin de descartar
ou postularse. O fundamental
non son as persoas, senón for-
mar equipos. O BNG é un pro-
xecto colectivo. É un tópico, pe-
ro erraríamos se pensamos a
Asemblea simplemente como
unha cuestión de persoas. O
fundamental é acertar coa liña
política, se o facemos, estarei
cómodo e traballando onde a
organización me poña.
DDaaqquueellaa  qquuee  ccaammbbiiooss  nnaa  lliiññaa
ppoollííttiiccaa  nneecceessiittaa  oo  BBNNGG??
Non falo de cambios, falo de
adecuación. Nestes anos fíxose
un esforzo para delimitar o es-
pazo do BNG, espazo político
nacionalista; pero, como dixo
Quintana, agora que estamos
na oposición debemos atender
moito á xente, darlles respos-
tas. A partir de aí facer que a
xente se decate da ecuación

que nunca falla neste país. As
políticas sociais avanzadas e a
aposta polos servizos públicos
e a igualdade sempre veñen da
man da defensa de Galicia co-
mo nación.
FFooii  nneeggaattiivvoo  qquuee  ooss  sseeccttoorreess
ccrrííttiiccooss  ccoo  lliiddeerraaddoo  nnoonn  eennttrraa--
sseenn  nnaass  lliissttaass??
Francamente penso que non.
Non sei o que se entende por
sectores críticos, pero houbo
representantes deses sectores
nas listas, mesmo houbo quen
recusou ir na candidatura. A
cuestión é que temos 40.000
votos menos que en 2005 que
non foron nin ao PSOE nin ao
PP. O que nos debe preocupar
é porque non fomos quen de
ilusionar a esa xente e sobre
todo aos colectivos novos de
votantes.
RReessuullttaarrííaallllee  mmeelllloorr  aaoo  BBNNGG  ssee
ffoossee  mmááiiss  ccrrííttiiccoo  ccooss  ssoocciiaalliissttaass,,
ppoorr  eexxeemmpplloo  ccoo  PPllaann  AAccuuííccoollaa??
É doado facer quinielas os
luns. Aquí [na sede do BNG]
hai todo tipo de análises, unha
delas crítica co impacto das di-
sensións no Goberno. Un de-
cátase que o PP dende 2005 le-
va repetindo que ‘hai dous go-
bernos e non se entenden’ e
‘Quintana ten refén a Touriño’.
Denota unha cultura demo-
crática deficiente, pero tamén
que cometemos erros nese
sentido, e quizais puiden co-
metelos eu. Pero o máis rele-
vante é o que sucede no Go-
berno, por exemplo, que os re-
presentantes de certas conse-
llarías [socialistas] se levantan
da mesa do concurso eólico...
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Carlos Aymerich, voceiro parlamentar do BNG
‘Os mariñeiros non se poden queixar do mar’

Susana López Abella

G alicia falou alto e claro este
domingo nas urnas e ago-

ra chega o momento de aplicar
un único programa que,  como
dixo o propio Feixóo, debe de
ser  para todos,  que ten como
obxectivo afrontar a crise con ri-
gor e saír dela e frear a destru-
ción de emprego. Febreiro re-
matou cun total de 206.570 pa-
rados, 44.742 máis que no mes-
mo mes do 2008, 5.254 parados
máis que en xaneiro. A loita
contra o paro debe constituír a
primeira preocupación de cal-
quera goberno sensato. As pre-
visións do comisario europeo
de Asuntos Económicos e Mo-
netarios, Joaquín Almunia,
apuntan que o paro medrará en
España até acadar o 4 millóns.
Neste escenario ten máis senti-
do ca nunca implantar un plan
de austeridade en España e en
Galicia. O compromiso primei-
ro do líder do PPdeG céntrase
no que vén demandando den-
de hai dous anos, un plan de
austeridade na Xunta que per-
mita conseguir, nun primeiro
intre, unha partida de 100 mi-
llóns de euros para destinar á
creación de emprego, así como
focalizar os esforzos da admi-
nistración para que os mozos e
as familias poidan pagar menos
impostos e poder pensar en
mercar unha vivenda. Que as
familias galegas poidan herdar
e deixar en herdo os bens froito
do seu esforzo en igualdade de
condicións que outras familias
de España. Chegou o intre, den-
de logo, de mellorar a xestión
dos servizos públicos –sanida-
de,  prestacións da Lei da De-
pendencia. Cómpre sen lugar a
dúbidas adelgazar a Adminis-
tración autonómica para re-
converter o despilfarro en in-
vestimento para acadar máis
emprego e oportunidades,
cómpre facela máis áxil e útil. E
sobre todo hai que  recuperar
consensos e a confianza na polí-
tica como un servizo e un com-
promiso ca nosa sociedade. �

CHEGOU
O MOMENTO
’’

’’O compromiso primeiro 
do líder do PPdeG
céntrase en 
desenvolver un 
plano de 
austeridade ”

PEPE FERRÍN / A.G.N.

’’Un dos erros foi negarlle
ao PP unha televisión e
unha radio galegas
públicas”

’’A alternativa ao PP vai seguir
sendo cousa de dous”
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eólico. No BNG vese con preo-
cupación a chegada de Váz-
quez aos mandos do PSdeG,
pois hai eleccións locais en
dous anos e os nacionalistas
saben que reeditar os gobernos
bipartitos será moi difícil se o
PSOE segue coa súa aposta
centralista.

Os socialistas culminarán a
renovación enseguida, nun
congreso extraordinario a finais
de abril. Até entón, o partido está
dirixido por unha xestora co-
mandada polo lugués Ricardo
Varela, conselleiro de Traballo,
que xa se descartou da carreira
pola sucesión. E é que Vázquez,
ademais do respaldo de Madrid,
conta co apoio explícito de, can-
do menos, oito dos trece mem-
bros da xestora.

A DIRECCIÓN DO BNG PIDE CALMA, AN-
TE O ‘FRACASO ESTREPITOSO’. No
BNG xestionan a derrota máis
amodo. A explicación oficial,
presentada pola Executiva Na-
cional coa ausencia de Xosé Ma-
nuel Beiras, é que tomar deci-
sións en quente sería un erro,

pois deixaría ao Bloque nun
“baleiro de poder”. Anxo Quin-
tana non vai dimitir inmediata-
mente, pero son moi poucos no
partido os que confían nel para
liderar unha nova campaña
electoral. De feito, o propio
Quintana admitiu que o “proce-
so de reflexión” aberto non ten
cancelas, polo que afecta tanto
ao seu cargo de voceiro nacional
como ao dos seus compañeiros
na Executiva.

Busca Quintana non deixar
a deriva ao BNG no medio da
tormenta ou só gañar tempo
para seguir ao timón? A respos-
ta clarificarase o sábado día 14
de marzo, cando se reúne o
Consello Nacional. Os sectores
críticos, excluídos das listas
electorais, pedirán a convoca-
toria inmediata dunha Asem-
blea Nacional extraordinaria

para renovar a cúpula. Así xa o
demandou publicamente Es-
querda Nacionalista, quen
cualifica o resultado electoral
de “fracaso estrepitoso e abso-
luto” e arremete contra a “au-
sencia de ideoloxía na práctica
da acción de goberno limitán-
dose en boa medida a xestio-
nar o herdado”.

Os prazos que manexa o apa-
rato do Bloque son diferentes.
Asemblea Nacional si, pero non
inmediata, senón no calendario
coñecido, a finais de ano. A di-
rección alega que sería contra-
producente un tal debate inter-
no a tres meses dos comicios eu-
ropeos. No fondo a principal ra-
zón desta esta estratexia pode
ser gañar tempo para pactar al-
guén con credibilidade dabon-
do ante a militancia para liderar
a organización.�

Manuel Vilas
Manuel Vázquez, ex-alcalde do
Carballiño e conselleiro de Me-
dio Ambiente, ten todas as pa-
peletas para ser o sucesor de
Emilio Pérez Touriño como lí-
der do PSdeG. O aparato socia-
lista en Madrid, comandado
por Pepe Blanco, pasoulle a re-
barbadora ao xa presidente da
Xunta aos poucos minutos da
derrota do 1M. 

Touriño apostou por unha
campaña personalista, desta-
cando un carisma persoal do
que carece, tanto ante os me-
dios como ante os electores.
Ademais, Ferraz culpa o dimiti-
do secretario xeral do PSdeG de
negarse a adiantar as eleccións
antes que estourara a crise e, so-
bre todo, de ceder demasiada
iniciativa ao nacionalismo.

A elección de Vázquez res-
ponde ao xiro españolista da
segunda lexislatura do Gober-
no Zapatero pois, ao fin e ao
cabo, o político ourensán foi o
protagonista das maiores leas
cos conselleiros do BNG, sobre
todo co seu boicot ao decreto

ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009

MAX THÉRET
E NÓS
Francisco Carballo

Faleceu Max Théret, 1913-
2009, o fundador da FNAC

(1954) esa grande superficie mer-
cado que aumenta os salarios e
vende entre e o 15 ao 40% más
barato. Théret fora trostkista, so-
cialista, voluntario pola Repúbli-
ca na guerra civil do 1936, activis-
ta da “Resistencia” en París. Non
lle faltaron probas de lume no
seu apoio a Mitterrand. Probas
menores que as feridas por bala
en España.

Os intentos económicos de
Théret son as “pasarelas” que
ten lugar no camiño de supera-
ción de sistemas de explotación
cara outra forma máis humana.
O mes pasado fixen referencia
ás propostas de Anxo Quintana
nesa mesma dirección. En to-
dos os momentos históricos de
flexión sistémica houbo que
acudir á pontes e, atravesadas,
capacitar o nacemento de solu-
cións. En todos eses intres da
Idade Moderna foron as finan-
zas as que experimentaron
cambios radicais: cambios de
moeda, de instrumentación de
novas producións etc.

Gurús hai que prognostican
a ruptura do capitalismo e a
aparición de novos compoñen-
tes produtivos e financeiros.
Outros seguen a defender en re-
formas e volta ao mesmo no
2010. Obama está a tomar me-
didas drásticas que nin o keyne-
siasmo se atreveu a impoñer. É
o sinal dun rumbo acertado?

Mais a nós adveu o tempo da
reacción: de gobernantes confe-
sos de neoliberalismo e de pro-
postas de desfeita. O inmobilis-
mo é unha situación mental pro-
ducida por escolas conformistas
e autoritarias, para países submi-
sos e inseguros de si mesmos.

Para sociedades que aínda
non asimilaron a Ilustración, o
“sapere aude”, o atrévete, rebé-
late…. Neses espazos –moi am-
plos do ecúmene– a transfor-
mación cara a novidade é vista
con temor. Tanxen as campás
por Max Théret , na Galiza por
nós: tanxen a pranto.�

’’

Chegou o tempo
da reacción contra
gobernantes
confesos
de neoliberalismo”

’’

A alternativa de Manuel, Pachi,Vázquez no PSOE,
supón a elección dun home duro para o PP,
pero tamén para os nacionalistas, aos que acosou
no proceso do concurso eólico

Relevo ás presas no PSOE,
calma tensa no BNG

Emilio Pérez Touriño no momento de presentar a dimisión dos seus cargos, entre Ricardo Varela e Mar Barcón. A.G.N.

Alfonso Rueda está a aproveitar

a vitoria do PP para atar aínda

máis en curto ao chamado ‘sec-

tor da boina’. O mesmo Xosé Ma-

nuel Baltar, o barón ourensán, xa

ofreceu publicamente a súa ca-

beza, consciente de que é difícil

que sobreviva catro anos máis

co ‘sector do birrete’ co pleno

control do partido. 

Iso si, Baltar non marchará

sen antes ter asegurado a cota

do poder dos seus na nova

Xunta. A designación dos con-

selleiros promete crear bochas

no PP, pois Feixóo está empe-

ñado en incorporar varios inde-

pendentes, mesmo persoas

que non terían votado PP nes-

tes comicios.�

Baltar non se cre capaz de
sobrevivir cos do birreteao mando
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sultado electoral a un medio
ou outro é sobrevalorar o seu
papel sobre a opinión pública.
Outra cousa é a valoración da
calidade e a ética profesional
de determinados medios de
comunicación nesta campaña
electoral. En concreto de dous
meios, La Voz de Galiciae ABC.

coñece a alineación do gober-
no, se quitas ao presidente e o
vicepresidente. Os desencon-
tros de que se fala eran anécdo-
tas, porque todos os orzamen-
tos e as leis saíron adiante sen
problemas. Pode que houbese
enfados porque o presidente
pensase que saía pouco na tv
pero iso son cousas do díxo-
me-díxome dos medios das
que nin sabe nin lle interesan á
opinión pública.  A excepción a
isto é o desencontro eólico,
que si puido ter un certo im-
pacto, sobre todo polo mo-
mento no que se produce. Ao
final da lexislatura e a un mes
de comezar a campaña os
dous socios  non se poñen de
acordo para tomar unha deci-
sión e un deles, o socialista, se-
menta severas dúbidas sobre o
comportamento do BNG. Tou-
riño parecía colocar o discurso
de “vóteme a min que vou ter
que gobernar a estes señores
dos que non me fío”. Ese de-
sencontro puido ter certo im-
pacto.
OO  pprroottaaggoonniissmmoo  ddooss  mmeeddiiooss,,  ssoo--
bbrree  ttooddoo  aallggúúnnss  xxoorrnnaaiiss,,  ffooii  mmooii--
ttoo  mmááiiss  ddiirreeccttaammeennttee  ppaarrttiiddaarriioo
qquuee  nnoouuttrraass  ooccaassiióónn..IInnfflluuiiuu??
Os que traballamos nos me-
dios tendemos a sobrevalorar a
nosa influencia. Culpar do re-

Xan Carballa
QQuuee  bbaallaannccee  ffaaii  ddoo  rreessuullttaaddoo
eelleeccttoorraall??
Basicamente hai dous elemen-
tos. Que o PP foi capaz de man-
ter a posición hexemónica que
tiña en Galiza, segue sendo o
partido dunha maioría dos gale-
gos, o que ocupa meirande es-
pazo político e o que defende os
valores e os principios desa
maioría. Os intentos de penetra-
ción do BNG e do PSOE, espe-
cialmente dos socialistas por-
que entrar nese electorado era o
eixo central da súa campaña,
fracasaron. O factor determi-
nante en todo caso é o escenario
da crise económica. Se un com-
para a demoscopia de antes e
despois do verán parecen dous
mundos en termos de valora-
ción do goberno, dos candida-
tos ou de Feixóo. As diferenzas
era moi difíciles de salvar. En
agosto comeza a deteriorarse  co
culebrón do adianto e desde ese
momento comeza unha espiral
de malas noticias que cae como
unha lousa sobre as expectati-
vas dos socialistas.
EE  aa  iiddeeaa  ddee  qquuee  ssee  ddeeffrraauuddaarroonn
uunnhhaass  eexxppeeccttaattiivvaass  ddee  ccaammbbiioo
ppoossttaass  nnoo  ggoobbeerrnnoo??
E onde estaban antes do verán?
Se un ve as expectativas da
prensa, do CIS, de todos os es-
tudos, o peor valorado con
máis dun ponto de diferenza
era Feixóo, o PP tiña unha mala
imaxe e o goberno  unha maio-
ría que o respaldaba. Non es-
tou negando que unha parte
relativamente importante de
electores dunha e outra forza
deixasen de votar por ese argu-
mento, pero non é nin moito
menos o determinante. O deci-
sivo é o cambio de escenario
que supón a crise. A crise casti-
ga ao que goberna, sempre.
OOuu  sseexxaa  qquuee  aa  ddeecceeppcciióónn  nnoo  ssee--
rrííaa  uunn  ffaaccttoorr  rreelleevvaannttee??
? que non entendo a lóxica do
argumento: como non houbo
cambio vou votar o PP para
que se produza? Se un suma os
resultados ves que onde se
produciu a mobilización foi no
voto do PSOE e o BNG, outra
cousa é que non chegase para
igualar o voto do PP, que ape-
nas suma tres mil votos máis. 
EE  ooss  ddeesseennccoonnttrrooss,,  nnoonn  xxaa  ooss
ppuunnttuuaaiiss  ddaa  lleexxiissllaattuurraa,,  sseennóónn
ooss  ddee  mmááiiss  ccaallaaddoo  aaoo  ffiinnaall,,  ccoo--
mmoo  oo  ddoo  ccoonnccuurrssoo  eeóólliiccoo??
Calquera que faga enquisas sa-
be que a maioría da xente des-

paradas ou non para garantir re-
levos que non supoñan abrir
unha crise. Débese dimitir se se
remedia unha situación. A mar-
cha de Touriño non sei se é un-
ha solución a corto prazo para o
PSdeG-PSOE ou unha espoleta
que agrava o problema, porque
non hai un itinerario claro. No
caso do BNG igual, pero son ac-
tores con diferente responsabili-
dade e distintos momentos da
súa carreira política. Emilio Pé-
rez Touriño non tiña máis saída
que a dimisión, non sei se agora
ou se sería máis prudente den-
tro de un mes, cando tivese en-
carreirado un proceso de substi-
tución natural. No caso de
Quintana, a dimisión non é a
única opción. O BNG terá que
formularse que relevo ten e can-
to tempo lle vai custar xerar un
liderado e un coñecemento co-
mo os que ten Quintana, que é
un home que é a segunda ele-
ción á que se apresentaba, bas-
tante máis novo que Touriño e
que ten carreira por diante. 
FFeeiixxóóoo  ddeebbeerráá  ccaabbaallggaarr  nnaa  oonn--
ddaa  ddaa  ccrriissee,,  qquuee  eell  mmeessmmoo
aannuunncciioouu  aappooccaallííppttiiccaa..
Reafírmome na miña idea de
que a crise golpea ao que go-
berna, e a partir de agora go-
berna el. Se Citroën fai un ERE
non lle vai pedir explicacións a
Touriño, ou quen quede, ou a
Quintana, vaille reclamar ao
presidente da Xunta. A situa-
ción económica de crise todos
sabemos que vai durar máis de
un ano ou dous e o futuro pre-
sidente fixo imputacions moi
gordas sobre a crise e a capaci-
dade que ten o goberno autó-
nomo. A crise é global e os po-
deres da Xunta son limitados.�

TToouurriiññoo  xxaa  ddiimmiittiiuu  ee  oo  BBNNGG
aabbrriiuu  uunn  ppeerriiooddoo  ddee  rreefflleexxiióónn
iinntteerrnnaa,,  ccoommoo  vvee  vvoosstteeddee  aa  ssii--
ttuuaacciióónn  ddee  aammbbaass  ffoorrzzaass??
Parece que na noite electoral se
desatou unha urxencia por pe-
dir dimisións. Dimitir un día ou
outro é irrelevante. O problema
é se as organizacións están pre-

Antón Losada, analista político

‘A crise golpea a quen goberna e agora farao Feixóo’
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A.G.N.

NNoo  ccaassoo  ddoo  nnaacciioonnaalliissmmoo,,
nnoonn  hhaaii  qquuee  bbuussccaarr  rreessppoossttaass
nnuunnhhaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  bbiissooññeezz,,
ddaaddaa  aa  ssúúaa  nnuullaa  eexxppeerriieenncciiaa
aanntteerriioorr  ddee  ggoobbeerrnnoo??
A reflexión que teñen que sacar
PSOE e BNG ten algo común.
Os socialistas deben pensar
que o nacionalismo non é un
compañeiro molesto e ocasio-
nal de viaxe no seu traxecto a
unha maioría absoluta, un
compañeiro circunstancial do
que teñen que desembarazar-

se canto antes. O BNG repre-
senta un espazo estábel, ten
uns votos estábeis e non vai de-
saparecer. E ambas forzas te-
ñen que aprender a convivir,
repartirse ámbitos de xestión e
protagonismos. Para o BNG a
ensinanza é a mesma e cunha
engádega: que teñen que saber
que non se pode ser goberno e
oposición ao mesmo tempo,
que hai que escoller. Tamén
penso que o 1 de marzo certifi-
cou que o modelo frontista non

dá máis de si. Foi un modelo
útil no seu momento para aglu-
tinar e propiciar o crecemento
do nacionalismo, pero agora é
un dique, porque ralentiza a to-

ma de decisións, a moderniza-
ción organizativa e fai que ao fi-
nal as decisións  se tomen, non
pola comenencia estratéxica
ou o obxectivo, senón por sos-
ter o equilibrio interno. Por que
o BNG non medrou como or-
ganización nestes catro anos?
Acaso non tivo oportunidades
estando gobernando a Xunta?
Non sería que meter máis mili-
tantes rompía os equilibrios in-
ternos? Creo que o modelo
frontista non dá máis de sí.�

‘PSOE e BNG teñen que aprender a convivir’

’’O BNG ten que aprender
a escoller: ou é goberno
ou é oposición’

’’Culpar do resultado
a un medio ou outro
é sobrevalorar o seu papel ‘
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César Lorenzo Gil
Henrique López Veiga aínda é
deputado popularmais a partir
de abril deixará a primeira liña
da actividade política. Experi-
mentado dirixente do PPdeG,
foi conselleiro de Pesca en va-
rios gabinetes de Manuel Fraga.
EEnn  xxeerraall  hhoouubboo  ssoorrpprreessaa  ppoolloo
rreessuullttaaddoo  ddoo  11--MM..  TTaamméénn  nnoo
PPPP  aa  vviittoorriiaa  ffooii  iinneessppeerraaddaa??
A posibilidade da maioría abso-
luta pasou de ser unha quimera
hai un ano a facerse posíbel
cando se convocaron as elec-
cións e finalmente probábel ao
remate da campaña. O que
ninguén prevía era que se obti-
vesen 39 deputados.
EE  ffiinnaallmmeennttee  oo  PPPP  ggaaññaa  vvaarriiaass
dduucciiaass  ddee  mmiilleess  ddee  vvoottooss..
E BNG e PSOE pérdenas. Clara-
mente, o electorado galego en-
tendeu o seu voto como un de-
reito democrático que serve, en-
tre outras cousas, para reprobar
un goberno que cometeu moi-
tos erros, especialmente visíbeis
durante o último ano de lexisla-
tura. O presidente Emilio Pérez
Touriño negou que houbese cri-
se no parlamento. Incluso se
atreveu, coa que estaba caendo,
a dicir que a nosa economía tiña
un plus de resistencia e que esta-
bamos en condicións de xogar
“a Liga dos Campións”. Eu non
creo que cambiar unha cadeira
ou comprar un coche sexan
asuntos importantes pero foron
compras moi caras nun intre no
que a cidadanía tiña problemas
para aforrar. O presidente foi so-
berbio de máis co líder da oposi-
ción e chegou a tratalo con des-
consideración. Tamén foi noto-
rio que o bigoberno non só se
esluía co paso do tempo senón
que se afianzaba, con temas co-
mo o desencontro no concurso
eólico ou as críticas contra as
consellarías do PSOE do porta-
voz parlamentario do Bloque,
Carlos Aymerich.
NNeessttaass  eelleecccciióónnss  qquueebbrráárroonnssee
ddoouuss  ttóóppiiccooss::  qquuee  aa  aallttaa  ppaarrttiiccii--
ppaacciióónn  ffaavvoorreeccee  aa  eessqquueerrddaa  ee
qquuee  oo  cceelleeiirroo  ddee  vvoottooss  ddoo  PPPP  éé  oo
rruurraall,,  nnoonn  aa  cciiddaaddee..
Ambos os conceptos son falsos.
Ser demócrata tamén consiste
en decatarse de que os votos ao
adversario son tan lexítimos co-
ma os propios. Aquí insistiuse
moito en que os votantes do PP
eran ignorantes ou que ían obri-
gados ás urnas. Confirmouse
por fin a falacia do caciquismo.
En Galiza non hai caciques e ca-
daquén vota o que lle peta. Iso

de que o PP non teña base nas
cidades non sei de onde saíu
porque sempre os seus resulta-
dos urbanos foron excelentes,
salvados algúns períodos illa-
dos. Eu engadiría un terceiro tó-
pico que se repetiu porque nin-
guén repasou a historia electo-
ral: Galiza non vota poder. Foi
quen de rexeitar a UCD e apoiar
a Alianza Popular cando esa co-
alición era hexemónica en todas
as áreas políticas do Estado. E
volveuno facer agora, cando o
PP non goberna nin nas cidades
nin en Madrid.
HHaaii  qquueenn  ppeennssaa  qquuee  AAllbbeerrttee
NNúúññeezz  FFeeiixxóóoo  ddeesseennvvoollvveerráá
uunnhhaa  ppoollííttiiccaa  aaggrreessiivvaa  eenn  aassuunn--
ttooss  ccoommoo  aa  lliinngguuaa  ee  qquuee  ddeessffaarráá
ttooddaass  aass  ddeecciissiióónnss  lleexxiissllaattiivvaass
ddooss  úúllttiimmooss  ccaattrroo  aannooss..
Feixóo, con 39 deputados, pode
facer a política que estime máis
oportuna porque está refrenda-
do por unha importante maio-
ría conseguida co índice de voto
máis alto das autonómicas. Pero
eu coñézoo e sei que non vai co-
meter o erro do bipartito de es-
quecer no seu goberno a meta-
de da poboación. Gobernará
para todos con dous pivotes: a
moderación e a cordialidade.
Será un presidente accesíbel e
permeábel ás opinións dos que
non pensan coma el. O PP de-
mostrou no pasado non ser tan
sectario coma PSOE e BNG, que
cando chegaron ao poder pen-

saron que antes deles non se fi-
xera nada ben e remudaron ao
completo os organismos públi-
cos. Cando eu era conselleiro,
no meu equipo había poucos
militantes do PP. Non sei se
manterá algunha medida destes
anos e ben me pregunto se os
galegos queren que se salve al-
gunha. No caso concreto da lin-
gua, e isto é unha opinión perso-
al, a aposta debería ser polo bi-
lingüismo e a liberdade indivi-
dual de escolla a todos os niveis,
especialmente na Administra-
ción e no Ensino. Hai que lem-
brar que o PP protexeu o galego
e fixo posíbel que os estudantes
que o aprenderon no tempo no
que gobernamos hoxe saiban
falar galego perfectamente. O
que se debe buscar é que, ade-
mais, falen correctamente cas-
telán e inglés porque o mundo
non remata no Padornelo. Eu
sempre poño de exemplo Ho-
landa, onde o neerlandés está
moi protexido sen que iso signi-
fique que para a proxección in-

ternacional non cambien, de in-
mediato, ao inglés. Se aquí te-
mos a sorte de poder aprender
dúas linguas tan poderosas a ni-
vel mundial, temos que com-
partir esa fortuna coa defensa
do galego, que forma parte da
nosa identidade.
AAssíí  qquuee  nnoonn  ppeennssaa  qquuee  ssee  pprroo--
mmoovvaa  aa  sseeggrreeggaacciióónn  eessccoollaarr  eenn--
ttrree  ggaalleeggooffaallaanntteess  ee  ccaasstteellaannffaa--
llaanntteess..
Como mellor se aprenden
idiomas é falando todo a un
tempo. O bilingüismo é unha
vantaxe. Se aprendes dúas lin-
guas a un tempo, tes moito
máis fácil aprender unha ter-
ceira e unha cuarta...
NNaa  ddeemmooccrraacciiaa  ssóó  eenn  ddoouuss  ppeerríí--
ooddooss  ccuurrttooss  ddeeiixxoouu  ddee  ggoobbeerrnnaarr
oo  PPPP..  AA  mmaaiioorrííaa  nnaattuurraall  sseegguuee  aa
sseerr  ddee  cceennttrroo--ddeerreeiittaa??
Hai varios conceptos que se
unen para explicar isto. Galiza
non é Andalucía. Historicamen-
te é unha terra de pequenos pro-
pietarios cuxos intereses hai que
respectar e adecuar as políticas
ás súas demandas. O PP sóuboo
facer porque é un partido gale-
go, que entendeu as súas formas
de vida, incluso as que non nos
gustan, e soubo adaptarse a elas
para cambialas mediante o diá-
logo, non pola imposición. Os
veciños que antigamente cons-
truían unha casa e logo se auto-
denunciaban para pagar a mul-
ta municipal, que era máis bara-
ta que o pagamento a un arqui-
tecto non eran delincuentes. Ti-
ñan un comportamento inco-
rrecto e hai que corrixilo pero a
través de propostas imaxinati-
vas e eficaces, non con receitas
ríxidas que nunca entenderon
nin quixeron entender por que
se facían esas cousas.
CCoonn  ttooddoo,,  aa  ssoocciieeddaaddee  ggaalleeggaa
ddoo  11998811  nnoonn  éé  aa  mmeessmmaa  qquuee  aa
ddoo  22000099..
Iso é así e demostra que o PP,
primeiro, soubo adaptar o seu
discurso desde o poder cando
tivo responsabilidades na Xun-
ta. Falouse sempre de que Ma-
nuel Fraga se perpetuara no
poder pero nunca se falou de
Manuel Chaves ou de Jordi Pu-
jol, con máis anos de mandato.
De todos os xeitos, penso que a
alternancia é positiva porque
osixena os partidos, fai máis
doado o relevo xeracional, que
é ideal para todos os partidos.
Pero no caso do PP, ese proceso
foi positivo mais durou ben
pouco. Só catro anos despois
chega renovado ao poder.�

ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009

Henrique López Veiga, ex conselleiro co PP
‘Por fin se demostrou a falacia do caciquismo’ELECTORADOS

Fran Alonso

Omáis duro do resultado das
eleccións non é cuantifica-

ble: é a perda da ilusión para un-
ha parte importante da socieda-
de galega á que nos gustaría vivir
nun modelo social, cultural e po-
lítico diferente. O resultado elec-
toral é inxusto co traballo realiza-
do polo goberno bipartito, pero
denota un grave problema de
conexión dos partidos da es-
querda co electorado galego. E
tamén denota que o cambio non
foi perceptible, que foi unha mi-
raxe. O voto de castigo é innega-
ble, e máis cando se produce a
favor dunha dereita que prota-
gonizou unha campaña electo-
ral radicalizada e irracional. 

A dereita xoga ao seu favor
cun electorado dunha fidelidade
inquebrantable, ao que pouco
lle afectan a corrupción e os es-
cándalos políticos. A base do
electorado do PP atesoura von-
tade firme, acrítica, monolítica, e
actúa desde un apoio incondi-
cional. Pola contra, o electorado
da esquerda é moito máis capaz
de transmitir a discrepancia, o
inconformismo, e rebélase e de-
cepciónase moito máis facil-
mente; é un electorado que adoi-
ta crear fisura, e o seu comporta-
mento e moito máis plural e di-
verxente que o da dereita. Non
hai dúbida de que o bipartito ig-
norou estas particularidades do
seu electorado á hora de gober-
nar e á hora de se dirixir a el.
Tampouco hai dúbida de que as
voces públicas identificables coa
esquerda ignoramos as conse-
cuencias da falta de cohesión, de
crítica construtiva. Ademais, o
nacionalismo perdeu as súas co-
nexións coa xente nova e co ám-
bito urbano, sectores nos que
sempre sustentou, para cederlle
ao PP o espazo dunha poboa-
ción que cada vez se afasta máis
da identificación coa nosa lingua
e cultura. O modelo de socieda-
de cambia e ten que obrigar á es-
querda a reconsiderar as súas es-
tratexias.�

’’

’’A base do electorado do PP
atesoura vontade firme,
acrítica, monolítica”

PACO VILABARROS

’’Feixóo gobernará con dous
pivotes: a moderación
e a cordialidade, será
un presidente accesíbel”
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moita xente e iso das sucesións
domínao. Zaplana cedeulle o
poder a Camps, Gallardón a
Aguirre... Mais o PSOE iso non
o fai ben porque está mal en-
graxado, sempre ten proble-
mas nos cambios.
ÁÁ  mmaarrxxee  ddee  ccoommoo  ssee  ccoommppoorrtteenn
oo  PPSSOOEE  ee  oo  BBNNGG,,  eenn  ccoonnddiicciióónnss
nnoorrmmaaiiss  ooss  3399  eessccaannooss  ssoonn  rrééddii--
ttoo  ppoollííttiiccoo  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  ddúúaass
lleexxiissllaattuurraass  ccaannddoo  mmeennooss..
E tres ou catro tamén. Feixóo,
cos anos que ten, coas formas
que mostra, coa súa experien-
cia e cos partidos que ten en-
fronte... Agora imos asistir a un-
ha guerra fratricida entre o
PSOE e o BNG.
ÉÉ  oo  qquuee  aaggooiirraa??
É o que xa pasou durante catro
anos e non parece que vaia me-
llorar. Feixóo ten un panorama
moi cómodo que só pode en-
sombrecerse con erros propios
ou cunhas circunstancias do
país moi difíciles.
NNoonn  ssee  pprreesseennttaa  ccoommpplliiccaaddaa  aa
rreennoovvaacciióónn  ddaass  ddúúaass  ffoorrzzaass,,
ccuunnhhaa  ttrraavveessííaa  nnoo  ddeesseerrttoo  ddee--
mmaassiiaaddoo  lloonnggaa??
É unha consecuencia de mode-
los partidarios mal traballados.
Primeiro teñen que despexar o
futuro, afrontar a sensación de
crise e mudar o liderado. Para o
BNG é máis doado porque é
unha forza máis dura.
OOuuttrroo  pprroobblleemmaa  éé  qquuee  aa  ffoorrmmaa--

de novo líder que podería atra-
sar a remontada. É novo, albís-
case un proxecto de transfor-
mación do BNG en partido...,
explícase que non dimita.
FFrraaggaa  pprreeppaarroouu  oo  PPPP  ppaarraa  aa  ssúúaa
ssuucceessiióónn  ee  ddeeiixxoouu  vvaarriiaass  ppoorrttaass
aabbeerrttaass,,  aaíínnddaa  qquuee  ooppttaassee  ppoorr
FFeeiixxóóoo..  NNoonn  ddeebbeerrííaann  eemmpprreeggaarr
oo  PPSSddeeGG  uunnhhaa  vvííaa  sseemmeellllaannttee??
Fraga non preparou a sucesión,
tivo o partido entretido coa su-
cesión, pero antes de nomear a
Feixóo vicepresidente tamén
tiña a Cuíña. A Fraga botárono
e tivo que deixarlle paso a Fei-
xóo porque el nunca cedeu o
poder, algo que si fixo Aznar, iso
é a sucesión. Feixóo foi hábil na
marcha de Fraga, como tamén
o foi nesta campaña.
DDee  ttooddooss  xxeeiittooss,,  sseemmpprree  ccoonn--
vvéénn  tteerr  uunnhhaa  rreeccáámmaarraa  aammppllaa,,
ppoorr  ssee  hhaaii  qquuee  mmuuddaarr  ddee  llííddeerr..
O PP é un partido amplo con

H. Vixande
Xosé Luís Barreiro, Forcarei
1949, é analista político, profe-
sor universitario e ex vicepresi-
dente da Xunta. Nesta entrevista
analiza o resultado electoral e o
futuro tanto do goberno como
da nova oposición. A principal
responsabilidade da derrota do
bipartito é do PSOE, sostén.
AAnntteess  ddaa  ccaammppaaññaa,,  aa  mmaaiioorrííaa
ddiiccííaa  qquuee  aass  ccoouussaass  ííaann  qquueeddaarr
mmááiiss  oouu  mmeennooss  ccoommoo  eessttaabbaann..
É evidente que quedar como
estaban implicaba que ao PP
faltáballe moi pouco para ga-
ñar. Isto foi un pouco máis que
gañar, foi gañar con moita au-
toridade e deixar en evidencia a
capacidade do bipartito para
transmitir a sensación de cam-
bio. Hai catro anos considera-
mos que había unha viraxe moi
importante, aínda que foi por
seis mil votos. Agora tamén.
QQuuee  ppaarrttee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee
tteenn  oo  PPSSOOEE  ee  ccaall  oo  BBNNGG  nnaa  ddee--
rrrroottaa??
En política perde o que ía gañar
e non gaña; é dicir, Touriño e o
PSOE. O que fallou foi a respon-
sabilidade do director. O se-
gundo responsábel foi Quinta-
na e con el o BNG. Uns e outros
botaranse as culpas, pero o
principal culpábel é o PSOE.
NNoonn  llllee  ssoorrpprreennddee  aa  ddiimmiissiióónn
ffuullmmiinnaannttee  ddee  TToouurriiññoo??
Sorpréndeme que non se pro-
ducise a véspera. O ciclo políti-
co de Touriño rematou porque
non ten tempo persoal para re-
compoñer un novo ciclo. Quin-
tana ten doce anos menos e
condicións de reformular o
proxecto. Hai que analizar a na-
tureza dos partidos e no caso
do PSOE non ten saída nin por
razóns persoais de Touriño nin
polo propio proxecto do parti-
do. Mágoa que Touriño non di-
mitise a véspera, porque entón
quedaba claro que exclusiva-
mente é por razóns persoais.
IInnssiinnuuáárraaoo  ZZaappaatteerroo,,  ccaannddoo  ddii--
xxoo  qquuee  eell  eessttaarrííaa  ccaattrroo  aannooss
mmááiiss  ee  ddeessppooiiss  xxaa  ssee  vveerrííaa..
E o mesmo Touriño insinuárao
tamén, penso que pretendía es-
tar dous mandatos e non máis.
EE  QQuuiinnttaannaa,,  tteenn  qquuee  ddiimmiittiirr  nnee--
cceessaarriiaammeennttee??
Hai que ver as dúas perspecti-
vas, a persoal e a da organiza-
ción. No caso de Touriño as dú-
as o abocaban á dimisión. De
estar eu no caso de Quintana se
cadra tamén dimitía, pero ao
mellor é meter a formación
nun proceso difícil de procura

PP porque requiría unha maio-
ría cualificada. O discurso da
nación era baldeiro porque se
miraba no Estatut catalán, on-
de o PP non era determinante.
Foi unha manobra teatral e nin
sequera foron quen de poñerse
de acordo para presentar unha
proposta conxunta que puide-
se deixar en mal lugar o PP.
PPoorr  oouuttrraa  bbaannddaa,,  vveemmooss  qquuee  oo
PPPP  ccoonnssttiittúúeessee  ccoommoo  uunn  ppaarrttiiddoo
uurrbbaannoo..  NNaass  pprróóxxiimmaass  mmuunniiccii--
ppaaiiss  ppooddeerrííaann  vveerrssee  aallccaallddeess  ppoo--
ppuullaarreess  eenn  vvaarriiaass  cciiddaaddeess??
O PP sempre foi un partido ur-
bano, sempre gañou as elec-
cións nas cidades, pero con-
fundíase a ficcións dos pactos
coa realidade electoral. Claro
que veremos maiorías absolu-
tas, sobre todo se as coalicións
dos concellos non cambian. O
caso de Vigo é espectacular, as
coalicións non son como un sa-
lón do oeste onde os socios si-
túanse enfronte preparados
para desenfundar.
CCoommoo  vvee  aa  ddeessffeeiittaa  nnaacciioonnaalliissttaa
nnaass  cciiddaaddeess??
O BNG nunca tivo éxito nas ci-
dades e debía considerar esa si-
tuación. Se é así e o PP é un par-
tido urbano, non será o Bloque
un partido rural? Despois, fa-
lando de empresas públicas, de
banca pública... non se pode
refundar o país en cada proce-
so electoral.�

cciióónn  dduunnhhaa  aalltteerrnnaattiivvaa  iimmpplliiccaa
uunnhhaa  ssiinnccrroonniizzaacciióónn  eennttrree  oo
PPSSOOEE  ee  oo  BBNNGG,,  aaddeemmaaiiss  ddoo  ddeess--
ggaassttee  ddoo  PPPP,,  éé  ddiicciirr,,  ccaallqquueerraa  vvee
qquuee  oo  ppaannoorraammaa  ddaa  ooppoossiicciióónn  éé
mmooii  ccoommpplliiccaaddoo..
O que fracasou foi a alternativa.
Con Fraga a alternativa era unha
coalición, con Feixóo non por-
que a coalición non funcionou.
Non teño claro quen será o pró-
ximo presidente, do PSOE, do
BNG, dunha forza intermedia...
pero dunha coalición como es-
ta... non. É unha desgraza por-
que un país debe ter oposición.
PPeennssaa  qquuee  oo  PPPP  eessttáá  eenn  ccoonnddii--
cciióónnss  ddee  aaffrroonnttaarr  uunn  nnoovvoo  mmoo--
ddeelloo  ddee  ffiinnaanncciiaammeennttoo,,  qquuee
ppeerrmmiittaa  vviissuuaalliizzaarr  aa  xxeessttiióónn  ddoo
GGoobbeerrnnoo,,  oouu  tteerráá  qquuee  iinnssttaallaarrssee
nnuunnhhaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ggaassttoo  ddaass
ttrraannssffeerreenncciiaass  ddee  MMaaddrriidd??
A cuestión vaise resolver con
criterios xerais e Galiza non sai-
rá moi ben parada, polo que a
Xunta terá que readaptarse. Iso
teno moi claro Feixóo.
NNeessttaa  lleexxiissllaattuurraa  qquueeddaarroonn
mmooiittaass  llaabboorreess  ppeennddeenntteess,,  ppeerroo
uunnhhaa  ddeellaass  éé  oo  nnoovvoo  EEssttaattuuttoo..
CCoommoo  ppeennssaa  qquuee  ppooddee  eenncceettaarr
eessttaa  ccuueessttiióónn  FFeeiixxóóoo??
O Estatuto foi a primeira mos-
tra de que o bipartito non sabía
en que realidade se movía. Pen-
saban que gañaran con autori-
dade e ignoraron que o novo
Estatuto tiña que ter o selo do

Xosé Luís Barreiro, comentarista político
‘As coalicións non deberían ser un salón do oeste’

ESPECIALELECCIÓNS.9.

A.G.N.

’’O PP sempre foi un partido
urbano, sempre gañou
as eleccións nas cidades,
pero confundíase
a ficción dos pactos
coa realidade electoral”
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que destilaba cariño contra o
BNG, sinalou o 2 de marzo na
portada que “tras coñecer os re-
sultados, Touriño e Quintana
evitaron facer autocrítica e asu-
mir persoalmente responsabili-
dades”. Na tónica dos últimos
tempos, nun comentario publi-

cado tamén na primeira páxina,
asignaba labores a uns e outros:
“Quen gañaron deben aplicarse
en administrar ben a súa vitoria.
Quen perderon deben facilitar
o traspaso do poder, asumir a
súa derrota e actuar en conse-
cuencia”. Un columnista de re-

ferencia deste periódico, Rober-
to Blanco Valdés, citaba un xor-
nalista norteamericano: “para
todo problema humano pode
encontrarse sempre unha solu-
ción simple, clara e equivoca-
da”. En coherencia, Blanco Val-
dés decidiu poñer en práctica o
consello; foi á procura desa ex-
plicación diáfana e atopouna:
“a conivencia cos nacionalistas
seguida polos socialistas”.

Nesta liña manifestábase
Federico Jiménez Losantos,
que en Libertad Digital sinala-
ba que “debo dicir que me ale-
gra moito a derrota inapelábel
do nacionalismo galego”. Mais
era unha posición que mani-
festaba con cautela, sobre todo
debido á falta de confianza que
ten en Mariano Raxoi, do que
dixo que “tamén ten unha posi-
bilidade de ouro para emendar
o seu rumbo, que ven sendo até
agora antiespañol, antiliberal,
antidemocrático e ruinoso”.
Cabe preguntar canto tempo
pasará antes de que acuse a
Feixóo de nacionalista e de
querer impoñer o galego?�

BLANCO VALDÉS
E JIMÉNEZ LOSANTOS,
DINÁMICO DÚO

Como é natural, os medios de
comunicación galegos dedica-
ron moitas páxinas á vitoria
electoral do Partido Popular e a
derrota do Goberno bipartito.
No Estado, o peso da informa-
ción dedicada ao País Vasco foi
maior e, no mundo, as escasas
informacións sobre os procesos
nas dúas Comunidades centrá-
ronse sobre todo en Euskadi,
agás nos dous Estados veciños,
que tamén abordaron a consul-
ta galega con certa amplitude.

La Voz de Galicia, que na
xornada de reflexión resultou
unha especie de monográfico

ENPOLEIROALLEO VAROU
O CAMBIO
’’

Ceferino Díaz

Non agardabamos os resul-
tados que se produciron.

Coidabamos que as cousas fi-
nalmente irían estar axustadas
pero que os votos do poder que
normalmente premian os go-
bernos superarían os dos ‘ca-
breados’ ou dos decepcionados.
Non foi así.

Os resultados deixan claro
que o PP non chegara ao seu
teito e dilucidan que o bipartito
non foi quen de trasladarlle á
cidadanía a imaxe de poder
que transmite un Goberno pa-
ra que se lle respecte. Pero aín-
da o máis importante: o cam-
bio de que falabamos socialis-
tas e nacionalistas non foi per-
cibido e, en consecuencia, non
foi valorado como tal. Os cam-
bios, que os houbo, foron par-
ciais e non sempre ben explica-
dos. A timidez dos cambios
restoulles visibilidade ao novo
poder e, por ende, aos votos.
Outros, con moito menos, apa-
rentaron máis.

Pero tamén fallaron as estra-
texias electorais de socialistas e
BNG, que non detectaron que o
voto oculto era do PP.

Os resultados deben ser pois
unha lección para o futuro (nos
gobernos municipais aínda es-
tamos a tempo). Somos chama-
dos á reflexión. A cidadanía
apoiou un goberno de coalición,
cun programa pactado entre
sensibilidades distintas no que
as dúas partes ceden; pero non
comprende dous gobernos so-
bre o mesmo territorio que gas-
tan máis enerxías en marcar te-
rritorio que en levar adiante pro-
xectos de país que con ilusión se
demandaban en 2005. 

Por último, medios de comu-
nicación da capital do Estado,
que trasladaron a Galicia pro-
blemas que non eran nosos,
embarraron o campo de xogo e
non apoiaron o proxecto de
cambio que debía renacer des-
pois das eleccións,

Non nos entenden. �

Tamén fallaron as estratexias
de PSOE e BNG,
que non detectaron

que o voto oculto
era do PP”

’’
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’’Dinlle as grazas a Emilio
Pérez Touriño polos
servizos prestados”

[Alberte Núñez Feixóo]

’’Marcho porque
me quero ir antes
de que me boten”

[Xosé Luís Baltar]

TOURIÑO
TAMÉN SABÍA VETAR

Xosé Luís Gómez, director de
Xornal de Galicia, explica nun-
ha carta aberta, o papel que xo-
gou Emilio Pérez Touriño na
creación dese medio de comu-
nicación e nos meses seguin-
tes, incluída a carreira electoral.
Nun artigo que amosa a súa
“cordialidade de sempre e para
sempre” co presidente en fun-
cións, matiza que “fágoo a pe-
sar de que cando saíu este dia-
rio non quixo conceder-

nos unha entrevista, que
volveu a negarnos nesta cam-
paña”. Tamén explica que “foi
o único candidato que decli-
nou participar nun Café de Re-
dacción de Xornal de Galicia,
foro onde estiveron nove polí-
ticos socialistas, oito naciona-
listas e sete populares, xunto a
outras personalidades da vida
cultural, empresarial e sindical
de toda Galiza”. A actitude de
Touriño, relata Gómez, chegou
até dar “orde a todas as súas
consellarías de que vetasen a
Xornal de Galicia”.�

Emilio Pérez Touriño. A.G.N.

SAVATER CONTRA
A SEPARACIÓN
DO ALUMNADO

Nun momento no que o novo
presidente electo, Alberte Nú-
ñez Feixóo, vén de anunciar a
derrogación inmediata do de-
creto do galego no ensino, un-
ha voz nada sospeitosa de na-
cionalismo como o filósofo
Fernando Savater publicou en
El País un artigo contra a sepa-
ración do alumnado nas au-
las. “Porque ninguén pode
dubidar que, se se trata de
educación para a convivencia,
aos que van vivir xuntos hai
que educalos xuntos: sexa cal
for a súa etnia, o seu sexo ou a
relixión familiar. Non para
que se leven obrigatoriamente
ben, senón para que coñezan
canto antes os motivos polos
que poderían incorrer logo na
tentación nociva de levarse
mal. A única razón para sepa-
rar ocasionalmente a uns
alumnos doutros son as cues-

tións estritamente académi-
cas: necesidade de clases de
reforzo, agrupación por mate-
rias ou linguas optativas, etc.
Polo demais, se se trata de bos
resultados, non está de máis
sinalar algún realmente histó-
rico: se hoxe o afroamericano
Obama puido chegar a presi-
dente de USA é grazas a que
corenta anos antes Johnson
acabou coa segregación na es-
cola”. Este membro senlleiro
de UPyD critica “a insistencia
no dereito dos pais a educar os

seus fillos, que casualmente
ninguén dubida”. “En cam-
bio, continúa, o que algúns
non só discutimos, senón que
decididamente negamos, é
que posúan o monopolio de
formar moralmente os seus fi-
llos. Que os pais lles transmi-
tan os valores que prefiran: pe-
ro que non neguen a escola
pública o dereito a ensinarlles
que tamén hai outras opi-
nións e outros criterios non
menos respectábeis”. O artigo,
orientado ao País Vasco e Ca-
talunya, trata de “reivindicar o
dereito a ser educado na lin-
gua común”, o castelán, nesas
comunidades, aínda que non
as menciona. Presume Savater
que o castelán está fóra do en-
sino nesas nacións, mais igno-
ra que en Galiza precisamente
o decreto do ensino introduce
o galego en pé de igualdade co
castelán, para que todos os
nenos tamén podan coñecer
este idioma. Como farán para
calarlle a boca?�

Fernando Savater.

>>>

>>>
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familiar –mesmo entraron no
seu garaxe e roubaron unhas
fotografías do seu coche parti-
cular para “demostrar” que ac-
tuara con violencia. Outro mo-
cazo consistiu en suxerir unha
relación sentimental entre el e
unha conselleira. Chegou a in-
formarse falsamente dun acci-
dente de coche presumibel-
mente padecido por el.

O conselleiro de Medio Am-
biente, Manuel Vázquez, ta-
mén estivo no punto de mira
da guerra sucia. A revelación
de que construía un chalé ile-
gal resultou unha manipula-
ción, mais non foi a maior
afronta que tivo que soportar.
O presidente da Deputación de
Ourense, Xosé Luís Baltar –moi
activo na campaña sucia–,
chamoulle “maricón” no de-
curso dun mitin. Non se des-
culpou nin rectificou, mentres
que o presidente electo Alberte
Núñez Feixóo desmarcouse ti-
midamente das palabras do
seu compañeiro de partido.

O recurso a usar todo de ti-
po de armas chegou á difusión
por escrito de rumores anóni-
mos por parte de representan-
tes do PP en Celanova nos que
se afirmaba que o bipartito ía
expropiar as terras dos labre-
gos. Así mesmo, un envío ma-
sivo de correos electrónicos
contra o bipartito suposta-
mente emitidos polo PSdeG

súa a bordo do iate do empre-
sario Xacinto Rei, xa difundida
tres anos e medio antes, e a in-
sinuación de favorecer a este
último no concurso eólico, pe-
ro sen acusacións fundamen-
tadas, foi o primeiro envite so-
portado polo vicepresidente
en funcións. Posteriormente, o
ton continuou en aumento e
os golpes foron cada vez máis
baixos. Un deles consistiu en
atribuírlle falsamente maltrato

H. Vixande

A guerra dalgúns medios de
comunicación contra os socios
do goberno bipartito e a com-
pracencia e complicidade dal-
gúns sectores do PP durante os
últimos quince días desluciu a
vitoria deste partido nas elec-
cións autonómicas. Desde o
coche blindado de Touriño ás
acusacións de maltrato a Quin-
tana, o todo vale instalouse
nunha campaña que as víti-
mas definiron como sucia.

A renovación dun vehículo
para o traslado do presidente
do Goberno desembocou na
primeira dunha serie de críti-
cas contra o executivo bipartito
que, paseniñamente, consti-
tuíron unha campaña de axita-
ción que alcanzou o punto
máis elevado nos últimos días
da carreira electoral. A adquisi-
ción dun Audi blindado para
substituír outro de característi-
cas semellantes moi avellenta-
do, espertou a animosidade
dalgúns medios de comunica-
ción e máis do Partido Popular.
Os 400.000 euros que custou o
automóbil levou a Feixóo a
afirmar que el se trasladaría
nun Citroën, obviando que
viaxar en coche blindado con-
sistía nunha práctica posta en
marcha por Manuel Fraga.

Contra Emilio Pérez Touri-
ño a campaña centrouse no
“estrago” nas súas adquisi-
cións, pois tras a polémica so-
bre o coche oficial, chegaron
máis reproches por amoblar
estancias institucionais da Pre-
sidencia con mobiliario de pre-
zos moi elevados ou por supos-
tas e custosas reformas das ofi-
cinas presidenciais. O xa ex
presidente desmentiu o dis-
pendio mais as críticas conti-
nuaron no mesmo ton.

Anxo Quintana, en troques,
soportou unha campaña de
descrédito no ámbito persoal.
A publicación dunha fotografía

resultou proceder do ordena-
dor dun asesor de Núñez Fei-
xóo. Esa forma de proceder re-
petiuse en varias ocasións, ad-
mitiron os socialistas. Os na-
cionalistas denunciaron diante
da Garda Civil estas prácticas
pero no plano particular tanto
Vázquez como Quintana re-
nunciaron a querelarse, aínda
que o vicepresidente sinalou
que se trataba da campaña
máis sucia da historia da auto-
nomía.

VÍTORES ALTISONANTES.  Á marxe
de que a ampla vitoria electoral
do PP pon de manifesto que
era innecesaria unha campaña
sucia contra o bipartito, na
mesma noite do 1 de marzo o
novo presidente Alberte Nú-
ñez Feixóo rebaixou o ton das
súas críticas e amosouse conci-
liador cos seus opoñentes e
máis coa sociedade galega no
seu conxunto, independente-
mente da filiación política da
cidadanía.

O aceno de Feixóo non ato-
pou eco nalgúns dos seus máis
fieis eséxetas. O diario El Mun-
do celebrouno afirmando que
“os galegos están de noraboa,
aconteceu o que este periódico
pedía”, para afirmar máis
adiante no seu editorial do luns
2 de marzo que “Galiza volverá
á senda dos principios consti-
tucionais”.�

A guerra sucia
contra o bipartito
chegou
até ao insulto
dalgúns
conselleiros

A campaña que desluciu
a vitoria do PP

CAMBIO
DE CICLO
’’

Antón Losada

S empre e hai catro anos as
eleccións constataron a

morte por inanición do Fraguis-
mo e premiaban a capacidade
de renovación de nacionalistas
e socialistas, o 1M acredita o éxi-
to arroiador do proceso de reno-
vación da dereita e a arterioscle-
rose prematura que padecen os
socios do bipartito. O triunfo de
Feixóo baséase nunha amnesia
selectiva con todo o que atinxe á
historia dos populares na Xunta,
que lle permitía ofrecer agora to-
do o contrario do que fixeron
cando gobernaban. Tamén fixo
evolucionar o seu discurso cara
posicións máis “xenovesas” e
menos “composteláns”: máis
rebaixas fiscais, menos gaitas e o
galego para quen o queira. O to-
que final foi auspiciar un relevo
xeracional nos cadros do parti-
do e nas candidaturas.

Fronte a iso, os socialistas
ofertaron unha visión acarun-
chada e rancia do discurso pre-
sidencialista. O “book” electoral
de Touriño transmitía a mesma
alegría que Don Cicuta e vendía
o que non tiña: o carisma do
Fraga, a quen pretendía herdar.
A espantosa estética da campa-
ña nacionalista –coa excepción
do famoso vídeo–, transmitía
con exactitude o que é hoxe o
BNG: unha organización anti-
cuada e lastrada pola necesida-
de permanente de equilibrar as
forzas dun modelo frontista que
xa non lle permite medrar máis.
Tampouco entre os dous socios
foron capaces de artellar un dis-
curso político potente que dese
coherencia á suma de cousas
feitas na lexislatura. O toque fi-
nal foi unha impresionante in-
capacidade para renovar os seus
cadros e candidaturas.

Feixóo fixo o que tivo que fa-
cer para gañar as eleccións,
apostou forte pola renovación.
Quintana e Touriño déronas
por gañadas e cando repararon
en que as podían perder xa era
tarde para cambiar o que tiñan
que ter mudado. �

O bookelectoral de Touriño
transmitía a mesma
alegría que
Don Cicuta”

’’

Xosé Luís Baltar presidente do PPdeG de Ourense, destacou polo emprego de insultos. A.G.N.

’’Anxo Quintana soportou
unha campaña de
descrédito persoal con
falsas imputacións sobre a
súa vida familiar e
sentimental”

’’Ao conselleiro de Medio
Ambiente, Manuel
Vázquez, Xosé Luís Baltar
chamoulle maricón”
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unha única canle de televi-
sión, láianse do olvido que su-
fren de maneira pertinaz “so-
mos o fin do mundo, pero algo
máis debíanse acordar os po-

líticos de nós, desta vez nin
nas eleccións”.

Malia esta reflexión, Xoán
Xosé exercerá o dereito ao vo-
to baixo un prisma: “esperar

que os que están xa fartos re-
pitan, por que sempre repar-
tirán algo, xa que se entrán os
outros antes terán que fartar-
se”, maneira moi galega de
indicar a tendencia da súa
papeleta. 

OS DE ABAIXO POLO BIPARTITO, OS DE
ARRIBA POLO PP. Se o lugar de
abaixo aposta polo bipartito, os
veciños da parte máis alta sin-
tonizan co PP, só hai que ob-
servar os carteis de Núñez Fei-
xóo nas portas onde está gar-
dado un rabaño de ovellas. A
sensación é que a publicicade
do candidato popular chegou
ao lugar máis afastado de Gali-
za. A razón é ben diferente para
os simpatizantes popularesde
Pradorramisquedo, agardar
que un novo goberno se acor-
de do lugar. 

O abandono que sufre é vi-
síbel na pista de entrada a al-
dea dende a provincia zamo-
rana. Hai que sortear pozas e
incluso unha gavia, aberta xa
hai un mes. Pero non só as co-
municacións terrestres son un
problema, é máis grave se ca-
be a incomunicación de tele-
fonía mobil. A falla das canles
de televisión provocada pola
nevada aínda é apreciábel en
todo o lugar: “só vemos a pri-

meira cadea é mal dende hai
un mes, a Galega nunca se viu
ben, sempre con raias, nin-
guén vén arranxar o poste, se
coñece que non incomoda-
mos o suficiente”. A todo isto
engádeselle o escaso trans-
porte público do que dispo-
ñen, só un minibús os mérco-
res ás sete da mañá, servizo
que funciona dende hai uns
meses. 

Todo isto non é obice para
que o un de marzo a política
estívese omnipresente nas
conversas dos escasos veciños.
Coma un exemplo do país, o
voto dividido, aínda que sen
confesalo de maneira expresa.
Con reviravoltas, a metade dos
votantes apostan por que repi-
tan “os que están fartos”, men-
tras que a outra parte do elec-
torado claramente apostou
“polo que nos poden botar un-
ha man”.�

ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009

Alberte Rivero [TEXTO & FOTOS]

ÉÉ o lugar máis aparta-
do dunha mesa
electoral. Na ladeira
zamorana da serra

de Trevinca atópase a aldea de
Pradorramisquedo. Aínda que
pertence ao concello de Viana
do Bolo, o acceso fano a través
de Zamora. Son corenta kiló-
metros a través dunha estrada
sinuosa, unha hora de viaxe
ou a posibilidade de facer o
percorrido baixando a auto-
vía, itinerario que segue o
transporte escolar, cun handi-
cap, sesenta kilómetros entre
os dous lugares. É un sacrifi-
cio, pero a pesar de poder vo-
tar por correo, esta posibilida-
de foi desbotada polos electo-
res. 

Os oitos veciños con derei-
to a voto, exercérono a media
mañá. O transporte institucio-
nal levou até o colexio electo-
ral a catro deles, os outros pre-
feriron un vehículo particular,
segundo aseguraban “por co-
modidade” e aproveitando a
ocasión para comer en Viana.
O acceso é difícil, están apar-
tados e esquecidos. 

Sen cobertura de telefonía
móbil e, dende hai un mes,
coa posibilidade de sintonizar

Vivir a 40 quilómetros do colexio
electoral

Veciños de Pradorramisquedo. 

É un sacrificio exercer
o dereito o voto para
os veciños de
Pradorramisquedo,
en Viana
do Bolo, corenta
kilómetros sepáranos
do colexio electoral.
Coma no resto de
Galiza a participación
foi elevada, do cento
por cen. Os oito
electores emitiron
o seu sufraxio
na maña dun día  gris
chuvioso e con restos
da nevada que aínda
arrastran

’’Láianse do olvido que sufren
de maneira pertinaz:
‘somos o fin do mundo’”

Pradorramisquedo, galego e
zamorano, zamorano e ga-
lego, revístese de unha bele-
za tan pétrea coma serea. Si-
tuado na cola do encoro de
Pías, os seus veciños solici-
taron tempo atrás a inclu-
sión en Castela León, peti-
ción que tivo que ver máis

cunha reivindicación de
existencia e recoñecemento
que cos desexos e senti-
mentos  de mudar e trocar a
realidade galega pola zamo-
rana. A súa convivencia e
con Porto e Pías e a saída
por estrada faise a través da
rede viaria Castelá.�

Pediron ser zamoranos
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Tamén na raia con Zamora,
Castromil, pertencente ao
concello da Mezquita, é un lu-
gar partido en dous. Cun ba-
rrio galego e outro castelán. Un
rego divide as dúas comunida-
des, pero non os separa o idio-
ma, que é o galego cun tinte de
acento portugués enriquece-
dor, xa que Castromil é un re-
canto cun vórtice situado en
Portugal. 

A parte galega, a primeira
vista, asemella estar ampla-
mente politizada, dada a
abundante cartelería existente
en portas, fiestras e balcóns.
Excesiva para os apenas vinte-
cinco electores con dereito a
voto, e que o exerceron, na súa
maioría, a primeira hora da
mañá. 

Todo o comercio está con-
centrado na zona castelá, ba-
rrio con moita máis vida que o
galego. A división administra-
tiva non é obice para que resi-
dentes en Zamora poidan

exercer o dereito ao voto, ao
estar censados na Mezquita,
na busqueda de mellores ser-
vizos sanitarios no hospital de
Verín. Agora esta posibilidade
xa está mesmo contemplada
por parte da Junta de Castela,
mediante un acordo coa Con-
sellaría de Sanidade. 

A realidade dun lugar tan
peculiar como Castromil, le-
va a paradoxos á hora de vo-
tar. Valencia “Xana”, vive na
primera casa do lugar castelá.
É galega e coma tal se sinte “e
me sentirei toda a vida”. Den-
de hai vinte anos está censa-
da en Zamora, os mesmos

que leva casada do outro lado
do regato, “e polo tanto vota-
rei nas eleccións autonómi-
cas de aquí. Se marchase para
Andalucía faríao alí, dase a
circunstancia de que aquí só
camiñei uns metros e mudei
de comunidade autónoma”.
A súa cuñada Pepita é zamo-
rana, pero á hora do matri-
monio fixo a viaxe inversa, ca-
sou no Castromil galego, polo
tanto a media mañá decidiu
exercer o dereito ao voto. “É

un regato de separación pero
somos todos uns, eu levo des-
te lado máis de trinta anos,
pero por fala e por costumes,
aínda que nacidos en Zamora
practicamente somos gale-
gos”. 

A realidade deste lugar, úni-
co na Galiza, vai máis ala, o
vórtice norte de Castromil é
Portugal, trátase da parroquia
de Muimenta pertencente a
Cámara de Vinhais. Os veciños
lusos saben que hai eleccións,
pero o seu coñecemento non
vai máis ala. 

A Castromil chegou a publi-
cidade política de maneira
abudante, presentes Quinta-
na, Touriño e Núñez co fin de
mobilizar a uns veciños mobi-
lizados de por si. Desta volta o
regato divisorio é unha liña
imaxinaria pero tamén real: na
comunidade castelá é inapre-
ciábel a realidade dun día de
votacións, apenas uns metros
máis ala.�

Galegos e casteláns, divididos por un rego

’’Zamoranos e galegos falan
galego cun toque
de portugués, pois
parte do lugar pertence 
ao país veciño”
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comezou a carreira polo reparto
de poder na Xunta, na que Fei-
xóo promete reducir os altos car-
gos un 40 por cento.

“Que sorpresa! Ti outra vez

por aquí?”, preguntábanse os mi-
litantes ante o inesperado reen-
contro. No PP eran optimistas,
pero con 39 deputados só conta-
ban os máis seareiros. O propio

candidato, nunha entrevista en
ANT, predicía 37 ou 38. Un Fei-
xóo que se esforzou por esquivar
a euforia. Ante a prensa levouse a
man ao corazón varios minutos e

só unha vez fixo o símbolo da vi-
toria. Daquela abrazou a Afonso
Rueda, a súa man dereita e cere-
bro da campaña que reconquista
os despachos de San Caetano.�

ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009

Manuel Vilas
“Véndese  Audi A8 blindado (no-
vo)”. Así rezaba o cartel que un
militante do PPdeG exhibía na
porta da sede popularna noite
electoral. O coche de Touriño, fo-
co das críticas contra o suposto
malgasto do bipartito, era xa a
icona da vitoria.

Alberte Núñez Feixóo tardou
quince minutos en entrar na fes-
ta do Hotel Tryp San Lázaro. Gas-
tounos en repartir abrazos entre
o milleiro de persoas que ateiga-
ban o local. A empurróns, os mili-
tantes loitaban por unha foto co
triunfador. Unha señora reco-
mendáballe a súa amiga, exul-
tante tras darlle un bico a Feixóo,
non lavarse a cara en oito anos.
Na celebración abundaban ex-
membros dos gabinetes da Xun-
ta, concelleiros e ex-directivos
dos executivos de Fraga. No Tryp

PP, encontros e empurróns nunha festa inesperada

Militantes do PPdeG na sede central na noite electoral. MANUEL VILAS

Xurxo González
Os responsábeis do com-
postelán hotel Palacio do
Carme non tardaron moito
en colocar cinseiros na sala
que compartiron xornalis-
tas, militantes e simpati-
zantes do BNG durante a
noite electoral. Para os fu-
madores fíxose evidente
pouco despois das oito da
noite que non poderían re-
sistir sen tabaco as novas
que arroxaban dúas gran-
des pantallas sintonizadas
na frecuencia da TVG.

Os dirixentes do partido
presentes no hotel non se
deixaron ver até o final.
Moitos xornalistas dubida-
ban mesmo de que se ache-
gasen até o cuartel xeral
electoral. Alberte Ansede,
secretario de organización,
anunciara ás oito da tarde
que Quintana interviría un
pouco antes das dez. Ás no-
ve e media xa había afilia-
dos que debatían sen moito
ánimo sobre posíbeis can-
didatos a relevar o portavoz
nacional. O líder tardou en
comparecer até as dez e
vinte.

Tras el estaban Francis-
co Rodríguez, Francisco
Jorquera, Roberto Mera e
Alberte Ansede, serios, e
Ana Pontón, cunha fasquía
máis emocionada. Os ner-
vios e a decepción eran
evidentes nesta última e en
Quintana, que viñan de
ocupar os primeiros pos-
tos da lista da Coruña, on-
de o Bloque perdeu un dos
seus parlamentarios. Logo,
berros de “Be-ene-gá” e
aplausos á entrada de An-
xo Quintana na sala dos
simpatizantes. Os xorna-
listas forzaron unha pe-
quena rolda de prensa pa-
ra coñecer o seu futuro
persoal. O Consello Nacio-
nal decidirá.�

Lara Rozados
No Hotel Porta do Camiño
respirábase optimismo ao
comezo da tarde. Militantes e
simpatizantes do PSdG-
PSOE seguían a actualidade
nas tres pantallas que con-
templaban dende os sofás da
Sala Praterías. A alta partici-
pación era motivo de con-
fianza, malia apuntaren as
enquisas a pe de urna á posi-
bilidade da maioría absoluta
do PP. Fai a súa aparición, ri-
seiro, Emilio Pérez Touriño, e
a secretaria xeral de organiza-
ción do partido, Mar Barcón,
recibe con entusiasmo a cada
persoa que chega. 

A primeira valoración cos
colexios pechados é a do vice-
secretario xeral do PSdeG, Ri-
cardo Varela, que insiste na
“intensa participación” como
un bo síntoma. Non deixa que
as enquisas boten sombra so-
bre as súas “boas vibracións”.
Pero segundo avanza o escru-
tinio cambian as caras, soan
os móbiles, e aumentan as
viaxes á barra. Cando non vai
máis dun terzo do voto escru-
tado e xa aparece a ameaza,
comeza a mudar o ton: “se
polo 50% seguimos así, non
hai nada que facer”.

Pero avanza o escrutinio e
as cifras non se moven. Con-
tra as 22.15 xa non hai, en
efecto, nada que facer, e com-
parece Emilio Pérez Touriño
“para recoñecerlle ao PP e ao
seu líder, Feixóo, a vitoria
electoral”. Contido e sereno,
transmitiu a súa esperanza
no futuro, mais autorespon-
sabilizábase xa do resultado:
“sinto non ter levado o parti-
do ao triunfo que desexara-
mos”. Tardaría poucas horas
en anunciar a súa dimisión. Á
súa saída entre aplausos da
sala seguiu unha silenciosa e
triste retirada ,para apoiar o
seu partido, algunhas con bá-
goas nos ollos.�

Cinseiros
cheos na
sede do BNG

PSOE,
da confianza
á desilusión
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os seus proxectos: o PP. Os 13
deputados de Antonio Basagoiti
son os únicos que lle garanten a
maioría, xa que outras forzas co-
as que podería buscar acordos
puntuais (Eusko Alkartasuna
(EA) ou Izquierda Unida) só te-
ñen dous insuficientes deputa-
dos. As outras dúas forzas: Aralar
e PNV xa anunciaron que en
ningún caso apoiarían a López
como lehendakari. En definiti-
va, o PP sería árbitro e vixilante
na sombra da xestión do PSOE.

O outro problema teno o
PSOE en Madrid. Zapatero pre-
cisa apoios para lograr unha
maioría parlamentaria inde-
pendente do PP cada vez que le-
va ao Congreso unha iniciativa
lexislativa. Desde o ano pasado,
os mellores aliados foron os in-
dependentistas cataláns de ERC
e sobre todo PNV máis BNG.

A caída do bipartito en Galiza
fai ben difícil que os nacionalis-
tas continúen apoiando a Zapa-
tero xa que non podería xustifi-
carse na colaboración institu-
cional. O pacto que desaloxe o
PNV do poder supón de inme-
diato o final de calquera colabo-
ración cos socialistas en Madrid.
É máis, o PSOE estatal tería ben
difícil non caer en contradicións
entre o teatroda confrontación
con Mariano Raxoi e o acordo
parlamentario en Euskadi.

O PRECEDENTE NAVARRO. Os de-
fensores do pacto PSOE-PP
afirman que foron os socialis-
tas os primeiros en abriren es-
ta posibilidade, primeiro
apoiando os populares en de-
putacións e concellos vascos,
especialmente nos tempos
nos que comandaba o PSOE
Nicolás Redondo Terreros e
era lugartenente súa, curiosa-
mente, Rosa Díez.

Mais a última experiencia
de colaboración entre ambas
as forzas deuse en Navarra, on-
de a UPN, daquela aliada aos
populares conseguiu encabe-
zar o goberno a pesar de que a
aritmética permitía un cambio
que comandaría o PSOE co
apoio de Nafarroa Bai. Naquel
caso, a xustificación dos socia-
listas era que a UPN era a forza
máis votada.�

César Lorenzo Gil

O novo parlamento de Vitoria
segue definido polas frontes.
Se até agora o Goberno Ibarret-
xe estaba considerado un “blo-
que de forzas nacionalistas ex-
cluentes” –a pesar de que del
formaba parte Izquierda Uni-
da– agora PSE, PP e UPyD po-
derían iniciar unha nova maio-
ría “constitucionalista” a pesar
de que o líder socialista, Patxi
López, manifestou na noite
electoral que “chegara o mo-
mento de rachar as frontes que
marcaron para mal o pasado
inmediato de Euskadi”.

López e o seu contorno non
ocultaron a súa intención de co-
mandar un goberno que desalo-
xe o PNV do poder. A outra posi-
bilidade, a de pactar cos nacio-
nalistas un goberno de ampla
maioría parlamentaria, só se de-
fende en íntimos foros. E incluso
fontes nacionalistas afirman
que as condicións dos socialis-
tas son tan draconianas –retira-
da de Juan José Ibarretxe, cesión
da lehendakaritza a López...–
que na práctica son unicamente
escusas para xustificar o pacto
cos seus outros aliados.

PROBLEMA PARA ZAPATERO. Se fi-
nalmente Patxi López se inviste
presidente vasco co apoio “a
cambio de nada” do PP e unha
coalición gobernamental con
UPyD, son dous os principais
problemas que xorden. Por un-
ha banda, López, en calquera
caso, tería que gobernar en mi-
noría. Se se coaliga co partido de
Rosa Díez, o primeiro atranco
para calquera decisión sería o
posíbel veto do deputado Gorka
Maneiro –de avós galegos–, por
certo ex militante socialista an-
tes de fichar por UPyD. Ade-
mais, no parlamento vasco só
ten un aliado para sacar adiante
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O PSE defende a ruptura da ‘política de
bloques’ pero está disposto a pactar só con
partidos ‘constitucionalistas’

PSOE-PP, aliados en Vitoria, 
adversarios en Madrid

ESPAÑA.15.

Día de Andalucía: o PP ameaza o PSOE.Un inquérito difundido con oca-

sión do Día de Andalucía, o 28 de febreiro, sinala que si se producisen unhas

eleccións autonómicas nesa Comunidade, o PP estaría a só 1,1 puntos do

PSOE, cando nos comicios rexionais de hai un ano a diferenza era de nove

puntos a prol dos socialistas. O PSOE tería o 44,3% dos votos, o PP o 43,2 e IU

o 6,6%. Partido Andalucista quedaría outra vez fora da cámara.�

Manuel Chaves,
presidente de Andalucía.

O NOVO ESCENARIO POLÍTICO EN EUSKADI

Xosé A. Gaciño

Desde as primeiras elec-
cións autonómicas en

1982, os socialistas gobernan en
Andalucía. E en todos estes 27
anos, que serán 30 cando rema-
te a actual lexislatura, só en dez
–entre 1994 e 2004– gobernaron
en minoría ou en coalición cos
andalucistas. O resto foron perí-
odos de gobernos con maioría
absoluta. En dúas ocasións
(1982 e 2004), mesmo supera-
ron o 50 por cento dos votos.   

Agora, as enquisas publica-
das con motivo do Día de An-
dalucía (o 28 de febreiro), si-
nalan un retroceso das posibi-
lidades electorais do PSOE en
Andalucía. Segundo as previ-
sións máis favorábeis, baixaría
de 11 a sete puntos de diferen-
za, con respecto ao PP, na por-
centaxe de votos, e a só un
punto de diferenza na enquisa
menos favorábel (que, curio-
samente, é a do xornal El País). 

Nesas enquisas, ademais,
unha maioría opina que tanto
Manuel Chaves (presidente
autonómico desde 1990) co-
mo Javier Arenas (líder do PP,
que perdeu xa tres eleccións)
deben lles ceder os seus pos-
tos a novos dirixentes.

Obrigados a manter posi-
cións das chamadas centris-
tas, para moverse en posi-
cións maioritarias, pero sen
esquecer o seu electorado de
esquerdas que castiga coa
abstención as dereitizacións e
as corruptelas, os socialistas
viven nunha tensión política
permanente. Os seus electo-
res son máis esixentes que os
da dereita co seu partido (ao
que perdoan corrupcións e
fundamentalismos). E calque-
ra descoido (as corrupcións
nos Concellos malagueños de
Estepona ou Alcaucín, como
os móbeis de Pérez Touriño)
ten inmediata resposta na re-
tirada de apoio, polo menos
mentres non volvan verlle as
orellas ao lobo conservador.�

RETROCESOS
’’

’’Os electores do PSOE
en Andalucía son máis
esixentes que
os da dereita
co seu partido”

Se se contabilizasen os votos nulos

dos partidos ilegalizados, a esquer-

da abertzale obtería sete deputa-

dos, dous menos que o seu antece-

sor, o Partido Comunista das Terras

Vascas. Pero o 8,8% de nulos dos

herdeiros de Batasuna é só unha vi-

toria moral para forzas políticas obri-

gadas ao ostracismo e ao silencio.

En troques, o 6 por cento de vo-

tos de Aralar, que suma catro depu-

tados, será fundamental para albis-

car se hai unha nova maneira de fa-

cer política independentista en

Euskadi en contra da ETA.

Coa fonda crise de EA, o partido

que ha liderar no parlamento Aint-

zane Ezenarro convértese en alter-

nativa de alianza nacionalista para

o PNV. E este achegamento pode-

ría significar o primeiro paso nun

novo clima de diálogo interparti-

dario que abarcase desde o PNV

até as faldras do contorno da ETA, é

dicir, un actualizado Pacto de Liza-

rra que por unha banda se inde-

pendice da ameaza do terrorismo

pero que teña lexitimidade nacio-

nalista para conseguir movemen-

tos decisivos na banda cara á paz.�

Aralar vence a campaña do voto nulo

Juan José Ibarretxe tras coñecerse os resultados do 1-M. VINCENT WEST / REUTERS

O líder do PSE, Patxi López, na noite electoral. VINCENT WEST / REUTERS
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doo no PNV para desaloxar a
forza gañadora.
OO  eesscceennaarriioo  aaggoorraa  éé  qquuee  IIbbaa--
rrrreettxxee  ffaaggaa  oo  pprriimmeeiirroo  iinntteennttoo
ddee  ppoossttuullaarrssee  áá  iinnvveessttiidduurraa??
Veremos que Mesa do Parla-
mento se pode concretar. Ago-
ra Patxi López dinos que non
somos unha relixión nin un ré-
xime, como se nós non o sou-
bésemos, e que o PNV é un
partido máis. Equivócase nisto
tamén: é o partido que gañou

as eleccións. E tamén non
comprenden que a suma de
todo o voto nacionalista é su-
perior ao que representan
PSOE e PP.
SSeerráá  PPaattxxii  LLóóppeezz  lleehheennddaakkaarrii,,
oouu  hhaaii  lluuggaarr  aa  oouuttrraass  ccoommbbiinnaa--
cciióónnss  aa  mmeeddiioo  pprraazzoo??
Veremos se se fai e canto dura.
Haberá algún momento en
que esa forza que está fóra do
parlamento volverá e cambia-
rán as cousas. Non pode haber
experimentos, aínda que sexan
posíbeis. Nós reivindicamos a
nosa posición de forza maiori-
taria. Despois que non nos ve-
ñan con peticións de axuda en
Madrid, nin que pensen que
imos quedar cos brazos cruza-
dos. Non somos masoquistas.
AArraallaarr  ppooddee  sseerr  uunnhh  ppllaattaaffoorrmmaa
ddee  aatteerrrraaxxee  ppaarraa  oo  mmuunnddoo

aabbeerrttzzaallee  ee  aabbrriirrssee  uunn  nnoovvoo  ccaa--
mmiiññoo  ppaarraa  ssaaíírr  ddaa  vviioolleenncciiaa??
Sobre todo obrigará a HB a refle-
xionar. A cúpula está encarcera-
da, non teñen discurso, seguen
pegados ao que diga ETA e a
xente empeza a cansar. Vexo
que vai lograr que HB reflexione,
quizais non como nos gustaría a
todos, pero sendo un mundo
tan hermético e estanco, pouco
que se mova é positivo.
EEAA  ppaarreeccee  aabbooccaaddaa  aa  ddeessaappaa--
rreecceerr  oouu  rreeuunniiffiiccaarrssee  ccoo  PPNNVV..
Si, porque onde máis fortes son
é en Guipúscoa e é onde máis
protestan por ter ido sós. Vanse
producir cambios tamén.
NNoo  PPNNVV,,  ssee  ffiinnaallmmeennttee,,  ppaassaann  áá
ooppoossiicciióónn,,  ppooddeenn  ppeennssaarr  eenn  nnoo--
vvooss  ccaannddiiddaattooss  ppaarraa  oo  ffuuttuurroo??
Ibarretxe fixo unha magnífica
campaña e estamos con el. Fa-

lar neses termos é unha estra-
texia do PSE, que di que propu-
xo apoiarnos se retiramos a
Ibarretxe. Saben que nós non
caeremos nesa trampa.
OO  ccuummpprriimmeennttoo  ddoo  EEssttaattuuttoo
ddee  GGeerrnniikkaa  éé  pprreesseennttaaddoo  eenn
MMaaddrriidd  ccoommoo  oouuttrraa  tteeiimmaa  ddoo
PPNNVV,,  vveerreemmooss  ccaammbbiiooss  nniissttoo??
Agora eles van dicir que queren
desenvolver o Estatuto. Aván-
zase se gobernan eles e se non,
non. A nós propuxéronnos
transferencias, compartidas á
súa maneira, pero temos derei-
tos competenciais exclusivos e
non imos renunciar a eles. 
EEnn  xxuuññoo  hhaaii  eelleecccciióónnss  eeuurrooppeeaass..
SSeegguueenn  mmaanntteennddoo  uunnhhaa  ppoossii--
cciióónn  ddee  ccooaalliicciióónn  nnaacciioonnaalliissttaa??
Queremos reeditar a plataforma
Galeusca. Falamos co BNG e
mantemos o mesmo criterio.�

Xan Carballa
CCaall  éé  aa  ssúúaa  aannáálliissee  xxeerraall  ddaass
eelleecccciióónnss’’
Toda a campaña se baseou,
con grande axuda dos medios
de comunicación de Madrid,
en que Patxi López ía gañar as
eleccións e sería o próximo le-
hendakari. Non foi así, as elec-
cións gañounas o PNV. Eles
non queren recoñecelo e como
segunda forza agora queren
pactar co PP, que baixou catro
parlamentarios cun pésimo re-
sultado. Pero como agora é o
partido que os socialistas pre-
cisan para chegar a Ajuria Enea
están tapando un fracaso con
esa posibilidade. O máis novi-
doso é a suba de Aralar, que pa-
sa de 1 a 4 deputados, e succio-
na voto de HB. Iso diNos que
ese mundo tan hermético em-
peza a traspasar voto a unha
opción independentista que
non quere saber nada da vio-
lencia. O de EA era a historia
dunha morte anunciada, e sui-
cidáronse politicamente pen-
sando que podían liderar o vo-
to da esquerda abertzale, por-
que non son críbeis e ademais
houbo polarización. Ezker Ba-
tua non soubo vender unha ac-
ción de goberno de oito anos e
quedaron en terra de ninguén
e non se sabe se queren ser
abertzales ou apéndices de IU
estatal. Ademais Madrazo fixo
unha mala campaña, moi
agresiva coa candidata de Ara-
lar. O PSE aproveitouse tamén
do xuíz Garzón. Non creo na
xustiza española e Garzón e
PSOE. Actuando ao unísono,
eliminaron a unha forza políti-
ca, chámese HB ou D3M, que
levaba no parlamento vasco 30
anos. Se nunha liga eliminas
un equipo cambian os resulta-
dos. Gañou o PNV e gobernaría
Ibarretxe, pero eliminando un-
ha forza política, xuntándose
PSOE e PP que se odian a mor-
te en todas partes menos, apa-
rentemente, no País Vasco on-
de unifican o odio concentrán-

Iñaki Anasagasti, senador

‘PP e PSOE ódianse en todas partes menos en Euskadi
que odian o PNV’

anosaterra
www.anosaterra.com

AO TEU LADO.

A
.N
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.

’’Patxi López di que o PNV
é un partido máis.
Equivócase: é o partido que
gañou as eleccións”
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Fernando Pérez-Barreiro
membro do Consello Asesor do IGADI
(www.igadi.org)

A rehabilitación militar de Ru-
sia está avanzando con extraor-
dinaria rapidez, aínda que non
por igual en todas as esferas da
actividade parabélica.  Sábese,
por exemplo, que no pasado
ano os submarinos con mísiles
balísticos de Rusia intensifica-
ron as súas patrullas de xeito
impresionante. É verdade que
iso non lles asegura máis que
ter un submarino en cada zona
designada, e que os EE UU te-
ñen catro, e máis rápidos. Con
todo, vai curando unha das
maiores debilidades da poten-
cia nuclear de Moscova, que é a
capacidade de proxección.

Segue habendo eivas graves
na capacidade de desenvolve-
mento militar de Rusia, entre
elas, e con moita importancia,
os problemas demográficos do
país, que poden limitar a súa
capacidade de recrutamento.

Este mes houbo unha novi-
dade que semella moi significati-
va, non directamente na cues-

tión do rearmamento, senón na
fronte diplomático-militar.  O
Pacto de Varsovia desfixérase,
naturalmente, co esfondamento
da Unión Soviética. Fora substi-
tuído, moi modestamente, en
1993, por unha alianza militar da
igualmente pálida Comunidade
de Estados Independentes: a Or-
ganización do Tratado de Segu-
ridade Colectiva (OTS), da que
son membros Rusia, Bielorrusia,
Armenia, Kazakhastán, Taikis-
tán, Kirguizistán e Uzbekistán.
Até agora case non dera sinais de
vida: algunhas manobras de cur-
to alcance, algunha actividade
policíaca contra o contrabando
de drogas, e pouco máis.

FORZA DE INTERVENCIÓN RÁPIDA. A
novidade é que o 4 de febreiro o
presidente Dimitri Medvedev
anunciou que ía ser formada
unha forza de reacción rápida
da OTSC.  Aludiu a que sería se-
mellante ao que recibe o mes-
mo nome na OTAN. E isto enla-
za co que xa hai dous anos se fa-
lara de poder encargarse de mi-
sións das Nacións Unidas. Nin-

gún dos membros se opuxo,
pero a cousa quedou niso.

Un factor moi importante
en toda esta cuestión é a présa
de Rusia por ter consolidada
unha posición militar antes de
que os Estados Unidos liberen
forzas no Oriente Medio. O
aproveitamento da estreitez da
situación militar estadouni-
dense para ese desenvolve-

mento foi obvio. Pero, con Ba-
rack Obama dando datas de
menos de dous anos para unha
considerábel retirada de forzas
do Iraq, a urxencia é maior.

Os comentaristas insisten
en que esa forza de reacción rá-
pida serviría para defender os
países bálticos, e concretamen-
te Estonia, sobre todo porque
os británicos deron a entender
que ás proximidades de Esto-
nia iría destinada á forza de re-
acción da OTAN que eles aca-
ban de propoñer. Pode ser, pe-
ro, ao noso ver, hai outras pers-
pectivas máis esclarecedoras,
dentro da estratexia rusa de co-
locarse entre as grandes poten-
cias que se situarían ao nivel se-
guinte á superpotencia hexe-
mónica nu-nha posíbel nova
configuración mundial.�

X.L. Franco Grande

O s economistas máis pres-
tixiosos parecen estar de

acordo en que o mundo que vai
saír da crise que estamos pade-
cendo, e que seguiremos pade-
cendo por algúns anos, vai ser
moi diferente. E algúns pensan
que imos vivir mellor con me-
nos. Pero, por forza, haberá ou-
tras maneiras, outras necesida-
des, outras prioridades.

Moitos pensamos que a
crise que hoxe vive o mundo, e
que aínda pode ir a máis, ten
unha orixe política moi clara.
Non é unha crise do sistema,
senón a consecuencia dunhas
torpes políticas que, en xeral,
consistiron nun deixar facer
ao chou, sen uns mínimos
controis, no que se vén cha-
mando desregularización. 

A esa etapa, que pode estar
presidida polas figuras de Ro-
nald Reagan e Margaret That-
cher, vai seguir outra na que se
corrixirá un rumbo tan errado
que os mesmos que o seguiron
e foron os seus máis devotos
seguidores, piden agora que o
Estado, que era para eles o pro-
blema, lles dea solucións.

O mundo será outro, pero
non sabemos como vai ser.
Pode que, ao mellor, teñamos
que volver ás teses de Edgard
Morin e a súa política de civili-
zación. Pero entón haberá que
poñerse de acordo en que é o
que paga a pena e o que non.
¿Un coche máis grande ou un
que sirva ás nosas necesida-
des, ou quizais ningún?

Para ese mundo non esta-
mos aínda preparados: os
seus valores son a antítese da-
queles outros nos que fomos
educados. Pero non nos que-
da máis saída que preparar-
nos para vivir nel e doutra ma-
neira moi diferente. Algúns
pensamos que, ademais se ser
outro mundo, será mellor. Os
que cheguen a velo, claro é.�

LATEXOS

O MUNDO 
SERÁ OUTRO

’’

Non é unha crise do
do sistema, senón
a consecuencia dunhas
políticas que
consistiron
nun deixar
facer ao chou”

’’

’’Rusia ten présa por
consolidar a súa posición
militar antes de que
os EE UU liberen forzas
no Oriente Medio”

O goberno de Dimitri Medvedev está
disposto a aumentar a súa influencia
internacional cun forte investimento militar
e unha rede diplomática que lle axude a
crear un espazo xeoestratéxico propio

Unha OTAN propia para Rusia
Soldados vestidos cos uniformes históricos nun desfile en Moscova en novembro do 2008. DENIS SINYAKOV / REUTERS

Se se levase a cabo a solución
diplomática para o proble-
ma de Afganistán, inspirada
polo vello Henry Kissinger e
que tan ben encaixaría nun-
ha diplomacia executada
por Hillary Clinton, renun-
ciaríase á conquista de Afga-
nistán (que lles foi imposíbel
a todos os imperios, dende o
británico até o soviético), e o
que se faría sería neutralizalo

cun cordón de países veci-
ños comprometidos a non
facilitarlles armas aos af-
gáns, impedir o comercio de
droga e, en xeral, exercer a
presión necesaria. Se as Na-
cións Unidas accedesen, aí
se lle abriría un magnífico
abeiro a Rusia para estar na
primeira fileira das poten-
cias garantes dunha orde
mundial pactada.�

Alianza cos EE UU en Afganistán
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Laudelino Pellitero
director do  Instituto para a  Proxección
e a Análise Exterior (IPAEX).

Letonia, arestora en bancarro-
ta e sen goberno, foi o primeiro
país báltico en reclamar da UE
e do FMI axuda financeira en
novembro, antes de caer no
precipicio da recesión, de co-
ñecerse que a inflación dispa-
raríase até cifras próximas ao
20%, cando o salario mínimo
está ao redor dos 250 euros.
Hai pouco máis dun ano, exhi-
bía crecementos por riba do
10% alimentados por unha
burbulla inmobiliaria, nutrida
dende fondos financeiros che-
gados de Suecia.

Agora, son os países do Les-
te, fortemente batidos pola cri-
se, os que demandan, de bal-
de, das autoridades da UE un
rescate colectivo. Non todos
están na mesma situación crí-
tica na que se atopan os países
bálticos ou Hungría. Pero ta-
mén en Estados onde o seu
crecemento non estivo asocia-
do aos sectores inmobiliarios
especulativos como o  caso de
Chequia existen perspectivas
pésimas. A produción indus-
trial e as exportacións, que ti-
raron da economía dende que
no 2004 entrase a formar parte
da UE, non paran de recuar. Se
as exportacións pasaron a ser
deficitarias, logo dun lustro es-
plendoroso; no sector indus-
trial a caída achégase ao 10%,
que no sector do automóbil,
onde se agarda a supresión de
15.000 postos de traballo é su-
perior ao 15%.

Altos directivos galegos do
sector do automóbil destina-
dos en Chequia confesan en
privado que a decisión de
deslocalizar a industria do
sector na Europa Occidental,

está cuestionada  polas mar-
cas, debido á diferente cultura
de traballo, que non consegue
os niveis de produtividade
proxectados, e que só se xusti-
fica pola decisión de entrar
nun mercado que foi emer-
xente.

CASO POR CASO. O 1 de marzo, os
máximos dirixentes dos 27 paí-
ses da UE, reunidos en Buxe-
las, rexeitaron a proposta do
primeiro ministro húngaro,
Ferenc Gyurcsany, que de-
mandaba un feixe global de
190.000 millóns de euros para

colocalos a disposición das po-
tencias con urxencias nos sis-
temas financeiros dos países
do Leste. A firmeza alemá de-
cantouse por estudar caso por
caso, país por país. Analizando
a responsabilidade no desem-
peño da economía, a solvencia
das entidades bancarias. Na
decisión do núcleo da UE non
pesaron as advertencias de flu-
xos migratorios descontrola-
dos chegados da Europa do
Leste, nin as tensións políticas
no seo da UE auguradas por
Gyurcsany. A Europa rica tan
só está disposta a revisar, e no
seu caso adiantar, a entrada no
sistema euro dos países que es-
tán a sufrir unha forte depre-
ciación das súas moedas.�

A pesar das graves
crises dos países
ex comunistas,
Bruxelas prefire
tratar cada caso
por separado

A UE négase a rescatar
as economías do Leste

POLÍTICA / CUBA

RAÚL CASTRO
FAI CAMBIOS NO GABINETE

O presidente
cubano Raúl
Castro conti-
núa coa re-
estrutura-
ción do seu
g a b i n e t e .
Logo de va-
rios relevos
no equipo
que dirixirá a economía da
illa, agora tocoulle o troco a
dous pesos pesados do gober-
no de Fidel Castro. O até agora
ministro de Exteriores, Felipe
Pérez Roque, é substituído
polo seu segundo, Bruno Ro-
dríguez. O vicepresidente,
Carlos Lage, aínda que man-
tén este cargo perde outro, o
de secretario do Consello de
Ministros, que agora ocupará
José Ricardo Guerra. O propio
Fidel declarou que os minis-
tros relevados “tiñan ambi-
cións e eran indignos”.

MERCADO / VENEZUELA

PREZO REGULADO
PARA  PRODUTOS BÁSICOS

O goberno venezolano orde-
nou a regulación de prezos en
12 produtos alimentarios bá-
sicos. Á parte do arroz, os pro-
dutores deberán vender se-
gundo os ditames goberna-
mentais a pasta, a fariña, o lei-
te, o aceite de xirasol ou o azu-
cre, e outros produtos, por un
valor determinado polo go-
berno. Os produtores queixá-
ronse de que esta decisión
obrigaraos a asumir perdas e
desmotivará o cultivo.

VIOLENCIA / GUINÉ BISSAU

ASASINADO
O PRESIDENTE VIEIRA

O presidente
de Guiné-
Bissau, João
B e r n a r d o
Vieira, foi
asasinado o
2 de marzo,
s u p o s t a -
mente den-
tro dunha loita polo poder
que antes acabara coa vida
do seu máximo opositor, Ba-
tista Tagme Na Wai. Vieira
conseguira gañar as últimas
eleccións pero xa gobernara
como ditador e fora expulsa-
do do país logo da guerra civil
que asolou o país africano en-
tre o 1998 e o 1999. Raimundo
Pereira, até agora presidente
do parlamento, será o novo
xefe de Estado.�

Bruno Rodríguez.
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’’A deslocalización industrial
ao leste está cuestionada
porque a diferente cultura
do traballo non consegue
igualar o nivel
de produtividade”

’’A Europa rica tan só está
disposta a revisar
os requisitos para entrar
no euro para os países
con forte depreciación
da moeda”

Do cumio de Bruxelas sae un-
ha imaxe que non se pode
cualificar de unidade, pero na
que se silenciaron as diverxen-
cias, para non desautorizar os
planos proteccionistas dal-
gúns destacados membros,

caso de Francia. Sen pasar a
exame as decisións económi-
cas internas, os 27, un por un,
declarou solemnemente non
profesar no proteccionismo.
Disipadas formalmente as
contradicións, na UE xa po-

den centrarse na articulación
dun plano único fronte á crise.
Sería un momento óptimo
para convencer a lexión de eu-
roescépticos sobre a capaci-
dade de implantar un progra-
ma común. �

Programa anticrise común

Unha manifestante durante unha protesta dediante do parlamento de Lituania, en Vilnius, o 16 de xaneiro.             INTS KALNINS / REUTERS
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Xurxo González
Aforro, consumo, liquidez e cré-
dito son conceptos comúns na
información económica. Non
obstante, ás veces é difícil deca-
tarse das relacións que existen
entre eles. Segundo a perspec-
tiva de cada quen, o diñeiro
pode considerarse dun ou dou-
tro xeito. Así, o asalariado que re-
cibe a súa nómina pensa ben en
aforrala e que renda no banco
ou en gastala e gozar da vida. O
banqueiro, pola contra, acolle a
nómina con alegría para xestio-
nala e acumular as plusvalías ou
láiase de que engrose as contas
do sector industrial, aínda que
este precisará, de todos xeitos,
ser financiado a base de créditos.

Todo adoita ir ben até que se
perde o equilibrio. Entón a eco-
nomía entra nunha crise como
a actual, na que o sector finan-
ceiro está en cuestión. O princi-
pal problema de bancos e caixas
é de liquidez. Os bancos preci-
san captar cartos rapidamente
para afrontar as súas obrigas
máis inmediatas. Isto deu lugar
á mellora das condicións que
ofrecen aos seus clientes.

Un exemplo, é a promoción
lanzada por Banesto a finais de
febreiro: ofrecer até mil euros en
metálico se se domicilia a nó-
mina. Algúns comentaristas so-
bre temas financeiros conside-
ran que de cumprirse os obxec-
tivos de novos clientes, esta
entidade debería desembolsar
540 millóns de euros, o 70% do
beneficio de 2008, e especulan
con que este tipo de medidas
parecen indicar a mala situa-
ción do banco.

A crise financeira veu acom-
pañada tamén de cambios nos
hábitos de aforro da cidadanía.

Os depósitos a prazo fixo con-
vertéronse no produto estrela
da banca e os preferidos polos
aforradores, mentres os investi-
mentos en Bolsa ou en fondos
relacionados con ela decrecían.
Nunha situación inestábel, este
xiro beneficia o cliente, xa que
ofrecen unha rendibilidade
maior e asegurada que outros
produtos financeiros, pero ta-
mén ás entidades, que captan
fondos para financiar os crédi-
tos concedidos e reducir o im-
pacto da falta de confianza no
mercado interbancario.

A ECONOMÍA REAL E A FINANCEIRA ATÓ-

PANSE. A falta de contacto entre
economía real e sistema finan-
ceiro considérase unha das ei-
vas da estrutura económica
real. No que respecta á relación
entre crédito, liquidez e aforro,
a banca enfróntase a un dilema.
Precisa captar diñeiro dos asa-
lariados, pero o desequilibrio
nas súas contas impídelle con-
ceder créditos. A falta destes
provoca a quebra de numero-
sas empresas, polo que o paro
aumenta. E a capacidade de
aforro dos desempregados re-
dúcese de xeito notábel.

Polo momento semella que
as estratexias das entidades fi-
nanceiras tiveron un éxito rela-
tivo. Nos doce meses anteriores
a agosto de 2008, as grandes fir-
mas do sector bancario español
captaran 120.000 millóns en de-
pósitos a prazo fixo, unha cifra
que supuña un incremento do
40% respecto a anos anteriores.
As rendibilidade deste tipo de
produtos financeiros incre-
mentárase en pouco tempo do
3,8 a máis do 6%.

Fontes consultadas por Co-

tizalia, sitio en internet especia-
lizado en finanzas, estiman que
“a banca poderá captar en 2009
aforro por valor de 70.000 mi-
llóns”. Esta cifra podería ser

economía real e o sector finan-
ceiro. A perda da confianza dos
consumidores aumenta o afo-
rro e dá aire á banca. Non obs-
tante, é prexudicial para moitas
empresas, e polo tanto contri-
búe a aumentar o paro, o que
pode implicar o inicio dun cír-
culo vicioso.

Non obstante, a necesidade
imperiosa do aforro por parte
das entidades financeiras du-
rará até que elas mesmas recu-
peren a confianza mutua e vol-
van a prestarse entre sí. Da-
quela, as condicións para os
clientes empeorarán de novo.�

maior “se os cidadáns seguen
reducindo o consumo... e con-
fiando nos bancos para deposi-
tar o seu diñeiro”. Este é outro
punto de contacto claro entre a

O sector precisa aumentar os fondos
de depósitos e contas correntes mentres
as entidades financeiras non recuperan
a confianza mutua

Os comerciantes opóñense á nova Lei de Comercio estatal. Coa nova

norma, a Administración central autorizará novas aperturas de grandes su-

perficies, que só se poderán evitar por causas ambientais, urbanísticas ou

de protección do patrimonio . Xosé María Seixas, presidente da Federación

Galega de Comercio, pensa que “o equilibrio entre a oferta e a demanda é

diferente en cada sitio”, e que polo tanto deberían decidir as autonomías.�

EVOLUCIÓN FINANCEIRA

’’Os depósitos a prazo fixo
convertéronse no produto
estrela da banca e os
preferidos polos usuarios”

’’Durante 2008 as entidades
captaron arredor dun 40
por cento máis de aforro
que no período anterior”

A Asociación de Consumidores e

Usuarios de Bancos, Caixas, Pro-

dutos Financeiros e Seguros

(ADICAE), pensa que o excesivo

endebedamento das familias é

unha das eivas que a economía

española debe corrixir. Recla-

man así medidas que reduzan

certas condicións abusivas que

os bancos lle aplican aos hipote-

cados. Os responsábeis desta or-

ganización critican tamén as ele-

vadas comisións de libretas e

contas correntes: “As comisións

deberían responder a servizos

efectivamente prestados, pero

as entidades tamén as aplican

pola ausencia de movementos

ou transaccións nas contas”.

Estas circunstancias contri-

búen a erosionar a cultura do

aforro nunha sociedade como a

española, xa de por si menos

proclive que outras do seu en-

torno. Se a crise serve para me-

llorar os hábitos neste sentido, o

sistema económico será máis

equilibrado no futuro aínda que

as ganancias dalgúns sexan me-

nos avultadas.�

’’Se a crise serve 
para mellorar os hábitos
de aforro, o sistema
económico será máis
equilibrado no futuro”

Familias endebedadas e comisións excesivas

A banca pelexa polo aforro da cidadanía
para afrontar a crise de liquidez

PACO VILABARROS
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Xurxo González
Coa compra de Unión Fenosa
por parte de Gas Natural nun
dos seus momentos decisivos, a
preocupación de moitos cida-
dáns non pasa precisamente
por movementos no acciona-
riado da eléctrica, senón polas
irregularidades nas facturas dos
últimos meses. Un cambio na
lexislación estatal provocou va-
riacións que non son do agrado
de numerosos consumidores
nin das asociacións que defen-
den os seus dereitos.

A partir do recibo do mes de
decembro, empresas fornece-
doras de enerxía eléctrica apli-
can unha norma do Ministerio
de Industria segundo a cal de-
ben cobrar os recibos cada mes
no canto de cada dous, como se
facía até entón. Os problemas
comezaron porque estas com-
pañías non variaron a frecuen-
cia da lectura de contadores,
que se mantén bimestral.

Para cobrar o primeiro mes,
as compañías fan unha estima-
ción á baixa do consumo de cada
cliente, e compénsano co se-
gundo mes, no que se cobra o co-

rrespondente a ese período e o
que falta do anterior. Unha das
consecuencias desta forma de
computar é que neste último re-
cibo un número considerábel de
clientes superan os 500 quilova-
tios por hora ao mes, límite a par-
tir do cal hai que pagar unha pe-
nalización por gasto elevado de
enerxía. Esta medida está vixente
desde xullo pasado. As organiza-
cións de consumidores interpre-
taron estas irregularidades como
un truco das compañías para co-
brar a maiores as penalizacións.

Ante estas acusacións, a pa-
tronal do sector, Unesa, asegu-
rou que non hai intención de
abuso por parte das compañías,

e que algúns erros concretos
poden deberse “a un fallo infor-
mático”.

O AFORRO COMO OBXECTIVO. A inten-
ción do cambio de frecuencia
da facturación promovido polo
Ministerio de Industria é que os
usuarios teñan unha maior in-
formación do seu gasto para
que intenten moderar o con-
sumo enerxético. Non obs-
tante, algunhas asociacións de
consumidores, como a estatal
Facua, considera que “está a ter
xusto o efecto contrario”. Se-
gundo os datos desta organiza-
ción, a marxe de erro á baixa
nos meses nos que non se len os
contadores é case do 40 por
cento. Deste modo, a desinfor-
mación provocada por estes re-
cibos induce a consumir máis.

As asociacións de consumi-
dores animan a todos os usuarios
que detecten irregularidades a
que as denuncien ante a admi-
nistración. No caso de Galiza a
competencia recae na Conselle-
ría de Industria. Noutra fronte,
estas organizacións xa remitiron
as súas queixas á Comisión Na-
cional da Enerxía, que abriu va-
rias investigacións. Mentres
tanto, dúas Comunidades Autó-
nomas, Andalucía e Baleares xa
obrigaron a compañías que ope-
ran nos seus territorios a volver a
emitir as facturas revisadas.�

ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009

Manuel Cao

A esmagadora vitoria do PP o 1-M en Galicia debería le-
var á reflexión e a cambios drásticos. Destaca o divor-

cio entre a realidade social e a percepción que os axentes
gobernamentais tiñan desta pero tamén a relevancia que a
sociedade lle da ás institucións autonómicas despois de
anos de ignorar a Xunta na crenza de que só as eleccións
estatais son importantes. Percíbese unha revalorización
do autogoberno pois os axentes xa captaron que as accións
da Xunta eran claves no ámbito enerxético, ambiental, cul-
tural, lingüístico, urbanístico, etc, debido, en parte, a al-
gúns deseños quizais derruídos polo cambio de goberno
pero que serven para albiscar os erros cometidos e a impe-
ricia á hora de implementar a acción de goberno estra-
gando o capital político gañado xa a duras penas nas elec-
cións do 2005.

A crise económica foi clave nos resultados sendo incrí-
bel o erro de non adiantar as eleccións por razóns inexpli-
cábeis dende o punto de vista da supervivencia política ou
dende a vertente económica –calquera analista sabía que a
situación só podía ir a peor. A causa de decisións tan erra-
das debe estar orixinada no modelo de selección adversa
nos equipos, no afastamento da sociedade civil e nunha
prepotencia non fundada nas propias calidades e actua-
cións senón na crenza en que os cidadáns e os axentes son
manexábeis e apenas teñen conviccións polo que a repro-
dución do fraguismo visualizado no uso do coche oficial e
da burocracia autonómica como medio de lexitimación
eran suficientes para mudar o comportamento electoral
sen apenas modificar a acción de goberno. 

Non é fácil atopar medidas concretas que queden para
o futuro pois non existiu axenda única senón un bigoberno
aínda con leiras particulares en cada unha das partes. Máis
ou menos unha copia do modelo localista que impera no
país pero asentado en grupos internos dos partidos. Erro
quizais subsandábel se houbese algo tan elemental como
unha axenda conxunta da que todos poderían tirar pro-
veito pois os gobernos de Manuel Fraga tamén eran taifas
pero asentábanse no poder electoral territorial certificado
nos sucesivos comicios. Predominou a guerra fratricida
castigada polo deus-elector nas circunscricións dos líderes
diante dun PP feble e danado polos escándalos en Madrid
e Valencia. Fronte á grave crise económica á que pareceu
insensíbel, o bipartito deulle munición abondo para que
os medios lanzasen lume graneado con economía de es-
forzos e división de tarefas liquidando con poucos gastos o
segundo periodo de goberno na historia de Galicia non
controlado pola dereita española.

Na operación Tronada do Deserto, George Bush pai de-
señou a operación contando cun equipo con persoas ca-
paces con opinións contraditorias pero ben fundamenta-
das sobre as vantaxes e inconvenientes da operación men-
tres Bush fillo deseñou a guerra do Irak aconsellado polos
fanáticos neoconservadores. Confiemos en que o PP de Al-
berte Núñez Feixóo siga o primeiro modelo.�

Non é fácil atopar medidas
concretas que queden para o
futuro pois non existiu axenda
única senón un bigoberno”

’’

’’
DA APARENCIA 
Á REALIDADE

A DISTRIBUCIÓN DA ENERXÍA

Os clientes denuncian
os trucos de Fenosa
A Consellería de Industria xa recibiu preto de 1.500
reclamacións por irregularidades de Unión Fenosa.
Andalucía e Baleares obrigan ás súas compañías
a volver a facturar e devolver o exceso

’’A intención do cambio 
de frecuencia
da facturación
é que os usuarios teñan
maior información
sobre o seu gasto”

AGN
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afirma que, cos datos dos que
dispoñen, “a Autopista do Mar
servirá para que as grandes em-
presas e navieiras reciban sub-
vencións”. Para os afiliados á
Fetram, o desenvolvemento
deste proxecto, “seguramente
producirá un prexuízo econó-
mico, xa que perderán parte do
traballo que realizan hoxe”.�

Xurxo González
Sobre o papel, a Autopista do
Mar que conectará Vigo con
Francia trátase dun negocio re-
dondo desde a perspectiva do
aforro enerxético e de custes.
Nunha das súas últimas inter-
vencións como conselleira de
Política Territorial, María Xosé
Caride anunciou o acordo entre
os gobernos español e francés
para a súa constitución formal.
Segundo a saínte conselleira, o
transporte por mar permitirá un
aforro de até o 30% en tempo e o
20% en custes.

Non obstante, os detalles da
fórmula elixida para artellar o
chamado transporte intermodal
(que combina cargueiros, ca-
mións e camiños de ferro) de
mercancías presenta debilidade
nalgúns elos da cadea. Dun xeito
resumido, as Autopistas do Mar
son rutas marítimas estábeis en-
tre dous ou máis portos, que te-
ñen por obxectivo retirar tráfico
pesado das estradas.

Aínda que están promovidas
pola Unión Europea, e son
unha das iniciativas máis im-
portantes do modelo de trans-
porte que Bruxelas quere ins-
taurar, non están xestionadas
polas administracións públicas.
É imprescindíbel que unha em-
presa privada asine un contrato
no que se compromete a cum-
prir un mínimo de saídas. De
feito, a compañía leva case todo
o peso da compañía creada
para a xestión da Autopista do
Mar. As autoridades portuarias
implicadas só teñen unha pre-
senza testemuñal. A cambio, os
Estados implicados subvencio-
nan o transporte dos vehículos
retirados das estradas.

No caso da chamada Auto-
pista do Mar de Vigo, Acciona
Transmediterránea achegará,
segundo reflicte o proxecto ini-
cial, un 99% do capital, e os por-

tos de Vigo, Alxeciras, Saint-Na-
zaire e Le Havre un 0,25% cada
un. As negociacións non foron
fáciles, e estiveron condiciona-
das pola evolución da crise eco-
nómica, que resta, en opinión
das navieiras, opcións de que as
rutas sexas rendíbeis.

CITROËN COMO REFERENCIA. Vigo será
a cabeceira indiscutíbel da Au-
topista do Mar que a conectará
con Francia. A factoría de Ci-
troën acapara o protagonismo
da ruta, xa que en principio es-
taba deseñada para levar os au-
tomóbiles producidos en Galiza
cara o mercado francés e do
resto de Europa. Non obstante,
a caída das vendas xa tivo como
consecuencia a redución da
produción e polo tanto dos ve-
hículos a transportar.

Na elaboración dos cálculos
iniciais prevíase que os buques
de Acciona fosen cheos de auto-
móbiles producidos en Vigo.
Coa situación actual, faise nece-
sario ben reducir frecuencias,
ben incorporar outro tipo de
tráfico pesado. A idea é que
parte dos remolques que até
agora cruzan a fronteira por
Irún e os Pirineos (arredor de
10.000 ao día, segundo o Minis-
terio de Fomento) sexan trans-
portados por barco até Francia.
Así, o papel dos empresarios e
autónomos do sector sería o de
levalos até o porto ou recoller os
que cheguen de Francia.

Belarmino Torrente, presi-
dente da Federación Empresa-
rial de Transporte de Merca-
dorías por Estrada de Galicia
(Fetram) sinala que aínda que
tiveron algunhas reunións con
responsábeis da Administra-
ción, non está claro o papel que
os seus asociados poden xogar
neste novo proxecto. De todos
os xeitos, o emprego deste novo
servizo é voluntario. Torrente

ECONOMÍA.21.
ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009

As mulleres cobran un 17 por cento menos que os homes en Europa.
A idea de “salario igual por traballo igual” centra a campaña da UE de cara ao

Día Internacional da Muller, que se celebra o 8 de marzo. Ademais, só ocu-

pan arredor do 10 por cento nos consellos das principais compañías e o 25

por cento nos gobernos e parlamentos dos países membros.�

A crise económica condicionou as
negociacións da Administración con Acciona
Transmediterránea, que xestionará o servizo

LIÑAS DE COMERCIO

Dársena de Bouzas en Vigo. 

’’O proxecto depende
da navieira Acciona
Transmediterránea
que se compromete
a un número de saídas
semanais”

’’A Autopista do Mar
servirá para que as grandes
empresas e navieiras
reciban subvencións”

[Belarmino Torrente]
Presidente da Fetram.

Os transportistas recean dos beneficios
da Autopista do Mar de Vigo

A xestación das primeiras Auto-

pistas do Mar europeas, a de Vigo

e a de Xixón, foi longa e acciden-

tada. A mediados de novembro

Acciona anunciou que estudaba

vender Transmediterránea. Nas

últimas semanas, o movemento

corporativo máis importante

desta compañía con sede en Ma-

drid foi o acordo para a venda do

25% que mantiña en Endesa, o

que lle supuxo un balón de osí-

xeno para reducir a súa débeda.

As reticencias de Acciona res-

pecto á Autopista do Mar basé-

anse en que non confiaban en

encher os seus barcos cunha fre-

cuencia de saída diaria, máis

cando finalmente se aprobou ta-

mén a de Xixón (xestionada por

unha navieira italiana). A solución

de compromiso final é estabele-

cer unha serie de fórmulas mate-

máticas dependentes do PIB es-

pañol e europeo que indicaran

cantos barcos á semana debe fre-

tar Transmediterránea.

Así, nunha situación como a

actual na que a economía retro-

cede, Acciona non estará obri-

gada á frecuencia diaria. Se-

gundo a situación mellore, de-

berá fretar máis barcos. O pro-

xecto prevé unha subvención de

30 millóns de euros a repartir du-

rante os próximos sete anos de

duración do convenio. A compa-

ñía recibirá estes cartos propor-

cionalmente segundo o número

de remolques que transporte.

Prevese que a Autopista do

mar de Vigo comece a andar a fi-

nais de ano, aínda que fontes da

Autoridade Portuaria pensan

que pode atrasarse até primeiros

de 2010, para coincidir con algún

cumio de transportes comunita-

rio en España, que daquela presi-

dirá a UE.�

’’A compañía recibirá 
estes cartos segundo
o número de remolques
que transporte”

Acciona pode recibir
30 millóns de euros de subvención
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XIII, tan só pasaran tres anos
dende a fundación do Deporti-
vo e Europa estaba aínda a un

lustro do comezo da I Guerra
Mundial. O 26 de marzo dese
ano nacía Rodrigo García Vizo-
so na Coruña. Un século des-
pois, o antigo porteiro do De-
portivo aínda percorre a diario
as rúas coruñesas para facer a
compra e ten forzas para acudir
ás constantes homenaxes que
lle brindan dende hai unha se-
mana na súa cidade. Acaba de
cumprir cen anos un mito vi-
vente do fútbol galego. “Non
sei cal é o segredo, pero a verda-

Santi Pérez, subcampión  de Es-
paña de 50 quilómetros marcha.
O atleta ourensán Santi Pérez procla-

mouse subcampión de España de

50 quilómetros marcha no Campio-

nato desta especialidade celebrado

en Murcia. Pérez, que fixo un tempo

de 4 horas e un minuto, tan só foi su-

perado na liña de meta por Paquillo

Fernández, subcampión olímpico en

Atenas 2004�

FILLO DE CIGARREIRA E CARPINTEIRO.
Rodrigo destacou como portei-
ro, adestrador e cazatalentos.
Entre os seus méritos, está o
descubrimento de Luis Suárez.
Un repaso á súa traxectoria é ao
mesmo tempo un repaso á his-
toria do fútbol galego. Nacido
nunha familia humilde de 14 ir-
máns, fillo dun carpinteiro e
dunha cigarreira, non o tivo
sinxelo para saír adiante. Rodri-
go alternou o deporte con ou-
tras profesións. Chegou a

Carlos Méndez
Cen anos dan para moito. En
1909 aínda gobernaba Alfonso

de é que son moi larpeiro. Sem-
pre me gustaron moito os do-
ces”, explica entre bromas so-
bre a súa lonxevidade. 

MEMORIA DO FÚTBOL

’’Rodrigo é o único
supervivente daquela
primeira xornada de Liga,
hai xa 80 anos”

Porteiro, adestrador e descubridor
de Luis Suárez. A vida de Rodrigo
García Vizoso (A Coruña, 1909) sempre
estivo ligada ao mundo do fútbol.
Aos 100 anos recibiu varias homenaxes

O descubridor de Luís Suárez 

O alcalde Xavier Losada recibindo no concello a Rodrigo García Vizoso. ANDY PÉREZ

>>>
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traballar nunha ferraxaría,
nunha carpintaría e nunha fá-
brica de armas, pero a súa pai-
xón sempre foi o fútbol.

En 1928 conseguiu dar o sal-
to ao primeiro equipo do De-
portivo. Un ano despois, o 10
de febreiro de 1929, nacía a Liga
española, co equipo coruñés
na segunda división. “O fútbol
de agora e o de entón son a noi-
te e o día. Todo cambiou moi-
to”, explica con nostalxia. As
longuísimas viaxes en tren da-
quela época pouco teñen a ver
cos desprazamentos en voos
chárter de moitos dos equipos
actuais. Rodrigo é o único su-
pervivente daquela primeira
xornada de Liga, hai xa 80 anos.

HEROE FRONTE AO MADRID. O seu
momento de gloria como por-
teiro do Deportivo chegou en
1932, durante a II República.
Naquela época cobraba unha
pequena fortuna de 400 pese-
tas cada mes. O seu equipo
quedou emparellado na Copa
co Madrid. Os coruñeses ven-
ceron no antigo estadio de Ria-
zor por 2-0 e pasaron á seguinte
fase a pesar de perder en Cha-
martín por 2-1. A lenda asegura
que Rodrigo fixo 76 paradas na-
quela eliminatoria e algúns días
despois foi recibido coma un
heroe na Coruña. “Igual se esa-
xera un pouco, pero para mar-
carme os dous goles, un tivo
que ser de penalti e no outro ti-
veron que agarrarme para que
non collese o balón. Perdemos
o partido de volta polo árbitro,
pero pasamos a eliminatoria”,
lembra Rodrigo.

As súas paradas e o seu no-
me fixeron que nas crónicas da
época o comparasen co Cid.
Aquela eliminatoria chamou a
atención do Madrid, que o fi-
chou dous anos máis tarde. O
seu paso pola escuadra branca
non foi demasiado brillante.
Rodrigo tivo que estar á som-
bra do lendario Ricardo Zamo-
ra, así que acabou deixando o
club pola falta de oportunida-
des para marchar ao Granada
antes da Guerra Civil, cando se
cortou a súa carreira como gar-
darredes.�
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Eusebio Sacristán, novo adestra-
dor do Celta. O ex-futbolista do ca-

dro vigués, Eusebio Sacristán é o no-

vo adestrador do Celta, despois de

que o seu Consello de Administra-

ción destituíse a Pepe Murcia. O no-

vo técnico do combinado celeste, de

44 anos, e sen experiencia previa nos

bancos, ven co obxectivo de ascen-

der ao equipo do sur de Galicia na

vindeira campaña ligueira 2009-10.�

>>> Ollo clínico tamén con Amancio
Os que coñecen ben a Rodrigo

aseguran que sempre tivo un

magnífico ollo clínico para detec-

tar a promesas do fútbol. Na dé-

cada dos corenta descubriu a Luis

Suárez, un rapaz que acabaría

converténdose no mellor futbo-

lista galego da historia. Luisito, co-

mo aínda lle chama Rodrigo, che-

gou a gañar o Balón de Ouro no

1960, unindo o seu nome a ou-

tros futbolísticas míticos, coma Di

Stéfano, Eusébio, Bobby Charlton,

Johan Cruyff e Beckenbauer.

Suárez sempre define a Rodri-

go coma o seu descubridor. Xa

pasaron moitos anos, pero o ago-

ra centenario deportivista ten

outra visión: “Luisito xa naceu

futbolista, non había que descu-

brilo. Cando viña comigo a ades-

trar, só tiña nove anos e xa era un

fenómeno. Xogaba igual que

cando era maior”. O Barcelona e o

Inter de Milán gozaron da clase

de Suárez durante moitos anos e

teñen moito que agradecerlle a

Rodrigo. O seu outro gran descu-

brimento foi Amancio Amaro, se-

guramente o segundo mellor

futbolista que saíu da Coruña no

último século.

ADESTRADOR BRANQUIAZUL DÚAS
VECES. A súa vinculación ao mun-

do do fútbol foi máis aló das súas

etapas como porteiro e cazatalen-

tos. Rodrigo comezou a súa carrei-

ra como adestrador dende moi

abaixo, no fútbol modesto, pero

chegou a sentar en dúas etapas

distintas no banco do Deportivo

en primeira división. Un dos moi-

tos datos curiosos da súa traxecto-

ria como técnico é que tivo ás súas

ordes a Augusto César Lendoiro

cando o agora presidente do De-

portivo era un xuvenil que aspira-

ba a facer carreira como xogador. O

dirixente non chegou a converter-

se nun deses talentos descubertos

por Rodrigo, pero atopou outra for-

ma de facer carreira no fútbol. 

As tempadas 1955/56 e

1964/65 déronlle a oportunida-

de de adestrar o Deportivo en

primeira. O equipo descendeu a

segunda na última desas campa-

ñas, pero tampouco faltaron os

éxitos. Rodrigo non só foi o pri-

meiro adestrador que levou o

equipo coruñés a conseguir un-

ha vitoria contra o Real Madrid

no Santiago Bernabéu, senón

que ademais foi o primeiro que

conquistou un Trofeo Teresa He-

rrera para o Deportivo. 

Xa retirado dende hai moitos

anos, Rodrigo aínda se deixou

ver hai unha semana en Riazor.

Cun século ás súas costas, o anti-

go gardameta foi homenaxeado

sobre o campo algúns intres an-

tes do partido da Copa da UEFA

contra o Aalborg. Lendoiro impú-

xolle a insignia de ouro do De-

portivo. “Este é un momento de

felicidade. Esta homenaxe é máis

do que merecía”, escusouse Ro-

drigo. Cen anos dedicados ao De-

portivo quítanlle a razón.�

’’Foi o primeiro adestrador
que conquistou
un trofeo Teresa Herrera
para o Deportivo”
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M.X.

A cúsase a Vigo de ser
unha cidade anár-
quica, caótica, de-
sestruturada. Mais,

sorprendentemente, o seu di-
namismo débelle moito a esa
aparente confusión: dela abro-
llan algúns dos proxectos máis
vangardistas no campo da cre-
ación. O Festival Alternativo
das Artes Escénicas, é un deles
e permitirá asistir a máis dun-
ha vintena das propostas máis
arriscadas do momento. Ha-
berá, ademais, exposicións de
fotografía, proxección de do-
cumentais e videodanza e un-
ha iniciativa que pretende
achegar a dramaturxia aos
usuarios do autobús urbano. 

O Festival chega este ano á
súa oitava edición, xa consoli-
dado como a cita máis sólida
de Galiza –e unha das máis in-
teresantes do Estado– neste xé-
nero. As actividades comeza-
ron o pasado venres no Café
Uf, co espectáculo Etiquette,
da compañía inglesa Rotozaza,
unha proposta performativa
para dúas persoas nun espazo
público na que os participan-
tes reciben as instrucións para
actuar a través duns auricula-
res. Tamén se pode visitar,
dende o día 4, a instalación in-
termedia Tan preto e tan estra-
ños, de Julio Fernández e Zaida
Gómez.

Mais o núcleo das actua-
cións desenvolverase a partir
deste xoves día 5. A selección
deste ano ofrece unha moi
completa visión do panorama
alternativo con montaxes para
todos os gustos. Dende un ca-
baré para monicreques a cargo
do Teatro de Marionetas de
Porto até un dos espectáculos
con maior resposta de crítica e
público desta temporada, El rei
de la soledat, da compañía ca-
talá Playground. Dende a Con-
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ferencia optimista de Ernesto
Collado –unha exposición atí-
pica no que o conferenciante
non fala pero comunica moi-
tas cousas– até unha recrea-
ción de O lago dos cisnesa car-
go da bailarina Sara Vaz. Den-
de unha proposta de danza-te-
atro baseada nos Crimes
exemplares de Max Aub, da
compañía parisiense Toujours
après minuit, até a gran sorpre-
sa do teatro alternativo galego
destes últimos tempos, A mira-
da de Pierde Nut Teatro. 

O Festival, por outra banda,
gaña apoios e colaboracións.
Unha das novidades impor-
tantes deste ano é a creación
–grazas a un convenio co Aga-
dic– do que se deu en chamar o
‘Weekend para profesionais’:
aproveitando a chegada de
moitos programadores de to-
do o Estado e de Portugal pre-
sentaranse, a carón da progra-
mación habitual, espectáculos
galegos de artistas emerxentes
para promocionalos alén das
nosas fronteiras. Voadora, Tea-
tro D2 –que vén de participar
no Festival de Teatro das Auto-
nomías de Madrid– ou Entre-
mans son algunhas das com-
pañías que se beneficiarán
desta iniciativa. 

Por outra banda, Menage
a…é un proxecto de coprodu-
ción ideado por nove festivais
de creación escénica contem-
poránea no que o artista selec-
cionado viaxa ao longo dun
ano polas distintas cidades im-
plicadas. As coreógrafas Filipa
Francisco e Idoia Zabaleta pre-
sentarán, dentro deste marco o
espectáculo Bicho, eres un bi-
cho, unha performance-ban-
quete que pretende reflectir o

A vangarda inunda Vigo
FESTIVAIS

Epílogos da compañía Toujours après minuit.

UERE SABER MÁIS?
A programación completa de
Alt.09 pode consultarse en
www.festivalt.org

?

A mirada de Pier de Nut Teatro e [abaixo] Cos pés na terra (e só cos pés) de Teatro D2.

O Festival Alternativo das Artes
Escénicas converte a cidade
na capital escénica de Galiza 
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mitirá poñer en marcha Altex-
tos, unha experiencia que pre-
tende achegar o teatro aos ci-
dadáns e que encherá os auto-
buses de textos dos alumnos
da ESAD, cuxa lectura estará
acompañada por música se-
leccionada polos membros do
Colectivo Sinsal. 

En definitiva, dúas semanas
nos que se poderá gozar das
propostas dramáticas máis
arriscadas. Para os espectado-
res máis decididos preséntase
todo un surtido de posibilida-
des que transforma Vigo, du-
rante quince días, na capital
escénica do país.�

acto creativo. Outras colabora-
cións, como a estabelecida en-
tre o festival, a empresa de
transporte urbano Vitrasa, a
Escola Superior de Arte Dra-
mática e o Festival Sinsal per-
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Manuel Xestoso
A progresiva importancia que
vai acadando entre nós o tea-
tro alternativo constitúe unha
proba máis da normalización
que, nos últimos anos, esta a
atinxir a escena galega. Labo-
ratorio de novas tendencias e
trinque de talentos inéditos, o
alternativo é o terceiro dos
grandes piares –xunto co co-
mercial e o institucional– nos
que se sustenta un sistema te-
atral sólido. Só que definilo
non resulta doado. A que lle
chamamos, en realidade, tea-
tro alternativo?

Se o vemos dende un
punto de vista económico
atoparemos que todo teatro
é comercial xa que en todos
os casos se ofrece un servizo
a cambio de diñeiro. O que
tradicionalmente se coñece
como teatro comercial é o
que persegue declarada-
mente o beneficio económi-
co, sen que isto teña relación
con que o produtor desexe,
ademais, engadirlle ao seu
artigo un maior ou menor
valor artístico. O teatro insti-
tucional é aquel que –inde-
pendentemente do resulta-
do– procura achegar a cultu-
ra á cidadanía a través das ar-
tes escénicas: a rendibilidade
que se busca neste caso é a
social. 

No teatro alternativo, pola
contra, os obxectivos que-
dan sempre moito máis di-
luídos. Por unha banda, bai-
xo o paraugas desta denomi-
nación ampáranse propos-
tas estéticas dunha enorme
heteroxeneidade. Por outra,
existe unha sospeitosa con-
tradición entre as grandilo-
cuentes declaracións de bus-
ca da excelencia e do risco
artísticos –léase ‘de entrega
desinteresada á arte’– e o
desgusto pola falta de apoios
da administración e do pú-
blico. O cal nos indica que o
verdadeiramente alternativo
é o sistema de produción: xe-
ralmente, as compañías que
se dedican a esta parcela do
teatro contan cun orzamen-
to reducido, cun circuíto de
exhibición notoriamente  li-
mitado e cun público mino-
ritario –se o comparamos co
que acode aos espectáculos

comerciais e institucionais.
Daquela, é obvio que o pro-
ceso de creación debe reali-
zarse cuns parámetros dife-
rentes que tendan a minimi-
zar o risco de perdas econó-
micas ou, polo menos, a ate-
nualas. 

VIVEIRO DE NOVOS TALENTOS.
Non obstante, a importancia
do teatro alternativo deríva-
se non tanto dos modelos de
produción que segue como
da función que cumpre den-
tro do sistema. En primeiro
lugar, trátase dun espazo on-
de as palabras éxito e fracaso
teñen unha importancia re-
lativa. Probabelmente, o su-
ceso dun espectáculo alter-
nativo non terá unha gran
repercusión; a cambio, os
erros non implican case
nunca unha desfeita para a
compañía que os protagoni-
za. É un campo onde se per-
mite o ensaio, o experimen-
to. Propicio, en consecuen-
cia, para que os actores e di-
rectores novos inicien a súa
carreira poñendo a proba as
capacidades propias, o de-
senvolvemento das súas ide-
as. E, para os espectadores,
constitúe unha excelente
oportunidade de contem-
plar a nova xeración de ta-

lentos emerxentes: todo co-
meza aquí.

Pero equivócase quen
pense que o alternativo é a
zona onde se confina aos
“novatos” até que alcanzan
un nivel de profesionalidade
digno doutros horizontes. Ao
contrario, é un territorio de
onde entran e saen artistas
noveles e consagrados dis-
postos a todo para levar
adiante os seus proxectos
máis arriscados: non, como
vimos, porque vaian conse-
guir ningún beneficio eco-
nómico extraordinario, se-
nón porque cren intensa-
mente neles. A vida teatral
padecería dunha certa ane-
mia cultural se non existisen
estes espectáculos onde se
exploran novas vías, onde se
dan a coñecer novos autores,
onde se desafían as expecta-
tivas do público. Precisa-
mente porque gozan do de-
reito a equivocarse, as mon-
taxes do teatro alternativo
convértense, en ocasións, en
auténticas xoias imposíbeis
de ver en ningún outro esce-
nario. 

O teatro alternativo, ade-
mais, adoita cumprir a fun-
ción de axitación social que
lle corresponde a calquera
proposta artística dun xeito
máis radical que outros es-
pectáculos necesariamente
máis conciliadores. En certo
modo, é o herdeiro do espíri-
to do ‘teatro independente’
das décadas de 1960 e 1970,
no que se aglutinaba a nece-
sidade dunha renovación es-
tética e o prurito de intervir
politicamente na sociedade.
Neste sentido, é neste terreo
onde se cruñan a meirande
parte dos discursos que, pos-
teriormente, pasarán as salas
institucionais e aos teatros
comerciais, aínda que, case
sempre, baixo formas menos
‘agresivas’. 

Os modelos de espectácu-
lo do futuro están xerándose
agora mesmo nos escenarios
alternativos. Non paga a pe-
na esperar a que se trasladen
ás grandes carteleiras. As
mentes máis abertas sábeno
e están xa a gozar desas no-
vas formas de deleitarse nun
teatro.�

’’O suceso dun espectáculo
alternativo non terá unha
gran repercusión;
os erros non implican
case nunca unha desfeita”

’’A vida teatral padecería
de anemia cultural
se non existisen
estes espectáculos
onde se desafían
as expectativas do público”

O futuro nun escenario

Periferia da compañía Voadora.

Tocamos a dos balas por cabeza da compañía Los Corderos. MARTA VIDANES

Vaca de Alberto Velasco.

’’A selección deste ano
ofrece unha moi completa
visión do panorama
alternativo con montaxes
para todos os gustos”
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Con eses bimbios abonda-
ría. Temos ante os nosos ollos
unha vida plena, excesiva. Alo-
menos no que se refire aos as-
pectos biográficos  públicos e
que fan que esta historia, a de
María Casares, se distancie
doutras moitas protagoniza-
das polos exiliados. A súa é a
cara do exilio, non a cruz; a súa
propia irmá maior, Esther Ca-
sares, quedaba presa na Coru-
ña mentres a adolescente Ma-
ría colle o camiño de Francia.
Un país no que, pese a quedar
en poucos anos orfa da súa
única familia directa, recom-

actriz quería voltar a España
unha vez morto Franco e a
proposta veulle acaída. Porén,
tras a experiencia, rachou con
calquera idea de volver. Nin se-
quera de visita. 

Do que pasou e sentiu neses
meses en Madrid e Barcelona
relata algo de maneira diplo-
mática nas súas memorias pu-
blicadas en 1980 aludindo a
que o balbordo daqueles pri-
meiros momentos de transi-
ción española facíaselle cansi-
no. “Coido que souben vivir a
vida; non teño o sentimento de
ter perdido algo, porque o vivín
todo con moita forza, con moi-
ta entrega”, dicíalle hai vinte
anos a Ursula Heinze. Unha
maneira de conxurar calquera
ataque de nostalxia para unha
muller que, como ela mesma
recoñecía, procuraba agachar
sempre os seus sentimentos.
Podemos imaxinar as razóns,
os motivos, as memorias ou a
dor respecto dun retorno que
se fixo imposíbel e que, a xul-
gar polas palabras de María
Casares, deixou nun momento
determinado de ser necesario.
En calquera caso, o que si nos
foi mostrado dela, aquelo que
descubrimos en gravacións,
filmes, entrevistas, cartas, etc,
ten forza de abondo para que,
coa súa propia voz ou converti-
da nunha personaxe de nove-
la, volva a habitar entre nós.�
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ponse para crear novas fami-
lias sen vínculos de sangue e
triunfar sobre as táboas. O éxi-
to de María Casares ao longo
do cincuenta anos de traballo é
o éxito da muller exiliada, com-
prometida, solidaria e libre. 

NON VOLVEU A GALIZA. Unha histo-
ria atípica á que se lle engade o
factor enigmático. Algo no que
todas as persoas que se ache-
garon a ela dalgunha maneira
repararon e indagaron: o retor-
no imposible do exilio. Duran-
te anos correu a lenda de que,
tras o fin da ditadura, visitaba a
cidade da Coruña de maneira
ocasional e anónima; algo des-
mentido por ela mesma en vi-
da e  pola súa sobriña Esther
Varela. Pero as lendas axudan a
explicar o que non se entende
e, de paso, dotan de certo mis-
terio á personaxe. “A Galicia
non volvín. Con Galicia nunca
me puxen en orde. E quero
quedar en desorde. É a infan-
cia”, confesaba pouco antes de
falecer a Manuel Rivas, con
quen lembraba o expolio fran-
quista do patrimonio familiar
dos Casares Quiroga na cidade
herculina. A estadía en Madrid
e Barcelona en 1976 e princi-
pios de 1977 representando El
Adefesio de Rafael Alberti re-
sultou frustrante. Tal como si-
nalaba anos despois o director
de escena Francisco Ortega a

Arantxa Estévez
A escritora Inma López Silva
inclúe á actriz María Casares (A
Coruña 1922-Francia 1996) co-
mo personaxe literaria na súa
última novela Memoria de ci-
dades sen luz (Galaxia, 2008).
Antes Manuel Rivas xa a intro-
ducira na trama de Os libros
arden mal (Xerais, 2006). Fóra
do terreo da ficción, vén de
aparecer nas librerías o traba-
llo de María Lopo Cartas no
exilio (Baía Edicións, 2008) no
que sae á luz correspondencia
da actriz co seu pai, o que fora
ministro da República, Santia-
go Casares Quiroga, e anúncia-
se desde a Editorial Trifolium
que nunhas semanas estará
lista a versión en galego das sú-
as memorias. Agroma a seduc-
ción de María Casares, unha
vida de exilio, de éxitos e de
enigmas ao redor dun imposi-
ble retorno ao país.

Os anzós nos que morder
con María Casares son moitos.
Trátase da árbore xenealóxica,
de París, do momento, dunha
escena teatral na que se dotaba
o espectáculo de trascenden-
cia vital. Da colaboración coa
Resistencia francesa, das ami-
zades con intelectuais, dos
amores co Nobel existencialis-
ta Albert Camus, de lugares co-
mo o Café de Flore, das viaxes
por todo o mundo coa Comé-
die Française. En fin, das luces
de neón. Pero desas que a cal-
quera poden seducir dunha
galega de 1922, exiliada desde
finais de 1936 en Francia. Nes-
te caso engádense ademais a
extraordinaria capacidade de
adaptación dunha adolescen-
te no exilio, a construción dun-
ha sólida traxectoria profesio-
nal no teatro francés que a le-
vou por todo o mundo –tamén
houbo cine e non  foi menor,
véxase Orpheo de Jean Cocte-
au– e unha personalidade
sempre lúcida e vital –aos 72
anos representaba o rei Lear de
Shakespeare en funcións de
tres horas seis días á semana–. 

Michel Casado
‘O medio natural
da caricatura
é a prensa escrita

M.B.
O Centro Social Caixanova aco-
lle até o 8 de marzo o proxecto
expositivo no que o ilustrador e
debuxante Michel Casado exhi-
be as súas últimas caricaturas.
En paralelo está a piques de edi-
tarse un novo título da colección
Contos das illas coa que Edi-
cións A Nosa Terra descóbrelle
aos cativos estes espazos gale-
gos, ilustrada por el mesmo.
QQuuee  tteenn  qquuee  tteerr  uunnhhaa  ccaarriiccaattuurraa??
Primeiramente debe recoñecer-
se o personaxe ao instante e, se
provoca a risa do espectador,
mellor. Existe ademais outro ti-
po de caricaturas que son unha
sorte de xeroglífico que esixen
un esforzo maior por parte do
público, moito máis creativas.
PPoorr  vveecceess  ccoonnffúúnnddeessee  aa  ccaarriiccaa--
ttuurraa  ccooaa  bbuurrllaa..  DDeebbeenn  iirr  nneeccee--
ssaarriiaammeennttee  xxuunnttaass??
En absoluto. Existe o concepto
da caricatura grotesca, pero non
ten nada que ver . O que cómpre
é captar a personalidade do re-
tratado. Adoito facer caricatura
de xente que merece a pena, co-
mo unha sorte de homenaxe.
AAttrraavveessaa  uunn  bboo  mmoommeennttoo  aa  ccaa--
rriiccaattuurraa  eenn  pprreennssaa??
Existe bastante presenza nos
medios escritos porque falamos
do humor crítico e do seu medio
natural. O creador mostra a súa
opinión a través do trazo. Sem-
pre saíu Fraga, agora Zapatero,
Raxoi... porque teñen moita pre-
senza e dan moito xogo. Creati-
vamente hai moito nivel.
EEssttáá  aa  iilluussttrraarr  aaddeemmaaiiss  aa  ccoolleecc--
cciióónn  CCoonnttooss  ddaass  IIllllaass ddiirriixxiiddaa  aa
ccaattiivvooss..  QQuuee  ffaacceettaa  pprreeffiirree??
Gústanme as dúas pero divírte-
me máis a caricatura, quizais
porque empecei por aí. Malia
todo, os libros dan outras satis-
faccións. Nesta serie Illote, un
personaxe fantástico descóbre-
lle aos nenos os valores da natu-
reza e destes espazos.�

PACO VILABARROS

’’A súa é a cara do exilio,
non a cruz”

Seducidas por
María Casares

Un bó número de libros coinciden
en lembrar a famosa actriz coruñesa,
filla dun ministro da República

UERE SABER MÁIS?
María Casares, biografía de
Arantxa Estévez, publicada en
Edicións A Nosa Terra.

?
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Do 9 ao 16 de marzo:
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Sabías que este semanario

que estás a ler (mellor dito,

este suplemento para adultos

do Bule-Bule, chamado A

Nosa Terra) ten unha historia

de máis de cen anos?

Foi fundado en 1907 pola

asociación agraria “Solidari-

dad Gallega”, e anos despois,

en 1916, pasou a ser o boletín

das Irmandades da Fala. Esta

foi unha asociación política

creada para fomentar a lingua

galega, dirixida por Antón Vi-

llar Ponte e formada por ou-

tros ilustres galeguistas. 

A Nosa Terra empezou esta

etapa con 2000 subscriptores,

unha cifra moi considerable

nunha Galiza atrasada e con-

siderablemente analfabeta,

naquela altura. O xornal era o

primeiro en estar escrito ínte-

gramente en galego.

Esta etapa durou até 1936. O

golpe de estado que levou á

guerra civil española desfixo

toda iniciativa de carácter ga-

leguista, cos seus principais

redactores e editores exilia-

dos ou asasinados directa-

mente.

Nesta época destacaran as

colaboracións gráficas e lite-

rarias de Castelao ou Díaz

Baliño, pai de Díaz Pardo e

que sería fusilado polos fran-

quistas.

Entre os anos 40 e 70publicá-

ronse algúns números no exi-

lio, en Arxentina, pero A Nosa

Terra só reaparecería en 977,

finalizada a ditadura.

Daquela refundouse o xornal,

nunha nova etapa de 30 anos

que é a que leva até a actual.

Editada en papel tipo perió-

dico, e con periodicidade xe-

neralmente semanal, hai máis

dun ano emprendeu unha

profunda reforma na forma e

contidos, con formato de re-

vista e impresa enteiramente

a cor. Tamén daquela se ini-

ciou un xornal dixital diario,

www.anosaterra.com.

A Prensa en Galiza
A prensa de Galiza presenta unhas

características propias con respecto a

outros lugares do mundo e do estado.

A prensa galega ten un abondoso

número de  cabeceiras (chámase así á

marca de cada xornal, é dicir, cada xor-

nal propiamente dito), case todas en-

focadas aos lectores da súa cidade.

A maioría dos principais xornais son

propiedade de certas familias em-

presariais, e a súa propiedade non

mudou ao longo de moitos anos. Tam-

pouco houbo cambios moi grandes

no nome dos xornais. O Faro de Vigo,

por exemplo, é o decano (o máis an-

tigo) de todos os diarios non só gale-

gos senón españois actualmente exis-

tentes, tendo saído o seu primeiro nú-

mero o 3 de novembro de 1853.

Outra característica común é que a

gran maioría dos xornais empregan o

castelán case en exclusiva como

idioma, nunha comunidade que fala

tamén galego, cando menos nun 50%.

Hai uns meses naceu un novo xornal

diario, o Xornal de Galicia, un feito

moi pouco frecuente no panorama da

nosa prensa.

O Galego na Prensa
O idioma galego está ausente na maioría

dos diarios galegos, ocupando só sobre un

6% do total.

As publicacións periódicas no noso idioma

son máis escasas e de menor tirada.

As cabeceiras
A evolución gráfica das cabeceiras de A Nosa Terra, como a doutros xor-

nais cunha longa historia, indican os cambios nas preferencias estéticas

de cada época. Por estes deseños pasaron nomes ilustres da arte galega,

coma os citados Castelao ou Díaz Baliño, ou o contemporáneo deseña-

dor Pepe Barro.

Arriba, primeira cabeceira de A Nosa

Terra, de 1908.

Á esquerda, portada de 1916.

Abaixo, cabeceira da edición no exilio

arxentino (anos 40).

Arriba, cabeceira de 1977, na etapa moderna.

Abaixo, cabeceiras actuais, na edición de papel e

electrónica.

Portada

de Caste-

lao na

edición

do exilio

(1944).

A historia dun xornal

BULE-BULE 1349 MAQUETA  3/3/09  21:08  Página 2



ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009

OO

Atopa

seis nomes

de 

coñecidos 

baloncestistas

dos que están 

a xogar hoxe

nos mellores 

equipos.

Por cal des-

tes catro

camiños

habemos de

coller para 

chegar ao

espazo coa

interroga-

ción?
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An Alfaya 

TTralos resultados electo-
rais do domingo 1 de

marzo, e coa vista posta no
vindeiro 8, día da muller, re-
flexiono a propósito das no-
sas fillas, que naceron nunha
realidade ben distinta á das
súas devanceiras, mellora-
ble, mais indubidablemente
chea de avances, conquista-
dos entre todas as persoas de
talante progresista, que den-
de a loita democrática, en-
tenderon que camiñar da
man cara a un mundo igua-
litario en dereitos e deberes,
supón un dos logros máis
salientables do século pasa-
do, e serve de pulo para aca-
dar neste, cotas de respecto
ás diferencias e de apoio so-
cial aos máis desfavorecidos.
Moitas das nosas rapazas,
nacidas na era tecnolóxica,
con acceso á información
máis que nunca, pola contra
ignoran que non hai tanto
carecían do dereito ao voto
por ser mulleres, que eran ci-
dadás de segunda categoría
e que precisaban da sinatura
masculina para realizar cal-
quera elemental operación
civil ou mercantil. Porén, al-
gunhas delas en idade de vo-
tar, toman a chacota o feito
de achegarse ás urnas e de-
positar a súa confianza nun-
ha determinada forza políti-
ca, co gallo de participar acti-
vamente no destino da súa
localidade, comunidade ou
país. Quizais ninguén lles fa-
lou do afortunadas que son
polo feito de ter opción,
fronte ao ninguneo político-
social doutros tempos. A
Educación para a Cidada-
nía, materia necesaria, debe-
ría resaltar a importancia
que supón implicarse e to-
mar partido na evolución
política dunha sociedade,
porque participar é en si un
valor, e un saudable exerci-
cio de liberdade.�

O VOTO 
FEMININO

Participar é
en si un 
valor, e un 
saudable
exercicio de
liberdade”

’’

O libro da Illa de Ons.

Autor:  Amalia Pérez Otero (texto) 

Michel Casado (ilustracións)

Editorial: A Nosa Terra

Álbum ilustrado que vén da man da edi-
torial ANT e supón unha fermosa home-
naxe ao enclave marabilloso da Illa de
Ons. Amalia Pérez Otero a través dunha
linguaxe sinxela ao mesmo tempo que
expresiva, xunto ás realistas ilustracións
de Michel Casado, cóntannos a historia
de Sariña, unha nena de Bueu que
dende había tempo sentía  unha atrac-
ción especial polas vistas que tiña en-

fronte súa. Será, grazas ao seu pai como
conseguirá cumprir o seu soño, pois no
seu barco logra vencer o primeiro temor
ao mar. Axiña queda engaiolada pola
paisaxe que se abre ante ela e que coñe-
cerá, máis polo miúdo, coa axuda de
Mario, un illán que fará de guía turístico
para a súa nova amiga. Así visitarán o Mi-
rador dos Fedorentos dende onde con-
templarán a Illa de Onza e as Illas Cíes, o
Buraco do Inferno ou a fonte de Canive-
liñas, ademais de ver centolos, nécoras,
polbos e bois na dorna de dous vellos
pescadores que, como bos mariñeiros,
comparten cos dous nenos diversas

anécdo-
tas. Todas
as aven-
turas des-
tes dous
c a t i vo s

van contar coa presenza invisible de
Illote, o trasno da illa, cuxo labor consiste
en vixiar para coidar tanto da flora coma
da fauna, así e como dos novos turistas
polos que sente predilección. Deste
xeito, os nosos protagonistas farán un
percorrido polos lugares máis emble-
máticos a nivel paisaxístico e humano.�

Alba Piñeiro

Tesouro atlántico

Solucións aos
pasatempos:

B
a
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Qué pasa neste mes?

O nome:
Marzo é o terceiro mes do

calendario Gregoriano, e ten
31 días. O seu nome deriva do
deus romano Marte, ou deus
da guerra.
Días destacados:

O 8 de marzo é o Día da Mu-
ller Traballadora. Conme-
mora a morte de 146 traballa-
doras nesa data en 1917, en
Nova York, por defender os
seus dereitos laborais. O 10
deste mes é o Día da Clase
Obreira Galega. Tamén se ce-
lebra, polo medio do mes, a
Semana da Prensa, e o 15 é o
Día mundial dos dereitos do
Consumidor.
A primavera

O día 21 marca o comezo
desta estación, ao coincidir
normalmente co equinocio
de primavera, e no Hemisfe-
rio Sul co de outono.
Esta é a primavera astroló-
xica; a climatolóxica xa de-
pende de como veña o ano,
puidendo adiantarse ou atra-
sarse respecto a esa data.

Labores agrícolas:
É época de engarrafar o

viño, coa lúa minguante de
marzo, de facer os últimos en-
xertos e de botar as patacas e
algunhas prantas de horta
coma as cebolas. Os grelos
están a toda produción, e as
galiñas tamén van incremen-
tando a súa posta de ovos.
Marchan as aves que pasaron
aquí o inverno, e tornan ou-
tras como as anduriñas, que
procuran os seus niños pen-
durados. 

A natureza  en xeral vai es-
pertando, a puntiño do es-
tourido de vida e cor da pri-
mavera.

Tempo cambiante:
Marzo, marzán, pola mañán cara de rosa, pola
tarde cara de  can.

Marzo, marzolo, trebón e raiolo.

Marzo amola e abril esfola.

Marzo é enganador, un día malo e outro peor.

Previsións para o resto do ano:
Marzo chuvioso, verán caluroso.
Cando marzo maiea, maio marcea.

Labores e acontecementos do mes:
Marzo marzal, déixame o viño trasegar.

Refraneiro

Os campos galegos cúbrense de amarelo coas boni-

tas flores dos grelos.

As anduri-

ñas tornan

nesta

época 

aos seus

niños.
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existe un totalitarismo absoluto,
non é obxectiva para nada. Res-
ponde a cuestións relixiosas e
políticas até o absurdo. Queria-
mos montar unha escena sobre
a historia das hormonas (como
as descubriron a finais dos XIX,
como as nomearon, como se
montou unha industria, como a
investigación non é libre)...
OO  eessppeeccttááccuulloo  éé  ttrraannssffoorrmmaa--
cciióónn  ccoonnttiinnuuaa::  nnaass  pprrooppiiaass  aacc--
ttrriicceess,,  dduunnss  ppeerrssoonnaaxxeess  aa  oouu--
ttrrooss,,  nnaa  eesscceennaa,,  ddee  ccoonncceerrttoo
ppuunnkk  aa  ddoorrmmiittoorriioo  iinnffaannttiill......  EE
ttooddooss  ooss  ccaammbbiiooss  tteeññeenn  lluuggaarr
ddiiaannttee  ddoo  ppúúbblliiccoo..  PPoorr  qquuee  lllleess
iinntteerreessoouu  ffaacceerr  vviissííbbeell  aa  mmaaqquuii--
nnaarriiaa  iinntteerrnnaa  ddoo  tteeaattrroo??
A idea é deixar claro que sem-
pre creamos unha ficción, evi-
denciar o que hai de constru-
ción. O xénero constrúese, e o
teatro ten a capacidade de po-
der amosar como se artella. Ve-
mos como os personaxes se is-
pen e se visten para conver-
terse noutros, cambian de pri-
meira a terceira persoa... O tra-
ballo das actrices é moi valorá-
bel, molláronse moito. Non es-
tamos acostumados a ver este
tipo de traballo. Foi moi satis-
factorio: veu moita xente,
mesmo xente que non vai de-
cote ao teatro.�

xxuuaalliiddaaddee  ccoommoo  nnóó  cceennttrraall
ddeessttaa  sseegguunnddaa  ppaarrttee??
Do que se trataba era de que os
espectadores visen dous gui-
chos cando empeza o concerto.
O rock and roll é unha das ex-
presións da masculinidade,
coma o fútbol. E a partir de aí,
que o público que viu dous ho-
mes se dea conta de que un dos
personaxes é unha muller, evi-
denciar ese transformismo. As
actrices son verosímiles e críbeis
como homes. Esa é a parte da
construción social. Pero é que
na propia natureza non hai só
dous sexos, queriamos amosar
até que punto o binomio va-
rón/femia é unha ditadura. E o
xeito máis truculento era pensar
nas persoas cuxo corpo se re-
bela contra a natureza, que na-
cen cos dous sexos, e son tortu-
radas e mutiladas. Nós falamos
do tema con médicos e xinecó-
logos, para saber como se actúa
neses casos, e a resposta é que se
segue a actuar igual: reasígnase
sexo, intervense cirurxica-
mente... Aí tocamos a cuestión
de que o auténtico totalitarismo
non é só político, senón tamén
médico, sanitario, etc. Paréce-
nos que son a literatura e a arte
pura subxectividade, pero real-
mente é o contrario: na ciencia
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e somos conscientes de que a
mensaxe chegoulle ao público,
e chegoulle clara.
CCoommoo  eessttáá  aa  rreeaacccciioonnaarr  oo  ppúú--
bblliiccoo??  HHaaii  mmooiittaa  iinntteerraacccciióónn
ccoonn  eell  nnaa  ppeezzaa..
Cando o público lle corta os
pantalóns a Tito estamos bana-
lizando, de novo, unha perfor-
mance de Yoko Ono que foi moi
recorrente para o feminismo.
Empregamos algo moi útil cos
adolescentes: a música de con-
sumo masivo, as cancións que
ofrecen unha perspectiva das
relacións entre homes e mulle-
res enchoupada en machismo
(mentres o público corta anacos
da roupa de ‘Pajarito’, soan te-
mas de Camela, entre outros):
relacións marcadas polos celos,
pola dominación, sempre canta
unha muller que sofre... E a reac-
ción dos espectadores é moi
boa, aínda que o público non es-
tea moi afeito a intervir. Tam-
pouco abusamos da participa-
ción, o que facemos facémolo
con moita naturalidade. É un re-
curso narrativo máis. O xogo das
“gordas” e as “fracas” é unha
desculpa para introducir o tema
da intersexualidade e realizar o
tránsito da primeira parte da
obra á segunda.
PPoorr  qquuee  eessccoolllleerroonn  aa  iinntteerrssee--

Lara Rozados
Xesús Ron é, xunta Patricia de
Lorenzo e Natalia Outeiro ‘Pa-
jarito’, un dos artífices de Tes-
tosterona, a nova proposta de
Chévere, que puidemos ver o
último mes na compostelá Sala
Nasa. Dúas actrices interpre-
tan a Fran e Tito, mutan e dan-
lle a volta, sobre un escenario
tamén mutábel, á imposición
do binomio masculinidade /
feminidade, poñen en cues-
tión a división sexual tal e
como nos foi contada, e ispen
en directo a construción da
identidade baseada no xénero. 
CCoommoo  nnaacceeuu  oo  pprrooxxeeccttoo  ddee
TTeessttoosstteerroonnaa??
Por unha banda, eu tiña idea de
facer algo con Patricia (de Lo-
renzo), e tamén argallaba algo
con Pajarito (Natalia Outeiro),
un espectáculo con ela soa,
dende a perspectiva do clown.
Ambas as dúas querían traballar
temas de xénero (con Patricia
empecei a traballar sobre os
Diarios de Syra Alonso). Pero
propúxenlle ás dúas traballar en
común, pareceulles ben, e a
cousa empezou de cero, falando
temas que queríamos abordar.
Miramos filmes, navegamos
por internet, e fixemos moitas
lecturas, e acabamos por situar-
nos na teoría queer. A perspec-
tiva dos obradoiros de drag
kingssuxeríanos cabaré, trans-
formismo, todo moi teatral, e
empezamos a traballar con eles:
montarmos unha escena musi-
cal onde se practique o transfor-
mismo. Até mediados de agosto
estivemos lendo e documen-
tándonos, e logo veu mes e me-
dio de ensaios. 
AAddeemmaaiiss  ddoo  pprrooxxeeccttoo  tteeaattrraall,,
ffiixxeerroonn  oobbrraaddooiirrooss  ppoorr  ttooddaa
GGaalliizzaa......
Foi un proceso moi satisfacto-
rio: metémonos a fondo no
tema, pero tamén queriamos
facer un espectáculo accesíbel
a calquera espectador. Para iso
axudáronnos moito os obra-
doiros: en outubro comeza-
mos, traballamos cunha ma-
quilladora (Fanny Bell) e arma-
mos o proxecto, presentámos-
llo á Secretaría Xeral de Igual-
dade, que acababan de abrir a
rede de centros de igualdade e
benestar. A resposta foi inme-
diata: todos os centros pediron
o obradoiro, e cubríronse to-
das as prazas. Puidemos pór en
práctica a teoría con mulleres

dende Sober a Gondomar ou
As Pontes, de 18 anos a 70,
mesmo mulleres que collían
por primeira vez un condón na
man. Iso serviunos para ver
por onde ían as sensibilidades,
e para que o espectáculo lle
chegase a todo tipo de xente.
HHaaii  uunnhhaa  pprreesseennzzaa  mmooii  ffoorrttee
ddee  tteexxttooss  rreeffeerreenncciiaaiiss,,  ddeennddee  oo
SSccuumm  MMaanniiffeessttoo,,  ddee  VVaalleerriiee  SSoo--
llaannaass,,  aattéé  TTeessttoo  yyoonnqquuii,,  ddee  BBee--
aattrriizz  PPrreecciiaaddoo,,  GGeennddeerr  ttrroouubbllee,,
ddee  JJuuddiitthh  BBuuttlleerr......  CCoommoo  ooss  iinn--
ttrroodduucceenn??
Hai mesmo quen nos fixo a crí-
tica de que banalizabamos
moito certas teoría, e asumimos
totalmente esa crítica, porque
esa era a nosa intención. Pensa-
mos: imos coller estes feminis-
mos e banalizalos para facelos
accesíbeis e comprensíbeis, ro-
dealos de ironía, dunha visión
bufonesca, ao tempo que so-
mos respectuosos. Queríamos
desvestir todo isto de academi-
cismos e transcendentalismos,

Xesús Ron, actor e director de teatro

‘O xénero sexual constrúese, como a ficción’

’’A ciencia tamén intervén
no sexo
e non de maneira libre”
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culcar tamén na propia creación
das personaxes, personaxes que
por unha banda deben
ser rexas e ben configu-
radas e por outro, co-
mo bonecos, estaren
suxeitas ao avatares do
destino e rebelárense
desafiándoo. É o que se
agarda nunha novela
de aventuras. E así su-
cede. A novela consiste
nun adentramento
que expón e cuestiona
o valor da aventura, para o cal re-
corre á sombra fructífera dos
grandes autores norteamerica-
nos. Mark Twain ou Steimbeck
están moi presentes e nunca nos
deixará a compaña das grandes
novela de río e fronteira. Tanto é
así que o lector axiña está insta-
lado nesa tradición mais o na-
rrador, que segue fascinado,
non concede un respiro que
permita unha lectura rápida,

crítica
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� MMoonnddoo  ee  oouuttrraass  hhiissttoorriiaass..  J.M.G. Le Clezio.Xerais. 

� AA  ccllaassee..  François Bégaudeau. Xerais.

� TTrraass  ddoo  ssoollppoorr.. Haruki Murakami. Galaxia.
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� AA  ccoorrppoo  aabbeerrttoo.. Manuel Rivas. Xerais.
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A súa nomeada é Marqués mais
tamén se pode ler Xelís. Como
todo nesta nova entrega de Xelís
de Toro, na que atopamos, para
abrir boca, os seguintes obxec-
tos: Marqués,
un escritor na
procura dunha
historia; un cru-
cificado (cun ir-
mán que virou
home-fera) do
cal  Marqués
quere esclarecer a súa morte ou
a súa vida; un río, Riofero, que é
coma o lombo dun animal in-
menso, impredicíbel tal a vida;
un neno-home, Cordel, que será
o guía do escritor, o motor que
faga andar a barcaza; un cura-
frade-misioneiro; bruxas ou
menciñeiras indias; indios aven-
turei; un xigante ou prodixio físi-
co, atracción circense; unha mu-
ller, Ela, suxestiva, como á expec-
tativa, contrapunto da muller de
Cargo, que era india… Para abrir
boca. Mais nunha novela tan
fortemente simbólica, aínda ha
de haber máis, e hai, síganme.
Fronteira: é unha novela frontei-
riza, Xelís nunca permite que
nos esqueza, igual que nunca
deixará que amoleza a sensación
de novela simbólica e nos provo-
ca continuamente con sucesivas
chamadas á reflexión. Fronteira
que é abismo e misterio a través
da vida das palabras. Non podí-
an faltar as febres, as alucina-
cións e ritual sanatorio, as ceri-
monias de iniciación sexual, a
sensación de acurralamento.

A novela pretende efectuar
unha esculca no valor da aven-
tura, no valor da aventura como
feito literario. E indirectamente
achega a oportunidade para es-

comentar, por apuntar. Logran-
do, e nisto axuda moito esa
sombra vizosa das grandes no-
velas de río, unha fonda familia-
rización do lector con esa at-
mosfera atafegante, exótica, vir-
xe, misteriosa e toldada, na que
se moven unhas personaxes de-
safiuzadas, expulsas á marxina-
lidade, que son prisioneiras e ví-
timas dun ambiente que non
controlan, dun mundo que non
coñecen e que en cada paso
adiante os ameaza. Personaxes
vistas con humanidade, com-
prensivamente, instaladas nese
clima inhóspito e exuberante,
un moito como ratos de labora-
torio cos cales experimentar so-
bre o propio acto da escrita.
Froito dese mergullarse neles, o
narrador pouco os fai interac-
tuar, as relacións que se estable-
cen no grupo son circunstan-
ciais, frías, á expectativa mais
cooperativas. E tamén porque
ese experimento resulta aboca-
do ao fracaso se as personaxes
non teñen pasado. De xeito que
todo o que vivirán resulta gratuí-
to, perséguese unha historia (a
do barqueiro crucificado) que é
pasado e non logrará alterar as
súas vidas. 

Velaí a clave, o pasado, sexa
como sexa a aventura, tanto ten,
porque o drama que cada un le-
va ás costas é o drama do seu
pasado e con el vai ter que vivir
para sempre. Unha lección dura
que aprender e que fai que nos
capítulos finais haxa que botar
man dese(s) tráxicos dramas
anteriores, deixando as perso-
naxes aínda máis inermes que
cando comezaron a aventura,
adquirindo nela unha meirande
conciencia de vítimas sen posi-
bilidade de redención. 

Semella, deste xeito, que to-
do fora un fracaso e que a única
certeza para eles é a espada da-
moclina da insatisfacción per-
manente, da que non poderán
zafar nin con todas as ganas de
aprender que poidan e dean
xuntado. De resultas hai algo
que fica en resalte, o propio va-
lor da aventura pura e dura, que
para as personaxes sempre será
un recuncho do pasado que for-
neza forzas para seguir atado ao
temón nos días de galerna-

Marica Campo

Fe de guerrilleiro e amor de
revolución, así se autodefi-

ne nun seu poema o bispo emé-
rito de San Félix de Araguaia
(Brasil), o catalán Pedro Casal-
dáliga. É unha desas persoas
que nos reconcilian co mundo e
nos fan acreditar na esperanza.
Radical (de raíz) non dubida en
cualificar o capitalismo neolibe-
ral como o gran pecado do
mundo. Nos antípodas, por
certo, dun Rouco ancorado nas
eternas obsesións da Igrexa,
ben alleas ao pensamento do
seu fundador.

Cando o tiña case perdido
na memoria, leo unha circular
súa que alguén me envía pola
internet. Fala da crise e, co ga-
llo dela, de moitas outras cou-
sas. Non me resisto a transcri-
bir aquí un parágrafo que con-
sidero fundamental: “A gran
crise económica actual é unha
crise de Humanidade que non
se resolverá con ningún tipo de
capitalismo, porque non cabe
un capitalismo humano; o ca-
pitalismo segue a ser homici-
da, ecocida, suicida. Non hai
xeito de servir asemade o deus
dos bancos e o Deus da Vida,
conxugar a prepotencia e a
usura coa convivencia frater-
na. A cuestión axial é: trátase de
salvar o sistema ou de salvar a
Humanidade?”.

Coido que ninguén o pode-
ría expresar mellor que este an-
cián doente de Parkinson, con-
siderado perigoso pola xerar-
quía. Ao fin e ao cabo a Teolo-
xía da Liberación foi explicita-
mente condenada nun Sínodo
Extraordinario dos Bispos con-
vocado por Xoán Paulo II. E,
por riba, rebelde. Retirado co-
mo bispo, negouse a fixar a re-
sidencia lonxe da comunidade
coa que tantas cousas compar-
tira, tal como pretendían as au-
toridades eclesiásticas. �

CASALDÁLIGA
’’

NARRATIVA.

Unha novela
de río e fronteira

Riofero
AAuuttoorr::  Xelís de Toro.

EEddiittaa::Xerais.

’’É unha desas persoas
que nos reconcilian
co mundo e nos fan
acreditar na esperanza”

primeiro pola fascinación e logo
polos continuos apelos á refle-

xión. Paradoxalmente
isto provoca un efecto
de ansiedade que non
deixa desapegar o libro
das mans. Unha histo-
ria contada un tanto
irregularmente, na que
o ritmo pode desatarse,
en ocasións, por causa
da pouca esixencia na
redacción, o “Síntoo fo-
rasteiro” da páxina 13 é

un exemplo avisador.
Como consecuencia, fala-

mos dunha novela ricamente
ambientada. Malia tratarse dun
lugar inconcreto, dun lugar de
ficción, esa fronteira, ese Riofero
fronteirizo, a atención ao detalle
é permanente. O narrador, co-
ma se fose un lector de píxeles
non deixa recuncho de cada un
dos fotogramas, de cada unha
das escenas, por describir, por

’’Falamos
dunha novela
ricamente
ambientada,
malia tratarse
dun lugar
inconcreto”

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

Central Libreira (Ferrol); Andel (Vigo); Escolma (O Carballiño); Sisargas (A Coruña).

Xelís de Toro.
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A positiva é que o autor debe
buscar técnicas que resulten
áxiles para o lector, que non se
limiten a referir as circunstan-
cias –necesariamente repetiti-
vas ou, simplemente, anódi-
nas– que se dan nas aulas día
tras día. E Bégaudeau consegue
ser ameno centrándose na lin-
gua: da man dos coloquialis-
mos dos alumnos, dos erros
que cometen, das lagoas de vo-

cabulario duns rapa-
ces chegados de hori-
zontes moi diversos e
que manexan a lingua
con moi variados graos
de competencia. O au-
tor recicla a súa inca-
pacidade de comuni-
carse con propiedade,
transformándoa no
vehículo que nos
transporta a través da
súa narración, mestu-
rándoa coa retórica de
integración que mane-
xan as autoridades
educativas ou aplicán-
doa a conxunturas for-
mais que se converten

en rechamantes polo contraste
coa expresión que adoptan. E
así, obtén achádegos interesan-
tes e, en moitas ocasións, diver-
tidos, conseguindo transmitirlle
dinamismo a un relato que,

CULTURA.33.

da. Iso para as personaxes.
Para o narrador, podemos ima-
xinalo, o mesmo que para o au-
tor, Xelís de Toro, imaxinalo pois
tampouco se nos ofrecen pistas
sobre o resultado de tanta escul-
ca no cerne da aventura, no das
personaxes, no da mesma litera-
tura, de xeito que interpretar,
como nós fixemos, é a única al-
ternativa.

Non remataremos sen dicir
que, tal e como Manuela Seixas
fixera unha banda sonora da súa
A velocidade do frío, Xelís de To-
ro tamén nos proporciona esa
posibilidade, oito temas que se
poden escoitar e/ou baixar de
aregueifanetlabel.blogspot.com�

Xosé M. Eyré

François Bégaudeau acadou
un grande éxito de vendas con
esta novela que nos fala da vida
nun instituto de ensino secun-
dario francés. O
narrador é un
dos profesores
dun deses cole-
xios “difíciles”,
situados lonxe
do centro de
París –a famosa
banlieue– e nos que o alumna-
do ten diferentes procedencias
culturais –dende mozos con
orixe nas antigas colonias fran-
cesas até as novas xeracións de
emigrantes chineses. Peque-
nos episodios van sucedéndo-
se nun espazo temporal que
abrangue todo un curso, es-
tampas que non teñen máis re-
lación entre si que a de ser pro-
tagonizadas polos mesmos
profesores e alumnos e que lle
permiten ao autor pasar revista
a distintas anécdotas que ilus-
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CONTADELIBROS.
Pequenas estampas

De vivos e de mortos, de Xulio
Alonso, é un conxunto de 81
relatos de pequena extensión

que serven co-
mo estampas
de personaxes.
O autor, debu-
tante na litera-
tura, constrúe
realidades a
medias humo-

rísticas a medias tenras, moi
relacionadas con Vigo e o seu
contorno. Edita Ir Indo.

Narrativa histórica

Xerais publica dúas novelas
ambientadas no pasado. A ba-
talla do paraíso triste,de Xosé
Ramón Pena, lévanos á Lisboa
neutral niño de espías durante

a II Guerra
Mundial.
Historia de
espionaxe
coa presen-
za do
aviador e es-
critor Antoi-
ne de Saint-
Exupéry.
Monbars o
Extermina-

dor,de Hixinio Puentes, conta
a historia dun xentilhome do
Languedoc que na segunda
metade do século XVII se
meteu a pirata e aterrorizou as
embarcacións españolas. 

Intriga en Praga

Xerardo AgraFoxo publica O
violinista de Malá Stranana
colección de ‘Literaria’ de Ga-

laxia. A xeito
de novela de
intriga, o noiés
conta a
historia dun
policía checo
que a piques
de xubilarse

ten que resolver o asasinato
dun escritor no casco vello de
Praga. Na trama tamén apare-
cerá Antoine de Saint-
Exupéry. �

tran os temas xa clásicos cando
se fala dos novos problemas
aos que se enfronta a educa-
ción: tensión racial e cultural,
ineficacia administrativa, des-
motivación dos profesores, fal-
ta de formación dos alumnos,
declive da xerarquía e da auto-
ridade dos docentes… 

A novidade é que, á diferen-
za da maioría dos libros que tra-
tan este asunto, o autor non
pontifica sobre o que
está ben ou non, sobre
as razóns de cadaquén,
sobre a presunta res-
ponsabilidade dos im-
plicados na suposta
deterioración do ensi-
no público. Este libro
adopta un ton que po-
deriamos chamar do-
cumental–no sentido
cinematográfico do
termo–, distanciándo-
se por completo de to-
da posición previa e li-
mitándose a describir
situacións cotiás na vi-
da dun centro destas
características: ningún
comentario, só os feitos en bru-
to. Mais a vontade de transcribir
un ano escolar sen intervir con
prexuízos que predispoñan ao
lector ten dúas consecuencias:
unha positiva e outra negativa.

doutro xeito, deviría enfastioso. 
A contrapartida atópase,

precisamente, nesa necesidade
de desenvoltura, que rebaixa
aqueles achádegos á categoría
de simples trucos de redacción.
A obxectividade buscada polo
autor limítase a unha transcri-
ción da rutina que non ten en
conta os personaxes e acaba
por ser artificial porque non lo-
gra dotalos de vida, darlles un
último sentido literario que os
xustifique dentro da narración
como caracteres que protago-
nizan un conflito. O profesor /
narrador, por exemplo, man-
tense sempre dentro dunha
ambigüidade que non nos dei-
xa adiviñar se é un desencanta-
do, un arrogante ou un avezado
pedagogo que utiliza métodos
socráticos para sacar algo duns
alumnos que, de seu, parten
con considerábeis desvantaxes
a respecto doutros de maior
fortuna económica. Hai algún
retrato máis ou menos convin-
cente pero, en xeral, tanto os
alumnos coma os profesores
rematan por ser perfectamente
intercambiábeis, anónimos,
illados de ningunha circuns-
tancia persoal alén da anécdota
de cada momento. 

En consecuencia, a frialdade
aprópiase do relato e a du-

Estréase As Dunas,a última pro-
dución do CDG.O venres 6  o Salón

Teatro compostelán acolle a estrea

da última montaxe do Centro Dra-

mático Galego, escrito ad hoc por

Manuel Lourenzo e dirixido por Qui-

co Cadaval. As dunasé "un cabaré so-

bre o paraíso perdido" ambientado

na Mariña luguesa e que ten como

protagonista unha troupede cantan-

tes e bailaríns interpretados por artis-

tas procedentes do cabaré, da músi-

ca tradicional e outras disciplinas. Po-

derá verse no Salón Teatro até abril.�

’’A
obxectividade
buscada
polo autor
acaba
por ser
artificial
porque non
logra dotar
de vida os
personaxes”

A clase
AAuuttoorr::    François Bégaudeau.

TTrraadduucciióónn::  Xavier Senín e Isabel Soto.

EEddiittaa::Xerais.

Unha crónica
entretida
sobre o ensino

François Bégaudeau.

>>>
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5-11 DE MARZO DE 2009 Sumrrá grava novo disco. Des-

pois do éxito do seu anterior traba-

llo, 3 ao vivo, elixido pola revista

Cuadernos de Jazz como un dos cin-

co mellores publicados no Estado

español en 2008, Sumrrá anuncia

que gravará en xullo o seu próximo

disco. O novo repertorio, enmarca-

do nunha proposta jazzística que

toma elementos do pop, o rock e o

folk, será enlatado en directo o 7, 8

e 9 de xullo na Sala Nasa, de Com-

postela.�

rodean, despregando ante os
ollos do lector todo un catálogo
de miserias humanas nas que a
cobiza, a envexa, a ira e a sober-
bia escurecen os corazóns.

Asemade, Tempo de cre-
púsculo é tamén unha novela
poliédrica, onde moitos son os
espellos nos que se reflectir; ve-
laí as complexas angurias ás
que a vida amorosa arrastra, a
visible crítica das corruptelas,
subornos e abusos de poder, a
reflexión sobre o destino e o
azar ou a evidencia do cainis-
mo social.

Pero se houbese que salien-
tar un valor por riba doutros
neste Tempo de crepúsculo
este sería, coido, o da finura na
captación do universo emoti-
vo e sentimental que anima os
seus personaxes. Así acontece
con Xurxo, o heroico protago-
nista, condenado a vivir no pa-
sado da memoria, a sobrevivir
intentando comprender por
que a vida o maltratou desa
maneira. A súa é unha ceguei-
ra física que se ve compensada
pola extrema agudeza da vi-
sión da súa ánima, capaz de
traspasar as máscaras coas
que socialmente se ocultan os
seres que coñece ata dar cos
máis escuros recantos dos
seus pensamentos íntimos e
inconfesables.

Como en Sábato, Saramago
ou Wells, o personaxe central
da novela ten un fondo tiresia-
no que o fai aparecer como un
ser “incompleto”, esquecido
pola sociedade, mais, xusta-
mente por iso, da súa limita-
ción nace tamén a extrema in-
tuición e a superior capacida-
de para comprender e antici-
par realidades vedadas ao res-
to dos mortais.

Tempo de crepúsculo é
moito máis que unha simple
novela, é todo un tratado de
emocións e desvelos, de espe-
ranzas e derrotas, de temores e
de teimas, unha imaxe de so-
nar que trae á luz o fondo bre-
temoso da condición huma-
na, a complexidade impredici-
ble do ilóxico animal racional
no que tantas veces nos con-
vertemos.�

Armando Requeixo

1980 o Premio Cidade de Ou-
rense de Poesía.

Pero ben pronto se revelou
Fernández Naval tamén como
un destacado narra-
dor, gañando en 1988
o Premio Xerais de
Novela coa memora-
ble O bosque da antas.

Tras daquel pri-
meiro éxito novelístico
o escritor ourensán
daría ao prelo seis
anos despois outro tí-
tulo de primeira orde
que, porén, tivo un pa-
sar moito máis discre-
to. Estoume a referir á
moi estimable Tempo
de crepúsculo, histo-
ria que, a meu ver, se conta en-
tre as mellores páxinas por el
escritas.

A trama ideada por Fernán-
dez Naval favorecía como
poucas a fonda prospección

reza dalgunhas situacións
non se mostra con todo o seu
dramatismo, o humor queda di-
luído e os personaxes, instru-
mentalizados. E isto contrasta
cunha voz que segue a narrar
con desenvoltura acontece-
mentos que se acumulan en si
mesmos. Incidentes cuxa pe-
quenez diminúe o pathosdra-
mático que poderían adquirir en
mans dun verdadeiro novelista. 

Esa falta de dirección propi-
cia, daquela, que A clasese pre-
sente como un traballo xornalís-
tico relativamente atractivo –e,
ás veces, un pouco redundante–
pero que non chega a alcanzar o
valor literario que o autor pre-
tende atribuírlle. Digamos que,
na súa procura, Bégaudeau con-
seguiu crear unha obra que non
se pode adscribir ao campo da
realidade nin ao da ficción, se-
nón todo o contrario. O lector in-
teresado no estado actual da
educación probabelmente des-
frutará con este libro, mais a
condición de non buscar nel un-
ha novela senón, simplemente,
unha crónica entretida.�

Manuel Xestoso

Xosé Francisco Fernández Na-
val revelouse como un notable
poeta en galego vai agora para
vinte anos. Xa
t e n  c h o v i d o
dende os tem-
pos daquel pri-
meiro libro de
versos, A fonte
abagañada, co
que obtivera en

psicolóxica nas máis fondas
pregas sentimentais dos per-
sonaxes: un home de media-
na idade, traballador dunha

empresa burocratiza-
da e, sobre todo, co-
rrupta, sofre un aten-
tado cun paquete
bomba que o deixa
encamado, eivado da
vista, toco e con quei-
maduras definitivas
por todo o seu corpo.
Deitado no leito, pasa
os días cismando no
porqué da brutalida-
de padecida. Matina
en quen puido dese-
xarlle tanto mal, en cal
dos seus ex-compa-

ñeiros chegaría a criar tamaña
xenreira como para tentar
asasinalo.

Neste cavilar obsesivo vai
descubrindo as máis ocultas
paixóns que moven aos que o

crítica

O CORDEL.
Festa da palabra silenciada
Nº 24. 2008.

Dirixe: María Xosé Queizán.

Edita: FIGA. 

María Xosé Queizán, Teresa
Moure, Goretti Sanmartín, Olga
Castro, Eduardo de Gregorio e

María
Reimóndez
analizan a
maneira pa-
triarcal de ex-
presión.
Tamén escri-

ben textos Avelino Muleiro, Vic-
toria Lojo, Carme Adán, Carlos L.
Bernárdez, Madelon Köhler-
Busch e Yashmina Shawki..

Encrucillada
Nº 161. Xaneiro-febreiro do 2009.

Dirixe: Pedro Fernández Castelao.

Prezo: 5 euros

Agustín Fernández Paz e Andrés
García Vilariño analizan o tema
da lingua. Santiago González
Avión explica o exemplo da
revista virtual Remol.Pedro Cas-
telao analiza a relación entre lin-

gua galega e o
Concilio Pas-
toral de Galiza.
Tareixa Ledo e
Maite
Cabanas ana-
lizan a lingua-
xe inclusiva

das mulleres. O escritor mozam-
bicano Mia Couto escribe un re-
lato de política ficción sobre que
pasaría se Barack Obama se pre-
sentase a presidente en calquera
país africano.

Lluita
Nº 264. Novembro-decembro do

2008. 

Edita: PSAN.

Prezo: 3 euros

Víctor Alexandre critica a
“españolización” dos medios
públicos cataláns. Neste

número publí-
case, ademais,
un dossier so-
bre a crise eco-
nómica. Enric
Navarro e Mà-
rius Martínez

debaten ao redor dos cultivos
transxénicos. �

’’Tempo de
crepúsculoé
moito máis
que unha
simple novela,
é todo un
tratado de
emocións e
desvelos”

LIBROSDEFONDO.

Fernández
Naval ou
a (e)videncia
do humano

F.X. Fernández Naval. XAN CARBALLA

>>>

Tempo de crepúsculo
AAuuttoorr::    F.X. Fernández Naval.

EEddiittaa::Xerais, 1994.
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contra coidando ata o máximo
a instrumentación da que se
vale para reproducir a esta al-
tura do calendario un total de
dez temas asociados a un perí-
odo cronolóxico tan concreto
como foi a Guerra Civil espa-
ñola. Tarefa dificultosa a que
acometeron Antonio Bravo na
guitarra e Germán Díaz na zan-
fona. Todo un dúo, que é quen
de multiplicarse nas súas habi-

lidades instrumentais, ata con-
seguir desfigurar en ocasións
composicións que forman par-
te xa da nosa historia común.

Cando o escoitamos o ritmo
que nos convoca “¡A las barrica-
das!”, descubrimos a un Díaz
que racha co son convencional
arcaizante do seu instrumento,
característica por engadido co-
mún á totalidade da gravación.
Polo que respecta a Bravo, neste
primeiro tema podería pasar por
un contrabaixista, mais non
aparece explicitado como tal nos
créditos da edición. Natural-
mente, os dous intérpretes se
permiten frecuentes licencias,
que fan deste repertorio popular
un traballo atrevido e mesmo
vangardista. Daquela, a cohe-
rencia do disco é detectable non
só nos temas escollidos senón
tamén na súa libre interpreta-
ción. Persoalmente permítome
propor ao potencial oínte que
repare por exemplo na versión
de “La Internacional”, canto do
que por certo fan constar a súa
autoría   –Portier / Degeyter–, no

que se percibe claramente a dis-
función que o dúo traza entre fi-
delidade interpretativa e desin-
tegración nos arranxos. Outro
exemplo é a nesta ocasión dis-
tendida “Canción del Frente
Unido” –Bretch/Eisler. Pasaron
demasiados anos do trienio
1936-1939  como para deixar as
composicións tal e como as co-
ñeceron os nosos devanceiros.
Con esta perspectiva cronolóxi-
ca e máis o virtuosismo evidente
destes xóvenes músicos, proce-
de explorar ao máximo  as po-
tencialidades duns instrumen-
tos, que máis unha vez confir-
man o bó oficio de quen, como
neste caso, saben desafiar as difi-
cultades dunha sonoridade ili-
mitada. Excepción acaso na re-
coñecible versión de “Los cuatro
generales”, e
máis difícil de
precisar a fide-
lidade no tema
máis sorpren-
dente, “Au de-
vant de la vie”
–Dmitri Shos-
takovitch–,
adobiado coa
engaiolante
ambientación
dunha caixa
de música,
pois amais de
guitarra e zan-
fona, a orixina-
lidade do dúo
salienta co
complemento
de certos tre-
bellos sonoros, que se acoplan
doadamente á propia acústica
de tan mínima formación. 

E para non desconcertar ao
iniciático descubridor afeccio-
nado, cómpre ubicar semanti-
camente a esta unión atípica, e
con tal fin abonda precisar que o
repertorio do disco levado ao di-
recto, atopa a receptividade do
público nos festivais de “jazz”
que teñen a ben contar  coa súa
presenza. Sen dúbida, tal é o seu
marco máis acaido, polo punteo
que mostra Antonio Bravo nas
cordas da guitarra,  pola marxe
que deixan ambos á – crible–
improvisación, e porque como
dixo recentemente a boa da Pi-
locha nunha entrevista ra-

Habitualmente, adoita esta-
blecerse unha relación implíci-
ta entre o repertorio de can-
cións con conti-
do ideolóxico  e
u n h a  c e r t a
mensaxe pan-
fletaria, sorte de
empatía que  mesmo  pode es-
luír outros aspectos da crea-
ción artística, non menos im-
portantes cara a receptividade
da proposta que se nos ofreza,
pois resultaría difícil precisar se

certos cantos asumidos colec-
tivamente serían tales de non
coidar os seus autores técnicas
compositivas coma a ensam-
blabrigaxe máxica entre letra e
música. No caso deste disco
sorprendente debemos desbo-
tar o primeiro ingrediente,
quedándonos tan só co segun-
do, pois estamos ante un re-
pertorio desprovisto nesta oca-
sión da súa parte textual, e pola

ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009

Uxía, Premio da Música.A Acade-

mia das Artes e das Ciencias da Mú-

sica, outorgoulle á vocalista Uxía o

galardón á mellor canción en Lin-

gua Galega da XIII edición dos Pre-

mios da Música por Rumores de fa-

lúas. Xoel López e Iván Ferreiro, que

competían na categoría de mellor

pop alternativo quedaron ás portas

dun premio que foi parar para Ve-

tusta Morla.�

MÚSICA.

Revisión
en clave dejazz

Músicas populares
de la Guerra Civil
AAuuttoorr:: Brigada Bravo & Díaz. 

EEddiittaa::Producciones Efímeras.

’’Ademais de
guitarra e
zanfona, a
orixinalidade
do dúo
salienta co
complemento
de trebellos
sonoros
que se
acoplan
doadamente
á propia
acústica”

Germán Díaz e Antonio Bravo: a Brigada Bravo & Díaz no Aspace de Valladolid. 

>>>
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crítica

pasado, o presente e o futuro
acontecen e se contan de xeito
simultáneo nun alarde de
mestría do que moi poucos es-
critores serían capaces.  E que
dicir dese grand guignol final,
dese apoteótico leviatán de se-
rie Z que xurde no derradeiro
capítulo para redimir a unha
sociedade enferma á que hai
que protexer ¿a calquera pre-
zo?,  de si mesma.  

Porque ao cabo, nestes
aciagos tempos que corren, to-
dos comezamos a ser cons-
cientes de cal é a resposta á
pregunta que, dende as pinta-
das nas paredes de Nova York,
nos persegue durante moitas
das páxinas desta obra mestra
e coa que se pecha, desacou-
gante: ?Quen vixía os vixiantes?
Semella que ninguén.�

Marcos Calveiro

verso que redefiniu e xa non
volveu ser o mesmo tras dela. 

Pero que ten esta novela
gráfica para ser un fito
sobranceiro? Pois que
é unha obra xenial, co-
ral, multiforme e post-
moderna –quizabes, a
primeira do xénero–,
que incorpora moitas
das achegas desa tra-
dición literaria, como
ese recurso á metafic-

Moore e debuxada por Dave
Gibbons. Dende a súa publica-
ción, como serie limitada de 12
números entre os
anos 1986 e 1987, moi-
to se ten falado desta
novela gráfica que se
converteu nun clásico
instantáneo, nunha
obra que moitos con-
sideran a máis senllei-
ra do universo gráfico
dos superheroes, uni-

diofónica, estamos afeitos a es-
coitar “jazz” a cotío mesmo sen
nos decatar. Ao tempo, e como
temos comentado noutras oca-
sións, este disco supón unha no-
va volta de torca ao noso cancio-
neiro popular, pois estas “Músi-
cas populares de la guerra civil”
perden na interpretación da Bri-
gada Bravo&Díaz a súa condi-
ción conxuntural histórica e ga-
nan pola contra vixencia con-
temporánea. Tamén neste dile-
ma deixarán translucir o seu de-
sencanto os outrora combaten-
tes máis ortodoxos? Para a súa
satisfacción, damos conta da
coidada edición que contextua-
liza a xénese do repertorio esco-
llido, con breves apelacións á
memoria histórica, así como  re-
produción de iconografía propia
da época evocada. Mérito enga-
dido ao tratarse dunha modesta
empresa discográfica, que agar-
demos non faga honor á súa
identificación de Producciones
Efímeras, e continúe  a desafiar o
gusto convencionalmente asu-
mido con novas entregas como
esta comentada, ou a protagoni-
zada polo propio Germán Díaz
–alma máter desta iniciativa–
subtitulada “música para mani-
velas”, outra mostra homologa-
ble á presente que ten por prota-
gonista a este músico de Valla-
dolid afincado desde hai ben
tempo en Compostela.�

X.M. Estévez
www.produccionesefimeras.com

O 6 de marzo chega ás panta-
llas dos cines de todo o mundo
Watchmen, o último blockbus-
terda voraz industria de Holly-
wood, que adapta a novela grá-
fica homónima escrita por Alan

ción  no relato de piratas que le
un personaxe secundario e
que se xustapón decontino á
trama principal, enriquecén-
doa. Unha obra referencial,
que nos abre un abano de co-
nexións con moitas outras
obras e autores, Maquiavelo,
Weber ou Nietzsche por exem-
plo, e non esaxero. 

Unha obra política que de-
rruba a miraxe da podente e
democrática sociedade occi-
dental, que agocha múltiples
lecturas e que en cada reen-
contro con ela nos permite
descubrir algo que se nos pasa-
ra. Unha obra moral, que non
moralista, que sitúa os seus
protagonistas fronte ao dilema
entre o chamado ben común e
a liberdade individual. É ante
todo unha fonda reflexión so-
bre a condición humana.

O seu fío argumental desen-
vólvese nun presente alternati-
vo, hoxe pasado, baixo a guerra
fría, e que semella abocado a
súa apocalipse por unha heca-
tombe nuclear nunha media-
noite para a que faltan só doce
minutos, segundo anuncia o
implacábel reloxo no comezo
de cada capítulo. Un presente
no que Nixon segue a ser presi-
dente dos USA e no que os
americanos gañaron en Viet-
nam grazas, como non, a inter-
vención dos superheroes ou
vixiantes, e cuxas actividades
están agora prohibidas por lei
tras unha revolta popular cau-
sada por unha folga policial.  

Por este mundo distópico,
pero tan próximo  ao actual,
transitan un feixe de heroes
marabillosamente caracteriza-
dos, Edward Blake, Paul Ko-
vacs, Jon Osterman, Laurel Jus-
peczyk..,  aos que á mantenta
cito polos seus nomes e non
polos seus alcuños heroicos,
porque ante todo son homes e
mulleres correntes cos seus
medos, trastornos, arelas  e
traumas.   

Unha obra fulcral que é á
vez un prodixio de técnica vi-
sual, como a maxistral e circu-
lar simetría do seu capítulo
quinto, e narrativa, como a ex-
traordinaria ruptura do tempo
no capítulo cuarto no que o

BANDADESEÑADA.

Deconstruíndo
o superhome

Watchmen
AAuuttoorreess::  Alan Moore e Dave Gibbons.

DDaattaass::  Planeta DeAgostini.

Cómic galego para checos, italia-
nos e franceses. A editorial vasca

Astiberri vén de anunciar que a obra

A tetaría do oso malaio,do debuxan-

te ourensán David Rubín, será tradu-

cida este mesmo ano ao francés, ita-

liano e checo. Pola súa banda, Alber-

to Vázquez, autor de O evanxeo de

Xudas, verá publicada esta obra no

mercado francés.�

’’É unhaobra
xenial, coral,
multiforme e
postmoderna”

ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009

Alan Mooree Dave Gibbons.

Páxina e pormenor de orixinais en inglés. 

Exemplares da primeira edición en español. 
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hei de Bollywood. O filme, pese
a súa dureza de fondo, é amá-
bel nas formas e agrada; posúe

o realismo que nos
mostra como é natural
que a policía de Bom-
bay (ou Mumbai) tor-
ture desapaixonada-
mente a un sospeito-
so, ou a corrupción ur-
banística arrase cos
barrios pobres, apare-
zan as novas castas
(gánsters e traficantes)
e nos presente a eses
nenos das rúas que
son secuestrados po-

las mafias explotadoras. Pero, a
pesares diso, todo é marabillo-
so porque existen concursos
de televisión nos que calquera

pode gañar vinte millóns de ru-
pias (uns 320.000 euros, calcu-
len coa renda per cápita dun
rapaz de Mumbai). 

Así que, por un lado temos
aos que piden máis denuncia,
máis dureza e un tratamento da
historia máis real, e os que
aplauden o filme tal como está,
coa falsidade edulcorada dos
contos de fadas. Hai que dicir
contra os primeiros, que todos
os experimentos de denuncias
directas, desas que poñen un nó
na barriga dos espectadores
acaban no limbo da invisibilida-
de (antes eran comida para cine
clubes, pero xa case non quedan
foros deses) e, polo tanto o resul-
tado era nulo. En contra dos se-
gundos, hai que aceptar a falsi-
dade e esa debilidade polo bo fi-
nal, seguramente para vernizar
a mala conciencia. Probabel-
mente a India, ten un pouco de
todo: un mundo con cabeza
científica, peito de potencia eco-
nómica, sexo reprodutor de mi-
llóns de seres, e pés de paria, de
nenos de rúa. Ese contraste tan
espectacular para reportaxes e
documentais. Polo menos, o
grupo de nenos actores vai ter a
vida resolta, eles gañaron o con-
curso.

PROPOSTA:Lembrar a Saya-
jit Ray.�

J.A. Xesteira

Foi a sorpresa da noite; unha
película que parecía destinada
a pasar ao limbo dos deuvedés
sen pasar polos cines. E arra-
sou cos Oscar. E comezou un-
ha polémica que divide os ex-
pertos entre os que advirten da
trampa dunha obra aparente-
mente progresista, denuncian-
te, pero compracente, con final
caramelizado, e os que a de-
fenden como unha marabilla
poética da miseria. 

E que temos entre este feixe
de óscares merecidos? Pois te-
mos un bo produto final, unha
historia ben contada, con efec-
tismos, pero con bo oficio, cuns
sorprendentes actores non pro-
fesionais (é sabido que os nenos
do lumpen son prodixiosos: a
súa vida é un puro teatro para
sobrevivir) e todos os compo-
ñentes necesarios para facer un-
ha película de éxito. Os grandes
expertos, que se inclinan por
unha das dúas alternativas da
polémica, son curmáns dos
grandes expertos que ían factu-
rar o filme cara aos deuvedés. 

Por suposto (como moitos
apuntan sen necesidade de fa-
cer alardes) esta obra non se ex-
plicaría sen A cidade de Deus,
máis que nada porque aquela
achanzoulle o camiño a esta:
nenos, miseria, explotacións,
corrupción… Pero tampouco se
explica sen outras cousas; o di-
rector, eloxiado no seu día por
aquel Trainspottinge castigado
polo que veu despois, afirma
que se inspirou en películas in-
dias anteriores, pero, non sei se
consciente ou inconsciente-

mente (poida que as películas
nas que se inspirou estean, pola
súa parte tamén inspiradas) pó-
dese ver rastros de Sa-
yajit Ray, o gran clásico
hindú, e a súa Triloxia
de Apu;aqueles nenos,
aquela chuvia, aquela
vella poesía da mise-
ria… 

Fose como fose,
Boyle mostra esta his-
toria de guión impecá-
bel (o mesmo guionis-
ta de Full Monty, que
aquí fai encaixe de bo-
lillos), uso da cámara e
arriscados encadres, e unha
banda sonora que fuxe dos tó-
picos de sitar e taboa e se mete
no máis puro estilo pita-pita-

Marcos Valcárcel

Vaian por diante dúas cou-
sas. A primeira, que agar-

daba a repetición do goberno
bipartito, aínda que fose pola
mínima diferenza.  A segunda,
que apoiei co meu voto esta
posibilidade frustrada. Pero te-
mía esta vitoria do PP e non me
sorprendeu demasiado.

Era de temer por varias ra-
zóns. Pola crise económica, po-
lo ben que traballa a dereita
(mesmo candos e excede en
campañas ben  suxas), polos in-
tereses dos poderes mediáticos
e económicos, etc. Pero, sobre
todo, pola desafección de xentes
progresistas e galeguistas cos
seus supostos políticos de refe-
rencia, no PSdG en o BNG. Vin
xa moitas campañas electorais,
pero nunca vira isto: moitas per-
soas do campo da esquerda,
que mesmo votaron BNG, pero
ó tempo se alegraban da caída
dunha experiencia de goberno
xulgada como errada e errática.
Como di un meu amigo, o elec-
tor progresista é esixente e pu-
rista; non como o da dereita, que
lle dá igual que lle poñan un
chourizo encabezando a lista. 

Haberá moito que fala re refle-
xionar nos partidos, supoño. Se-
rá precisa máis dunha treboada.
E que cadaquén asuma as súas
responsabilidades no distancia-
mento de boa parte das bases
sociais progresista se galeguistas.

Algúns xa temen que esta sexa
a derrota de toda unha xeración,
como escribiu Manolo Bragado .
E que vaia para longo.  Oxalá non
sexa así, pero o cambio de rum-
bo non vai ser doado. Esixirá
grandes doses de humildade e
autocrítica e non hai moita tradi-
ción a este respecto no naciona-
lismo en a esquerda en xeral. 
Quedan no aire problemas moi
graves do país, dende a situa-
ción da lingua ata o abandono
do rural como perspectiva eco-
nómica, que a dereita pode em-
peorar se se deixa levar por cer-
tos grupos de presión. A última
palabra, en definitiva, está na so-
ciedade civil e todos os esforzos
van ser necesarios para garanti-
ra  este país un futuro diferente.�

ESTADO
DECONFUSIÓN
’’

Temía esta vitoria do PP
e non me
sorprendeu
demasiado”

’’O filme, pese
a súa dureza
de fondo,
é amábel
nas formas
e agrada” 

Volve pórse en marcha o Cineclub Poleiro.A Asociación Cultural Eliseo

Alonsoreinicia a actividade o próximo xoves, 5 de marzo, ás 21.00 no Audito-

rio de Goián, co filme A idade da ignorancia,de Denys Arcand. O Cineclub sus-

pendera as proxeccións a finais de 2005, ao pechar o cine Avenida da Guarda.

Durante oito anos fora centro de encontro cultural, e agora trasládase a Goián

(Tomiño), onde a Eliseo Alonso solicitou que o Auditorio fose dotado de equi-

po de proxección. As persoas interesadas no cine teñen unha cita o primeiro

xoves de cada mes no novo Cineclub Poleiro.�

CINEMA.

Polémica
india

Slumdog millionaire
DDiirreeccttoorr::  Danny Boyle.

GGuuiióónn::  Simon Beaufoy, sobre o libro Q &

Ado autor indio Vikas Swarup.

MMúússiiccaa::  A.R. Ragman.

EElleennccoo::Dev Kapoor, Irrfan Khan.

Fotograma de Slumdog Millionaire.

Dev Patel eFreida Pinto.

’’
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un dos referentes plásticos da
arte das últimas décadas en Ga-
liza. Dende a súa produción dos
70 (da que aínda podemos ver
unha mostra na exposición
‘Portas de luz’, no soto do
CGAC) até a actualidade, xa coa
súa residencia en Berlín, Antón
Lamazares caracterízase por un
espírito transgresor, bohemio, e
autodidacta. Non emprega len-
zos, senón cartóns de embalar,
e xoga con linguaxes próximas
ao graffiti, ao object trouvée, á
arte pobre. Deuse a coñecer nas
mostras da Praza da Princesa,
en Vigo, no 73. Tamén estivo
naquela primeira edición de
Atlántica, en Baiona, no 1980, e
expuxo xa en Bos Aires, Brasil,
Alemaña e Francia. �

Lara Rozados
A Fundación Laxeiro xuntou un
cento de persoas no xantar anual
de homenaxe ao pintor dezao, o
pasado 23 de febreiro, coincidin-
do coa súa data de nacemento
hai 101 anos. No acto, en Vigo,
entregóuselle tamén o premio
que leva o alcume do pintor a
outro grande da plástica orixina-
rio da mesma comarca: o lali-
nense Antón Lamazares (1954). 

Lamazares iniciou a súa ca-
rreira nos 70 precisamente a raíz
da súa amizade con Laxeiro,
“mestre”, “pai”, e “columna
fundamental da cultura galega
do século XX, coma o Mestre
Mateo, Rosalía de Castro, Cu-
rros Enríquez ou Eduardo Pon-
dal”, segundo afirmou no acto.

Este xantar, onde o lacón é o
protagonista indiscutíbel, co-
mezou nos 70 no bar Roucos de
Vigo. Laxeiro convidaba cada
vez máis aos aniversarios, che-
gou un momento en que lle
quedou pequeno, e houbo tras-
ladar a paparota ao Puesto Pilo-
to. Alí seguen a celebrar o seu
aniversario os seus amigos cada
23 de febreiro, nunha mesa pre-
sidida pola súa fotografía. Unha
hora antes de darlle a Lamaza-
res a sorpresa. O padroado da
Fundación decidira por unani-
midade outorgarlle este premio,
que nas anteriores edicións re-
caera en Isaac Díaz Pardo, o po-
eta Carlos Oroza, Francisco Fer-
nández del Riego, Xulio Fernán-
dez Gaioso e Xaime Illa Couto. 

Fontes do Padroado asegu-
raron que ninguén mellor ca La-
mazares, “incansábel defensor
laxeiriano” e discípulo seu, para
recibir o premio. Valoraron a
súa “traxectoria e proxección

nacional e internacional”, e des-
tacaron del que “foi un dos dis-
cípulos que mellor transmitiu a
cultura de Laxeiro”. Segundo o
secretario da Fundación, Carlos
García-Suárez Otero, “a el debé-
moslle boa parte da homenaxe
que recibiu Laxeiro en Lalín no
seu centenario”. García-Suárez
tamén afirma que o de Lamaza-
res foi o primeiro nome que se
puxo sobre a mesa, e todo o Pa-
droado coincidiu en que era o
axeitado para levar o premio.
Pola súa banda, un sorprendido
Lamazares  pediulles a todos
que “sigamos loitando por
manter o recordo e a figura dun
gran artista como é Laxeiro”.

De feito, Laxeiro deixou un-
ha fonda pegada en Lamazares,

O pintor de Lalín
leva o premio co
nome do seu mestre

Lamazares
e a herdanza de Laxeiro

Xosé Lois García

Nunha das miñas viaxes a Angola, o poeta David Mes-
tre meteu nas miñas maos un libro do poeta Ernesto

Lara Filho (1932-1977) titulado: O canto do Martrindinde.
Mais o libro baixo este título acomoda a obra poética que
conten tres títulos publicados individualmente e nesta or-
de: Picada de Marimbondo (abella), 1961, O canto do
Martrindinde(cigarra), 1963, Seripipi na gaiola(ave ango-
lana de  variadas cores e con cola moito longa, tamén co-
ñecida como “rabo de junco”), 1970. 

En menos de dez anos, Lara Filho, aquel poeta gustoso
da vida e encantador de facer bohemia teceu tres títulos,
soberbios e insuperábeis, cando o resto dos poetas da xe-
ración da guerrilla estaban a escribir un temario moi dado
á poesía social realista e de combate, moi virada aos pro-
blemas e as vocacións de liberar a nación angolana baixo
o xugo colonial. Mais este poeta de Benguela, no sur de
Angola, esclarecía a realidade valéndose da metáfora, de
xiros, de mudanzas e de imaxes. No esencial desta poesía
están as persoas humilladas e maltratadas, protagonistas

desta triloxía poética,
dunha maneira con-
tundente. Nisto con-
siste a obra de Lara Fil-
ho, ubicar o cotián e
poñendo énfase nas
persoas que sufrían ti-
ranía e que trataban de
superar obstáculos. A
mudanza de espazo e
de persoas represen-
tan na súa poesía todo
un movemento  capaz
de erradicar  inmobi-
lismos e colocarse en
estruturas dinámicas.
Nesta poesía explícase

a temporalidade sometida a un proceso formativo da na-
ción angolana e tamén da literatura. Por iso, as priorida-
des deste poeta eran a de descubrir, construír e consolidar
nación. 

Estamos falando dun escritor convencido de que as
persoas humildes e confinadas en musseques (barrios de
pao e lata), eran o motor do cambio desexado. A pesar de
que Lara Fillo era un trota mundos, coleccionador de bo-
hemias, viña dunha familia de emigrantes miñotos moi
concienciada sobre a situación colonial. A súa irmá, a po-
eta Alda Lara, que finou moi nova, e o primo destes, Víctor
Lara, ideólogo do MPLA, son referencia en moitos espa-
zos da literatura, da política e da dignidade de Angola. 

Mais a poesía de Ernesto Lara Filho non só se resolve
nese parámetro metafórico, tamén a vida ferve neses poe-
mas amorosos; neses encontros de gozo nas noites de
Benguela e Luanda, onde o amor e o sexo axudaban a
consolidar esa liberdade da que el sempre fixo apoloxía.
Neste sentido, o que se interpretou naquelas décadas co-
mo un poeta marxinal que cantaba e relataba experien-
cias existenciais de musseque, hoxe, a súa triloxía poética
ten un valor que transmite toda unha mensaxe dun tem-
po vivido e moi pouco revelado. O curioso é que a poesía
de Lara Filho ten unha percepción e incontinencia en fa-
vor dos marxinais, todo un valor social rescatado.�

ERNESTO LARA
FILHO

’’ ECOS LUSÓFONOS

O Padroado da Fundación
leva un 2008 e o que vai de
2009 ben intensos en canto a
difusión da figura do artista.
O ano pasado foi o centena-
rio do seu nacemento, e múl-
tiples exposicións deron a
coñecer as súas diferentes
etapas e facetas (aínda agora

podemos ver na sede da
Fundación 'Laxeiro. Ilustra-
cións, deseños e obra gráfi-
ca', que reúne a súa obra grá-
fica dedicada á ilustración ou
a obxectos). 

A aposta agora é facer que
o pintor de Donramiro sexa
coñecido máis alá das nosas

fronteiras: agardan volver
reunirse co ministro de Cul-
tura, César Antonio Molina,
que xa se implicara o ano pa-
sado coa celebración do cen-
tenario. A Fundación preten-
de agora montar unha expo-
sición no Museo Reina Sofía
de Madrid.�

Laxeiro, ao Reina Sofía?

Antón Lamazares. FUNDACIÓN CASA MUSEO A SOLAINA
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Marta R. Peleteiro [MADRID]

A soprano Laura Alonso acaba
de estrear en Madrid a Galió-
pera, un ambicioso proxecto
de promoción para os xóve-
nes galegos que buscan adi-
carse á música clásica. O 19 de
febreiro tivo lugar o primeiro
concerto dun ciclo que cola-
borará con outro tipo de acti-
vidades artísticas.
¿¿CCoommoo  ttiivvoo  aa  iiddeeaa  ddee  ccrreeaarr  GGaa--
lliióóppeerraa??
Pola ausencia de axudas de
asesoramento para persoas xó-
venes que queiran dedicar a
súa vida á música clásica e, en
concreto, á ópera.
¿¿VVoosstteeddee  nneecceessiittoouu  ddeessee  aappooiioo
qquuee  rreeccllaammaa  aaggoorraa  ppaarraa  ooss  xxóóvvee--
nneess  ttaalleennttooss  ccaannddoo  ccoommeezzoouu??
Si, pero eu tiven ese apoio de
varias persoas e agora incríbel-
mente, non o hai, porque os
músicos galegos, os novos ta-
lentos, non chaman a atención
das institucións suficiente-
mente. Non hai a quen acudir
cando alguén quere unha bol-
sa ou unha axuda para empe-
zar un camiño na música clási-
ca. O que si hai son grandes or-
questras e dentro de nada un-
ha inmensa Cidade da Cultura.
¿¿CCoommoo  llooggrraa  uunn  ffaacceerrssee  ooccoo
nnuunn  mmuunnddoo  ttaann  pprrooffeessiioonnaall  ee
ppeecchhaaddoo??
A base de tesón, disciplina e
talento. A palabra clave chá-
mase calidade, pero todas elas
son palabras que nada signifi-
can sen axudas económicas
nin asesoramento ou infraes-
trutura especial. Non fai falla
diñeiro, senón atención e un
departamento que se concen-
tre niso. Galiza xa hai tempo
que gasta cantidades enormes
en propostas que veñen de fó-
ra e que en nada contribúen
ao galego, en ningún senso.
Hai que dedicar o diñeiro pú-
blico a algo que redunde en
nós e deixe pouso
OO  pprrooxxeeccttoo  ddiirrííxxeessee  pprriinncciippaall--
mmeennttee  aaooss  xxóóvveenneess  ggaalleeggooss,,
¿¿ppeennssaa  qquuee  nneessttaa  ccoommuunniiddaaddee
hhaaii  mmeennooss  ooppoorrttuunniiddaaddeess??
Galiza ten dúas grandes or-
questras, pero non infraestru-
tura ningunha de promoción
de artistas. Isto é un traballo
duro, que non interesa a de-
masiada xente, a min si! Non

do, e hai que asesorarse o máis
posíbel. Non se trata de saber
soamente de números ou de
facer carísimos másters en xe-
rencia musical, hai que servir
para iso, coñecer o medio in-
ternacional, ter diplomacia, fa-
lar idiomas e saber ler música e
saber converter en moda algo
que alguén preparado de ver-
dade sabe como facer. ¿Por
que se enche a Staatsoper de
Berlín? Porque os que a levan
fan cousas de calidade e coñe-
cen o público que vén e fan o
imposíbel por atraer ao que
non vén, para o cal fan publici-
dade suficiente e involucran o
artista e o público con miles de
ideas que reciben de persoas
que se dedican a iso todo o día,
non só no tempo libre.�

asesor e unhas bolsas para xó-
venes talentos, un fondo de
instrumentos e unha serie de
concursos e de programas de
promoción que non se fixeron.
Pero si se trouxeron a Galiza es-
pectáculos de fóra carísimos.
Non coñezo ningún país que
faga isto en Europa.
¿¿CCáálleess  ssoonn  aass  iinnssttiittuucciióónnss  qquuee
ddaann  aappooiioo  aa  eessttee  pprrooxxeeccttoo  GGaa--
lliióóppeerraa??
Nestes momentos ningunha.
OO  ddúúoo  RRiivveerraa  ffoorroonn  aass  pprriimmeeii--
rraass  eenn  aaccttuuaarr,,  ¿¿qquuee  oouuttrrooss  aarrttiiss--
ttaass  eessttáánn  nnaa  ssúúaa  aaxxeennddaa??
Esperanza Filgueira, Laura Go-
ás, Juan Manuel Varela, Ilduara
Perianes, María Jiménez, Lo-
renzo de los Santos, Cristina
Pato, Octavio Vázquez, solistas
del Coro, a Orquestra barroca

hai xeito de presentalos en Ga-
liza sen que xa sexan figuras ou
teñan unha bagaxe no estran-
xeiro. Pero isto ocorre en toda
España, por desgraza. As per-
soas que asesoran e os xerentes
que traballan en Galiza acostu-
man dicir abertamente que
non contratan a persoas que
non sexan xa famosas e lévano
moi a gala. Nin escoitan a gale-
gos nin ao resto de artistas es-
pañois; nin viaxan, nin coñe-
cen nada, soamente traballan
ou ben con algunhas axencias
desde hai anos e non cambian
a dinámica, ou traen ás persoas
que ven nas revistas especiali-
zadas de  música. Isto provoca
que, desde hai case dez anos, o
panorama musical galego sexa
árido, aburrido, anticuado co-
mo poucos e que as salas este-
an, moitas veces, baleiras.
¿¿NNeecceessiittaann  ooss  xxóóvveenneess  ssaaíírr  ddee
GGaalliizzaa  ppaarraa  ppooddeerr  tteerr  ééxxiittoo  nnaa
mmúússiiccaa  cclláássiiccaa??
É mellor estudar fóra nalgún
momento, porque no norte de
Europa hai un altísimo nivel.
Alí si hai ideas, apoio ao propio
que sexa bo e con amplitude de
miras. Non hai o complexo de
aquí, que non deixa máis que
entrever ignorancia e falta de
personalidade.
OO  aappooiioo  qquuee  pprrooppóónn  éé  uunn  ggrraann
rreettoo,,  ¿¿rreessuullttaa  rreeaallmmeennttee  aabbaarrccáá--
bbeell??
Si, porque é algo necesario e
que dará os seus froitos no fu-
turo. Eu confío nos mozos ou
nas mozas do futuro.
¿¿CCaall  ppeennssaa  qquuee  éé  oo  eessttaaddoo  ddee
ssaaúúddee  ddaa  mmúússiiccaa  cclláássiiccaa  ee  ddaa
aarrttee  eenn  xxeerraall  eenn  GGaalliizzaa??
Insisto en que ao non apoiarse
á formación musical, e soa-
mente grandes concertos por
parte de orquestras estranxei-
ras que nos visitan, a saúde da
cultura está mal, pero ao que
lle pareza que o estranxeiro vai
antes que a formación dos no-
sos mozos, seguramente lle
parecerá que vai moi ben,
¿non?
¿¿XXuullggaa  qquuee  sseerrííaann  nneecceessaarriiaass
aallggúúnn  ttiippoo  ddee  aaxxuuddaass  ccoonnccrreettaass
áá  mmúússiiccaa  cclláássiiccaa  ee  aa  ssúúaa  pprroo--
mmoocciióónn??
Non é axuda económica a ex-
presión, é que hai anos que Ga-
liza tería que ter un consello

de Galiza e un longo etcétera.
AAddeemmaaiiss  ddee  mmúússiiccaa  cclláássiiccaa,,
¿¿hhaabbeerráá  aappooiioo  aa  oouuttrroo  ttiippoo  ddee
mmaanniiffeessttaacciióónnss  aarrttííssttiiccaass??
Encantaríame poder ter unha
galería para expor arte galego
de artistas que empezan, qui-
zais a poña en Berlín, que esa si
é unha cidade con cultura, aín-
da que sen diñeiro, que curio-
so, ¿verdade?
¿¿PPoorr  qquuee  ccrree  qquuee  eessttee  ttiippoo  ddee
mmúússiiccaa  nnoonn  aattrraaee  aaoo  ppúúbblliiccoo??
A música clásica ten en todo o
mundo sempre a máxima
aceptación e está de moda
máis que nunca. En España en
xeral e en Galiza en particular,
levan a cultura xerentes que
moi pouco saben de música,
nin viron mundo. O mundo da
clásica cambia moito, coma to-

Laura Alonso, soprano

‘O panorama galego da música clásica
é árido, aburrido e anticuado’

’’Haberá unha inmensa
Cidade da Cultura pero
non hai axudas
para os xóvenes talentos”

’’Galiza gasta cantidades
enormes en propostas
que veñen de fóra e que
en nada contribúen
ao que hai aquí”

’’Os xerentes que traballan
en Galiza acostuman dicir
abertamente que non
contratan persoas
que non sexan xa famosas”
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César Lorenzo Gil

CC onta Xosé Manuel
Barbosa (Ourense,
1963) que empezou
a pensar en facer un

atlas histórico cando daba cla-
ses en Entrimo e precisaba
apoiar en mapas as súas expli-
cacións sobre historia. “Iso foi
hai cinco anos. Usaba mapas
mudos e ía pintando neles as
fronteiras, os movementos de
tropas, cidades e datas destaca-
das...”, explica.

Na feitura dos mapas usou a
“abondosa bibliografía” que di
que existe sobre a historia de
Galiza. “Nos últimos anos au-
mentou o fondo historiográfico
e é doado encontrar fontes que
xustifiquen cada mapa”.

A IDADE MEDIA.O libro dálle gran-
de importancia á época medie-
val. Barbosa supera os “mapas
de sempre” e inclúe cambios

territoriais que se produciron
durante guerras e invasións.
“Desde a independencia de
Portugal ao século XV en varios

momentos partes de Galiza e
Castela pasaron a Portugal, e vi-
ceversa. Aínda que houbo cam-
bios de fronteiras por períodos

duns poucos anos, quixen ex-
plicar que a conformación final
de Galiza puido cambiar en va-
rios momentos”.

MA A INE.40.ZG

A historia de Galiza en mapas
O historiador Xosé Manuel Barbosa
publica o Atlas Histórico da Galiza
(Edições da Galiza), un percorrido polo
noso pasado en mapas, algún deles
nunca debuxado até agora

Hispania, de 238 até fins do século III. 

Para Xosé Manuel Barbosa, a
historiografía galega foi tapan-
do ocos nos últimos anos con
grande acerto. “Traballos co-
mo o de Anselmo López Ca-
rreira sobre o reino medieval
de Galiza –editado por A Nosa
Terra– teñen gran valor e ser-
ven para que coñezamos moi-
tos feitos que se nos oculta-
ron”, afirma.

O historiador acha que, non
obstante, hai outras épocas
que deberían ser analizadas
“cunha visión propia”, para
superar mitos. “A Idade Mo-
derna merecería meirandes e
mellores investigacións. Con-
tamos co fantástico traballo de
Emilio González López pero
hai aínda moito que contar,
non só desde o punto de vista
económico –a influencia da

chegada do millo de América,
o peche dos mercados europe-
os...–, que talvez xa estea ben
tratado, senón desde un enfo-
que político”, subliña.

“Ben pouca xente sabe que
Galiza foi durante a dinastía
dos Habsburgo un reino con
institucións propias, que os
galegos protagonizaron varios
importantes episodios e que
xusto antes da invasión fran-
cesa estábase a negociar a im-
plantación en Galiza un réxi-
me foral semellante ao do País
Vasco e Navarra”.

Pensa Barbosa que tam-
pouco se explicou aínda de-
masiado ben a francesada en
Galiza. “Hai que destacar que
na nosa terra sufriu a primeira
derrota o exército napoleóni-
co en toda Europa, anos antes

da invasión de Rusia. E ese
éxito tivo moito a ver coa crea-
ción dunha Xunta de Galiza

que negociaba directamente
con Inglaterra como un reino
independente”.

OS MAPAS DA GABETA.Recoñece o
historiador que neste atlas
non lle entraron todos os ma-
pas que tiña debuxados. “Ha-
bía que discriminar, como é
lóxico. Cando o editor, Héitor
Nodal, o ilustrador, Xosé Ma-
nuel Gonçales e mais eu pre-
paramos o libro, démonos
conta de que había material
para novos volumes, tanto di-
vididos por épocas históricas
coma por temas. Quizais con
tempo vexan a luz”.

O Atlas Histórico da Galiza
foi o primeiro libro que publi-
cou Edições da Galiza, selo con
sede en Barcelona e en cuxa
fundación tivo moito a ver este
volume. “Un proceso e outro
estiveron interrelacionados.
Talvez non existiran un sen o
outro”, afirma Barbosa.�

‘Estivemos a piques de ter un réxime foral’

A guerra peninsular na Galiza, 1809.

Xosé Manuel Barbosa. J.M. RANSÉS /A.G.N.

>>>

CARTOGRAFÍA ALTERNATIVA
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rándose galega até o 1411. “Foi
por iso que varios monarcas
portugueses se proclamaron
reis de Galiza en varias e breves
conquistas do norte do Miño.
Mais no século XV a dinastía
Aviz abandona a esperanza da

Analiza Barbosa que a
época medieval é a que máis lle
interesa “porque foi nese tem-
po cando nace Galiza como
identidade”. O historiador con-
sidera que o xermolo dos reinos
cristiáns no oeste da Península
foi o primixenio reino suevo do
século V. “Tras a invasión árabe,
a Hispania visigoda asimilouse
con Al Andalus e o cristianismo
tomou como referencia a Galla-
ecia sueva. O poder eclesiástico
tivo dúas grandes capitais: Bra-
ga e Compostela”, prosegue.

“O reino de Portugal xorde
primeiro coma unha reivindi-
cación desa Galicia e de feito é
en Portugal onde sobrevive a
forma de goberno tradicional
sueva. A partir da escisión, a
igrexa compostelá, que era moi
poderosa naquela época (sécu-
los XI-XII) opta pola expansión
polo que hoxe é Extremadura e
Castilla-La Mancha; de feito, a
“reconquista” non é máis ca un
fenómeno expansionista gale-
go que acaba vencido polo no-
vo centro de poder de Castela e
Toledo nos séculos seguintes”.

Considera o autor do atlas
que Portugal seguiu conside-

reunificación e opta pola con-
quista ultramarina. É nese intre
cando Portugal asume a súa

idea lusitanista e empeza a es-
quecerse das súas orixes galai-
cas. Até tal punto que hoxe os

MA AzG

ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009

historiadores portugueses,
igual que os españois, negan
calquera orixe identitaria na ve-
lla Gallaecia. Estamos mal de-
fendidos en ambas as dúas his-
toriografías”.

Cuestionado sobre se non é
falaz proxectar o significado do
ser galego da actualidade no
pasado, Barbosa é claro. “A his-
toria axúdanos a fixar as nosas
raiceiras, a saber de onde vi-
mos. Hai 1.000 anos galegos
eran tanto os actuais portugue-
ses do norte como leoneses co-
mo asturianos e tan ridículo se-
ría pretender pensar que nestes
séculos non cambiou nada co-
mo ignorar os vínculos que en-
tre todos temos e que poderia-
mos aproveitar para colaborar
entre nós e ter máis fortaleza
diante dos poderes foráneos”.�

MA A INE.41.ZG

s
No Atlas Histórico da Galiza
hai tres mapas que nunca
existiron. Un deles recolle a di-
visión comarcal que propón
Nós-Unidade Popular, que
Barbosa compara coa aproba-
da polo Goberno.

Os outros dous son da auto-
ría do historiador. “Quixen ex-
por as miñas ideas sobre os
cambios territoriais que preci-
saría Galiza para recuperar o
equilibrio entre todas as súas
comarcas e tamén para evitar a
perda dos territorios galegofa-
lantes hoxe en día fóra das no-
sas fronteiras administrativas”.

Deste xeito, Barbosa creou
un mapa comarcal alternati-
vo, que pescuda na historia
para mudar as composicións
dalgunhas bisbarras. “Hai
concellos que se uniron de for-
ma artificial, contra os criterios
naturais xeográficos e históri-
cos que determinaron as súas
relacións tradicionalmente”.

Noutro mapa aposta por
unha “rexionalización”, con
novos espazos supracomar-
cais que substituirían as ac-
tuais provincias e tentarían
dotar da autonomía necesaria
cada zona. “Utilicei nomes
históricos para denominar ca-
da rexión e propoño uns lími-
tes que permitan o respecto ás
peculiaridades de cada territo-
rio dentro de Galiza e a necesi-

dade de vincular o Bierzo, o
Eo-Navia e demais lugares de
fala galega co resto do país, pa-
ra evitar que se perdan os seus
sinais de identidade que os
aproximan a nós e non ás au-
tonomías ás que pertencen”.

Barbosa considera que a
historia demostra que con
vontade o que hoxe parece
imposíbel pode ocorrer. “Qui-
zais pretender que o Bierzo
volva ser galego é hoxe utópi-
co pero no mundo vimos co-
mo cousas ben máis improbá-
beis se acabaron por cumprir.
Galiza será o que os galegos, e

neste caso os habitantes desas
zonas, queiran”.

AS PROVINCIAS. O historiador re-
corda que a actual división
provincial naceu da imposi-
ción centralista e matiza que
aínda así un dos fenómenos
propios da Galiza histórica se
mantivo. “A actual provincia
de Ourense é, con leves dife-
renzas, un calco da diocese
episcopal auriense. Esta era a
gran provincia galega xunto
coas terras de Toroño (sur da
provincia de Pontevedra, a
partir de Vigo e até A Caniza).”�

As rexións do futuro?

Proposta de rexionalización.

>>>

’’Desde a independencia 
de Portugal ao século XV,
en varios momentos,
partes de Galiza e Castela
pasaron a Portugal
e viceversa”

A Grande Guerra Irmandiña, 1446-1469.

A Península Ibérica nos reinados de Fernando III e Afonso o Sabio (1217-30 e 1284).

O  Imperio Romano e o Reino da Galiza no ano 411.

’’Hai 1.000 anos galegos eran
tanto os actuais
portugueses do norte,
como leoneses
e asturianos”
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‘‘AAFar’ un din irei
(eu, mia) madre,
se vos prouguer,
meu amigo, que

mi ben quer, e dieri-lh’ eu entoa
coita do meu corazón”. En 1875
“Il Canzioniere’ da Biblioteca
Vaticana recolleu, entre as cin-
co que del se conservan, esta
cantiga do trobador Xohán de
Requeixo, unha das personaxes
senlleiras da comarca de Chan-
tada. Existe discrepancia sobre
o lugar no que naceu pero os es-
tudosos datan a súa chegada ao
mundo ao redor do século XIII.
Na Idade Media a súa fama
traspasou fronteiras. Agora no
cumio do Monte Faro, ao que
se referiu na súa obra, pódense
contemplar a homenaxe á súa
figura que se fixo gravando en
diferentes monolitos de pedra
parte dos seus escritos.

Xohán de Requeixo conta xa
con oco de seu na historia da

ción feita con estacas para de-
fenderse dos ataques dos inva-
sores normandos e agarenos.

Romanos, normandos, ára-
bes, liñaxes de señores feudais e
representantes das diferentes

lecturas que durante a Idade
Media se fixo do cristianismo e
o papel da Igrexa na terra, habi-
taron durante séculos os límites
que na actualidade comprende
a comarca de Chantada. Para
topar a pegada dos primeiros
poboadores cómpre remontar-
se ao comezo da Idade de Ferro,
entre os séculos X e VI antes da
nosa era. As construcións cas-
trexas aínda son visíbeis nas
planicies de Líncora, Centulle,
San Sebastián, Nogueira, More-
da e Castro Candaz (anegado
polo encoro de Belesar, vi-

comarca de Chantada, prolífera
en creadores, marcada tamén
polo pulo que adquiriu na Ida-
de Media o cristianismo, polas
potencialidades dos  valores na-
turais e pola riqueza patrimo-
nial que encerra. Todos eses as-
pectos veñen de ser recollidos
en Chantada,a nova entrega da
colección Comarcas de Galiza
coa que Edicións A Nosa Terra
redescobre unha das zonas in-
teriores da Ribeira Sacra.

Coordinado por Adela Leiro,
o libro percorre, da man das in-
vestigacións e fotografías reca-
badas polo equipo que ela mes-
ma dirixe, os tres concellos que
integran esta comarca: Carba-
lledo, Chantada e Taboada.

Sobre o topónimo que lle dá
nome á comarca, os estudosos
artellaron diferentes teorías
que gardarían relación co seu
devir histórico. Unha das que
ten adquirido máis forza vin-
cula o termo á palabra “planta-
da”, que se empregaba para
designar un tipo de fortifica-

O románico, as viñas en sucalcos ou unha
flora e fauna dun microclima propio
derivado das grandes masas de auga
embalsada son algúns dos aspectos nos que
se detén a nova entrega da colección
Comarcas de Galiza (Edicións A Nosa Terra),
que redescobre o interior da Ribeira Sacra

MA A INE.42.ZG ANOSATERRA
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COMARCAS DE GALIZA

’’Unha das teorías sobre
o topónimo da comarca ten
relación cunha estrutura
defensiva empregada
contra as invasións
dos normandos e agarenos”

A penichaira de Chantada entre a serra do Faro e o río Miño.

Portada  románica de Bembibre.

Chantada,
nas portas da Ribeira Sacra

Froitos de érbedo.

Carballos de Cartelos. Carballedo conserva amplas carballeiras cos exemplares máis

vellos e grandes do país. 

’’A igrexa de Chouzán
foi trasladada pedra a pedra
debido á construción
do encoro de Belesar.
No traslado perdeuse
parte da estrutura”

Toda a comarca inscríbese
dentro da denominación de
orixe Ribeira Sacra. Segundo
apunta Lucas Labrada, en
Descripción económica del
Reino de Galicia, a Chantada

do século XVIII era xa unha
grande produtora de viño,
castañas e herbas. Naquel
momento a súa industria
principal estaba orientada ta-
mén cara o tecido, pero co
tempo iría mudando consi-
derabelmente.

Nos últimos quince anos o

número de adegas inscritas
dentro do consello regulador
da denominación de orixe Ri-
beira Sacra duplicouse, a ex-
tensión dedicada ao cultivo
pasou de 300 hectáreas a
máis de 1.200 no mesmo pe-
ríodo e a produción multipli-
couse por dez.�

Viño sacro

>>>
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síbel en época de seca). 
Sobre moitos destes luga-

res, a obsesión cristianizadora
fixo construír igrexas ou cru-
ceiros coa intención de arredar
os cultos panteístas e pagáns e
de reconducilos cara a adora-
ción de Cristo. Un exemplo
disto confórmao a ermida,
agora en ruínas, erguida no
castro de San Sebastián, no
concello de Chantada. Hai
quen sostén que foi morada do
pobo brigancio e que a súa im-
portancia foi notábel. Coa che-
gada do cristianismo cons-
truíuse sobre os restos unha
pequena igrexa da que hoxe só
se conserva o achado dunha
pía de auga bendita e un vago
recordo da súa existencia na
memoria dos máis vellos. 

A chegada da Idade Media e
o peso da Igrexa deixáronse sen-
tir nestas terras e legaron a súa
pegada no posterior devir histó-
rico. Situada no centro do país,
as condicións xeográficas con-
verteron estas terras, no pasado,
nun lugar ideal para o illamento
e o retiro.  O poder eclesiástico e
monacal convertéronse dende
entón, e até a súa decadencia
posterior, no principal protago-
nista. Entre as numerosas fun-

dacións destaca a de Santa Ma-
ría das Pesqueiras (a igrexa foi
declarada monumento históri-
co artístico en 1950), no concello
de Chantada, e as de San Xoán
da Cova (excepcional mostra da
arte románica) e Chouzán (coa
mesma protección dende
1950), en Carballedo. 

Esta última edificación pre-
senta a particularidade de que
tivo que ser trasladada pedra a
pedra dende a ubicación ini-
cial até onde se ergue hoxe en

día por mor da construción do
embalse dos Peares. No trasla-
do perdeuse parte da estrutu-
ra. A pesar de todo conserva o
estilo románico a ábsida e a
parte anterior da nave.

Xunto a estas mostras que
deu o románico poden visitar-

se outras tamén destacadas,
como é o caso da Igrexa de San
Pedro de Bembibre, no muni-
cipio de Taboada, datada a fi-
nais do XII, Santa María de
Bermún, San Cristovo de For-
nas, San Miguel do Monte ou
San Salvador de Brigos.�

?UERE SABER MÁIS?
A Ribeira Sacra II, na colección Ca-
dernos de viaxe de Edicións A No-
sa Terra.

Cerdeiras en flor e sucalcos de cepas en Belesar.          

Taboada e o canón do Miño desde o alto de San Cristovo. Ao fondo, o Monte Meda e

San Mamede.

O miño entre Chantada e O Saviñao.

Muíños no río Asma.

A paisaxe de Penas Agudas, en Taboada.

A barca
tradicional

No facer diario dos habi-
tantes da comarca tivo
sempre especial importan-
cia a presenza do río. Non
só abastecía a rega dos cul-
tivos senón que se conver-
teu ademais nunha das
principais vías de comuni-
cación. Ao seu abeiro, os
poboadores foron artellan-
do toda unha serie de bar-
cas, que se irían melloran-
do co tempo, propias das
ribeiras miñotas. Unha de-
las é a denominada barca
de Chantada, cun costelar
formado por tres ou catro
domos, na que non se
aprecia diferencia entre
popa e proa. No concello
de Ferreira de Pantón exis-
tían barcas moi parecidas
que estiveron en uso até os
anos oitenta do pasado sé-
culo XX.

Da auga, ademais da
tradición das barcas flu-
viais, tamén se conservan
unha manchea de histo-
rias e lendas. Os ríos foron
fonte de recursos pero ta-
mén de esparcemento e
de relación... con seres mí-
ticos xurdidos do maxín
dos seus poboadores. Con
eles compartíase territorio
pero tamén conflito. É o
caso das xacias, un seres
emparentados coas sere-
as, ou das cobras que ron-
daban a Ribeira Sacra e
das que se dicía que cando
eran abondo vellas podían
voar.�

A barca do Miño, moi empregada

noutros tempos para o transporte

da uva no tempo da vendima.

A comarca de Chantada conta no

seu patrimonio natural cunha

destacada riqueza referido ao

bosque autóctono galego, con

numerosos exemplos de carba-

llos centenarios. Un deles, deno-

minado o Carballo dos Cartos, co-

lleu fama dende a carlistada aso-

ciado a unha lenda popular da

zona. Está situado no camiño real

que une a vila coa parroquia de

Santa María do Castelo e forma

parte do pazo de Perrelos. 

Segundo conta a tradición este

árbore foi utilizado por un veciño

para gardar as súas riquezas, e,

dende aquela, foi costume meter a

man nun burato que ten no pé pa-

ra ver de sacar a man chea de car-

tos. Cando morreu, foi colocado na

praza da vila como monumento.�

O carballo dos cartos
>>>

Gato algarío (Genetta genetta),

mamífero

de orixe

africana, 

habitante dos

bosques da Iberia e sur da Galia.
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Xerardo Dasairas

DD espois do intento
fallido de Soult
para invadir Por-
tugal polo Baixo

Miño, o mariscal decide facelo
polo Val do Támega cara onde
se repregaran as tropas de La
Romana. O mal tempo rei-
nante neste inverno galego,
converte o traxecto nunha pe-
nosa marcha, retardada ase-
made polas accións dos gue-
rrilleiros que lles van causan-
do numerosas baixas. A reta-
garda española de La Romana
(coñecido xa en Galiza como o
marqués das Romarías pola
sua fuxida permanente) esta-
ba composta de paisanos gue-
rrilleiros que eran quen real-
mente lle plantaban cara aos
franceses. Numerosas accións
de atosigamento víñanse pro-
ducindo ao seu paso polo Val
Miñor, a Paradanta e outras
comarcas galegas que se er-

guían ante os abusos e aldra-
xes dos invasores. 

Na ponte de Xinzo de Limia
caen máis de trescentos paisa-
nos producíndolle case seis-
centas baixas ao inimigo que
resposta cebándose coa pobo-
ación da vila que ocupan o 23
de febreiro.

A pesar do freo que as parti-
das guerrilleiras lle van poñendo
aos franceses, estes instalan o
seu cuartel xeral en Vila de Rei o
5 de marzo, mandando rexe-
mentos de cabalería cara a fron-
teira e cara Laza nun movemen-
to envolvente para ocupar o Val
de Monterrei. O marqués de La
Romana aínda está en Monte-
rrei e desprázase a Oimbra onde
pacta cos portugueses a protec-
ción para a súa retirada que co-
meza de inmediato. Mais, a
vangarda do exército francés
entra no Val na madrugada do
día 6 de marzo cando aínda a re-
tagarda do exército español no
seu repregue cara Puebla de Sa-

Situémonos na Galiza de hai exactamente
douscentos anos. Estamos baixo a invasión
francesa, dentro do que internacionalmente
se denominou ‘Guerras Peninsulares’.
Só trinta anos despois de rematada,
a historiografía española lle comezaría
a chamar Guerra da Independencia

ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009
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BICENTENARIO DA GUERRA PENINSULAR

A finais de 1808, o marqués
de Santa Cruz estableceu en
Mourazos (Verín) unha aca-
demia militar para a forma-
ción do Batallón Literario de
estudantes de Santiago.

O día 26 de xuño e a causa
das refregas cos franceses

que fuxían, falecería en Cha-
ves o 6º marqués de Valada-
res, Martín Benito Henrí-
quez Sarmento de Valada-
res. Era coronel de infantería
do Rexemento Provincial de
Ourense e tte. coronel das
Milicias Provinciais de Tui.�

Dous feitos remarcábeis

Episódios bélicos
no Val de Monterrei

nabria, aparece á vista dos fran-
ceses. Entón, o xeneral Frances-
chi decide mandar os seus dra-
góns e cabalería lixeira contra
ela. Era o rexemento de Mallor-
ca, procedente de Oimbra, e for-
mado na súa maioría por solda-
dos e paisanos mal uniforma-
dos e peor armados quen mar-
chaba ao pé das estribacións do
Pozo do Demo cando se produ-
ciu o ataque. Cara as doce e me-
dia do mediodía 1.500 franceses
a cabalo envolveron a tropa es-
pañola, que dispersa e con bai-
xas, fuxiu cara os montes próxi-
mos (coñecidos aínda hoxe co-
mo a Fraga do Pendón) desde
onde aínda fustrigaron a cabale-
ría francesa. 

Segundo algunhas fontes,
foron 400 os mortos españois,
mais o parte francés fala de que
foron 100 os abatidos, ademais
dos prisioneiros e feridos. Os
sobreviventes reuníronse coas
tropas do xeneral Mahy que de
Osoño marchaban cara A Tre-
pa. Neste lugar, tropas dos re-
xementos de Zamora, Aragón,

1º de Barcelona, provincial de
Ourense, provincial de Tui, os
restantes do de Mallorca e un-
ha columna de granadeiros de
Galicia, víronse envolvidos por
catro rexementos de cabalería
francesa da división Frances-
chi. O enfrontamento, que co-
mezara ás tres e media da tar-
de, saldouse coa morte de 1.200
homes e 400 prisioneiros, se-
gundo os franceses, e de 300
entre mortos e feridos, segun-
do os españois.

Ao tempo, desde as estriba-
cións que se erguen rente ao río
Búbal polo sur, entre 3.000 ou
4.000 soldados portugueses
tentaban entreter ás tropas
francesas e protexeren así a reti-
rada española. O rexe- >>>

Guerrilleiros galegos.
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mento nº 12 de Homens
de Magalhães defendía a ponte
de Vilaza con dous canóns can-
do as tropas francesas do xene-
ral Delaborde atacaron con
dous reximentos de infantería.
Os portugueses deciden retirar-
se cara a noitiña ante a chegada
dun escuadrón de dragóns dei-
xando no campo algunhas bai-
xas e un canón. Os franceses ti-
veron nesta acción 80 mortos e
moitos feridos.

Mentres as tropas españolas
fuxían cara a Meseta, sacrifican-
do numerosos homes, Soult
entra en Portugal tomando sen
resistencia a praza de Chaves o
11 de marzo. A derrota dos
franceses en Porto polas tropas
anglo-portuguesas, obriga a
Soult a retornar polo Val de Sa-
las en direción a Lugo. Isto posi-
bilitaría a reconquista das cida-
des ocupadas e a expulsión dos
franceses de Galiza.�

MA A INE.45.ZG

Mando supremo: Brigadeiro

Francisco da Silveira Pinto da Fon-

seca

Axudante de praza: José Pereira

Soromenho

Tenente coronel Francisco Ho-

mem de Magalhães Quevedo Pi-

zarro, tenente coronel José Antó-

nio Ferreira Montalvão.

Sobre 4.000 homes:

Rexemento de infantaría nº 12 ao

mando de Francisco Homens

de Magalhães.

Rexemento de infantaría nº 24

Batalhão de caçadores de Monta-

legre.

Rexementos de Milícias de Chaves,

Lamego, Bragança, Mirandela,

Vila Real e Moncorvo. Paisanos

en matilha.�

Baixas
nestas batallas

ESPAÑOLAS

Ábedes: 100 mortos e 100
prisioneiros
A Trepa: 1.200 mortos e 400
prisioneiros (o parte oficial
fala de 300 baixas entre
mortos e feridos)
Feridos: 154 ingresaron no
hospital de Monterrei
Bandeiras: Reximentos de
Ourense, Tui e Aragón.
PORTUGUESAS

Vilaza: (?)
Chaves: 500 prisioneiros de
tropa, 2.000 (fontes portu-
guesas din 200) de milicias,
1.200 paisanos en armas e
50 canóns
FRANCESAS

Vilaza: 80 mortos e moitos
feridos polos portugueses
A Trepa(?)�

Contabilízase o total das tropas.

A estas haberíalle que restar as

que ían quedando nas prazas to-

madas (en Vigo 2.000 homes dos

xenerais Chalot e Limousin) e os

mortos e feridos.

Mando supremo: marechal Soult

(duque de Dalmacia)

Estados maiores: 751 (xenerais,

Comandantes, Xefes, Oficiais, Alfé-

reces); Suboficiais e tropa: 23.813

homes; Sanidade, intendencia e

posta: 402 homes; Tesourería: 1

pagador e empregados (?); Muni-

cionamento: 10 mulas, 11 caixas

de infantería e 75 carros de bois

cargados de cartuchos.

INFANTERÍA:

1ª división: 6.000 homes

Mando: Xeneral de división Merle

4º Rexemento de infantería lixeira

15º Rexemento de infantería de liña

2º Rexemento de infantería lixeira

36ª Rexemento de infantería de liña

2ª división: 4.800 homes

Mando: Xeneral de división Mer-

met

31º Rexemento de infantería lixeira

47º Rexemento de infantería de liña

122º Rexemento de infantería de liña

2º - 3º e 4º Rexementos suízos

3ª división: 4.000 homes

Mando: Xeneral de división Dela-

borde

17º Rexemento de infantería lixeira

70º Rexemento de infantería de liña

86º Rexemento de infantería de liña

4ª división: 3.200 homes

Mando: Xeneral de división Heudelet 

15º Rexemento de infantería lixeira;

Tiradores da Garda de París; 32º Re-

ximento de infantería lixeira; Lexión

hannoveriana; 26º Rexemento de

infantería de liña; Lexión do Sur; 66º

Rexemento de infantería de liña e

82º Rexemento de infantería de liña.

CABALERÍA

4ª división de dragóns: 1.900

cabalos.

Mando: Xeneral Lahoussaye: 

Brigada Marisy: 17º e 27º Rexe-

mentos de dragóns.

Brigada Colaincourt: 18º  e 19º Re-

xementos de dragóns

5ª división de dragóns: 1.000

cabalos.

Mando: Xeneral Lorges.

Brigada Vialannes: 13º e 22º Rexe-

mentos de dragóns.

Brigada Fournier: (enviada ao 6º

corpo de exército)

División de cabalería lixeira:

1.300 cabalos.

Mando: Xeneral Franceschi: 1º Re-

xemento de húsares; 22º Rexe-

mento de cazadores; Cazadores

hannoverianos e 8º Rexemento de

dragóns.

Artillería: 1.150 homes (repar-

tidos na infantería)

1 canón de 12 polgadas; 4 canóns

de 8 polgadas; 1 canón de 6 polga-

das; 14 canóns de 4 polgadas; 4 ca-

nóns de 3 polgadas e 4 obuses de 6

polgadas.�

Tropas francesas

Tropas portuguesas

Mando supremo: Pedro Caro y

Surena (marqués de La Romana)

Outros mandos: Brigadeiro

Gabriel de Mendizábal; brigadei-

ro Francisco Gil Taboada; briga-

deiro Marqués de Valladares; bri-

gadeiro Antonio Darcourt; te-

nente coronel de granadeiros Jo-

aquín Ponze; coronel García del

Barrio; coronel Josef Quiroga y

Quindós; coronel Carlos de los

Rios; comandante Félix Prat; co-

mandante Luis Miñano; axudan-

te Silverio Menduíña; xefe de es-

cuadra Juan Josef García; cape-

lán Antonio Campero; xefe de

guerrilleiros: José Montanos Gar-

cía de Arcucelos (Laza).

Ao redor de 9.000 homes: Dú-

as divisións A primeira, mandada

polo xeneral Mahy e a segunda

polo xeneral Gil Taboada. Outro

continxente divisionario de

avangarda, mandábao o briga-

deiro Gabriel de Mendizábal,

vasco, do exército da Xunta de

Galiza.

Rexemento de Sevilla “El Peleador”

Rexemento de voluntarios da Co-

rona

Rexemento de la Princesa

Rexemento de la Victoria

Rexemento de Zamora

Rexemento de Aragón

Rexemento de León

Batallón de infantería lixeira de

Barcelona

Rexemento de Hibernia

Rexemento de Mallorca

Rexemento do Príncipe

Rexemento de Toledo

Rexemento de Xirona

Batallón do Provincial de Ourense

Batallón do Provincial de Tui

Granadeiros provinciais de Galicia

Paisanos guerrilleiros galegos e ca-

taláns

Destacamentos de cabalería�

Tropas españolas

’’Numerosas accións 
de atosigamento víñanse
producindo ao seu paso
polo Val Miñor,
a Paradanta
e outras comarcas galegas”

’’Cara  as  doce e media
do mediodía, 1.500
franceses a cabalo
envolveron
a tropa española”

>>>
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Espacio-culinario Monvinic.

XOGAR.

Aventuras
na cultura
dos castros
O vindeiro 21 de marzo abrirá as
súas portas na localidade portu-
guesa de Boticas, situada preto
de Ourense, o parque multia-
ventura A Botica do Lazer. Cun-
ha filosofía de fomento da sensi-
bilidade cara á sustentabilidade,
o patrimonio e o respecto ao
medio ambiente, este parque
temático quere recordar as pe-
gadas que a cultura prerromana
tivo nesta zona do norte de Por-
tugal, onde se achou a imaxe en
pedra do chamado Guerreiro
Galaico-Lusitán, contemporá-
neo de Viriato. 

As instalacións, contan con
tres zonas de actividade, Terra,
Auga e Aire así como un campo
de minigolf, karting, piscinas
exteriores e cubertas, pavillón

dos Vins Alemanys, unha autén-
tica maratón, pola sua duración,
de dez da mañá a catro da tarde,
e polo número de viños a pro-
bar, pero que ben pagaba a pena
por ser unha oportunidade úni-
ca de acercarse aos viños das
adegas máis atractivas de Ale-
maña. As primeiras impresións,
que son as máis puras, lévanme
á elegancia, frescura e limpeza
dos rieslingde Nahe en xeral e de
Hermann Dönnhoff especial-
mente, noutro rexistro unha
pinga máis goloso pero co mes-
mo trasfondo de finura estuve-
ron os viños do Mosel-Saar-Ru-
wer: Fritz Haage Grans-Fassian.
Os que satisfan sempre e que só
mentando o seu nome os nosos
sentidos xa imaxinan os estimu-
los que os van a impregnar son
os viños de Bürklin-Wolf (Pfalz) e
de Georg Breuer (Rheingau). Co-
mo sorpresas recordo os de Ge-
heimer Rat Dr. Von Basser-
mann-Jordan (do nome eviden-
temente non recordaba nin a
primeira palabra, eran os do re-
canto) e os de Wittmann de
Rheinhessen. Sen saír de Girona
acercamonos ao FórumGastro-
nomic onde, tras unha primeira
volta polas súas labirínticas sa-
las, visitamos o gran espazo que
tiña a Xunta de Galicia, no que se
ofrecía un completo programa
de degustacións e catas guia-
das. A presenza galega neste Fó-
rum non se reduciu a este espa-
zo senón que tivo unha impor-
tante participación con coci-
ñeiros como Pepe Solla, Xose
Cannas ou Javier Rodriguez
Taky,asi como a organización
do encontro de blogueiros por
parte de Manuel Gago. 

PORTO. Uns días despois na Es-
séncia do Vinhodo Porto com-
probamos como detrás dos pre-
ponderantes Douros e Alente-
jos van gañando espazo os ele-
gantes e saborosos viños do Dão
ou os atractivos e máis cosmo-
politas viños da Estremadura.

Seguiremos dando voltas ao
redor do mundoviño desde os
cada día máis importantes vi-
ños do noso país.�

Antonio Portela
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MUNDOVIÑO.

Tres visitas
O Mundoviño debe ser algo así
como estar en Barcelona e ter a
posibilidade de pasar por unha
pléade de viñotecas e atopar to-
da clase de viños. Un día despois
acercarse a Girona para desfru-
tar dunha ocasión única como é
a gran cata de viños alemáns e
de paso visitar o Fórum Gastro-
nomic, onde ademais doutras
viandas probar unha boa tanda
de viños cataláns ou poder asis-
tir no stand da Consellaría de
Medio Rural a varias catas de vi-
ños galegos, e aos poucos dias,
no magnifico ambiente rena-
centista do Palacio da Bolsa de
Porto, degustar os mellores vi-
ños de Portugal e algún viño dos
nosos antípodas na Esséncia do
Vinho. Pero vaiamos por partes.

BARCELONA. Barcelona é unha ci-
dade agradábel, cómoda, fácil de
patear, activa pero non estresan-
te, con ese aire mediterráneo
que se nota limpo de precon-
ceptos e de tantas caralladas que
outros aires nos fan chegar. A
maiores dos grandes atractivos
que posúe, os que en cada viaxe
temos sempre unha cita co
mundo do viño, atopamos un
paraíso de viñotecas con dife-
rentes filosofías e tamaños: El
Celler de Gelida, L’Anima del vi,
Vila Viniteca, Vinus & Brindis,
Petit Verdot, Enoteca D’Italia,
Monvinic, e outras que descoñe-
zo, nas que mergullarse en miles
de posibilidades para atopar o
que se busca ou descubrir novas
opcions. Coa desculpa de sau-
dar e charlar co gran sommelier
César Cánovas tiven o pracer de
mergullarme no espazo cultural
de Monvinic, onde desde xullo
do ano pasado van perfilando
paso a paso, con moito funda-

mento, un escenario que todo
amante da cultura do viño dese-
xaría ter ben perto: unha biblio-
teca con todos os contidos que
rodean o viño, guías e revistas de
todo o mundo, acceso á internet,
unha sala de catas que soñaria-
mos calquera dos que damos
cursos, incríbel oferta de viños
por copas de todo o mundo que
se pode consultar facilmente
mediante unha pantalla con to-
da a información, foto incluída,
de todos os viños disponíbeis e a
uns prezos incríbeis.Un espazo
culinario cunha cociña tradicio-
nal para todos os gustos e unha
adega con 3.000 referencias de
calquera parte imaxinábel do
mundo que coa cadencia dos
pasos medidos, como todo o
que fan, situarán nas 4.000 que
teñen como obxectivo.

GIRONA. En Girona tiñamos dúas
citas, a primeira delas era a cata
presentación da anada do 2007

polideportivo, campo de fútbol
de céspede artificial e pazo de
congresos. 

Entre as múltiples posibilida-
des que inclúe a oferta deste
parque de aventuras destacan
as rutas 4x4, escalada, rafting,
barranquismo, kayak en augas
bravas, voo en ultralixeiro, para-
pente e paramotor e non des-
carta adaptarse ás necesidades e
suxerencias do público.

A Botica do Lazer, que per-
tence a empresa santiaguesa de
turismo activo Itineris, está
adaptada a calquera minusvalía
física, psíquica ou sensorial e ten
cabida para a organización de
despedidas de solteiro, conven-
cións de empresa, campamen-
tos e eventos deportivos. 

Máis información e reservas
en  www.itineris.es e no teléfono
981103002.�

E.E.

viaxar.comer.mercar

Pormenor das torres nevadas.

[arriba]. Nas instalacións da Botica do

Lazer [dereita] poden practicarse todo

tipo de actividades de aventura.

Fachada do local El Celler de Gelida.
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menú degustación co seu selo
persoal que ten como ingre-
dientes principais alimentos
pertencentes ao Craega para
ofertalo durante 15 días. 

O obxectivo é impulsar unha
gastronomía saudábel e respec-
tuosa co medio ambiente así
como a incorporación de ali-
mentos naturais, libres de aditi-
vos, pesticidas e fertilizantes ás
cartas dos estabelecementos de
restauración. 

Nesta apetitosa e saudábel ac-
ción participan Xavier González
(Restaurante A Rexidora de Ou-
rense), Marcelo Tejedor (Casa
Marcelo de Santiago), Pepe Solla
(Casa Solla de Poio), Xosé Torres
Cannas (Restaurante Pepe Vieira
Camiño da Serpe de Poio), Xoán
Crujeiras e Beatriz Sotelo (Res-
taurante A Estación de Cambre),
Miguel Campos (Restaurante A
Gabeira de Ferrol), Taki González
Ponte, Manuel Chaves e Eduar-
do Pardo (Restaurante Domus

da Coruña), Héctor López (Res-
taurante España de Lugo), Rafael
Centeno (Restaurante Maruja Li-
món de Vigo), Gonzalo Rey (Res-
taurante El Mercadito de Santia-
go), Manuel García (Restaurante
O Retiro da Costiña de Santa
Comba), Pablo Romero (Restau-
rante Allo e Aceite de Marín), Ya-
yo Daporta e Antonio Botana
(Restaurante Pandemonium de
Cambados). 

A última etapa desta campa-
ña gastronómica que está a pi-
ques de rematar achega os pro-
dutos ecolóxicos do 2 ao 15 de
marzo aos restaurantes Domus
(A Coruña), España (Lugo), A
Rexidora (Ourense) e Allo e
Aceite (Marín). 

As características dos menús
ecolóxicos poden consultarse
na web do Grupo Nove
www.nove.biz na que se inclú-
en os horarios, teléfonos e situa-
ción dos restaurantes. �

E. Estévez
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COMER.

Cociña de autor
con alimentos
ecolóxicos
O Craega (Consello Regulador
da Agricultura Ecolóxia de Gali-
cia) e o Grupo Nove (cociñeiros
comprometidos coa cociña ga-
lega de gran calidade) unen for-
zas nunha proposta pensada
para os amantes da boa mesa.
Trátase dunha acción na que a
cociña de autor galega aposta
polos alimentos ecolóxicos ads-
critos no Craega. 

O resultado é unha campaña
que botou a andar o pasado 2 de
febreiro e que se estende até o 15
de marzo nos restaurantes dos
chefs pertencentes ao Grupo
Nove que consiste en que cada
un dos cociñeiros concibe un

VIAXAR.

Turismo rural
e activo
para mozos
por 100 euros

Por segundo ano consecutivo
arrancou o programa 'Primave-
ra Activa', unha iniciativa pensa-
da para mozos de entre 18 e 35
anos que combina actividades
de lecer e tempo libre con esta-
días en casas de turismo rural en
toda Galiza. Esta proposta, que
se desenvolverá durante todas
as fins de semana de marzo,
abril e maio, ofrece por 100 eu-
ros aloxamento e manutención
completa (cea do venres, almor-
zo, xantar e cea do sábado e o al-
morzo do domingo), o trans-
porte dende a casa rural até o lu-
gar das actividades durante a
xornada do sábado e o progra-
ma de actividades, equipo de
monitores e material para o seu
desenvolvemento. É importan-
te sinalar que os posuidores do
Carné Xove gozarán dun 25 por
cento de desconto adicional so-
bre os 100 euros da tarifa. 

De dereita a esquerda Xosé Solla, de Casa Solla de Poio; Miguel Anxo Campos, de A Gabeira de Ferrol e, ao fondo,

Hector López, do Restaurante España de Lugo.

Os cogumelos, eses ‘froitos’
que aparecen nos húmidos
outonos e primaveras,
corresponden á parte visíbel
dalgúns fungos. Son a
estrutura que soporta
órganos reprodutores
microscópicos.

Edicións A NOSA TERRA

PLANTAS MEDICINAIS & COGUMELOS

O pracer que supón
identificar no campo a flora
curativa dos nosos maiores

e coñecer os seus usos
tradicionais é un estímulo
suficiente para achegarse

a este mundo.

'Primavera Activa' oferta un
total de 1.100 prazas distribuí-
das en 107 aloxamentos e 18 ro-
tas distintas a elixir, e conta coa
participación de nove empresas
de turismo activo e medio cento
de monitores especializados.

Entre as opcións de activi-
dades, que se poden consultar
nas webs de da Dirección Xeral
de Xuventude (www.xuventu-
de.net), Turgalicia (www.tur-
galicia.es) e a páxina propia do
programa (www.primaveracti-
va.info) figuran rutas en canoa
polo Miño e visita as adegas
Terras Gauda; unha ruta de
sendeirismo pola Serra do Suí-
do e visita ao Castro de Troña;
unha travesía en piragua polo
encoro de Portodemouros;
mergullo deportivo e ruta en
catamarán; tiro con arco e raid
de orientación ou unha ximka-
na de orientación, así como
circuítos termais, paseos a ca-
balo ou actividades náuticas
como surf e bodyboard.

As reservas fanse por vía tele-
fónica chamando aos números
indicados na información de ca-
da unha das actividades ou no
da Dirección Xeral de Turismo
981 544 840.�

E. Estévez
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Baixo o título “25 anos compar-

tindo ilusións”, Caixanova vai or-

ganizar unha mostra que con-

memora o cuarto de século

transcorrido desde a aperturo

do seu emblemático centro cul-

tural en Vigo. 

Vanse lembrar as raíces cultu-

rais de Caixanova, partindo das

décadas dos anos 60 e 70, pa-

sando polo acto de inauguración

do centro o 22 de marzo de

1984, e abordando a vida cultu-

ral e social a partir desa data. A

viaxe no espazo farase cun per-

corrido polo propio edificio, até

o punto de recrear, dentro da

Sala de Exposicións, o Teatro-

Sala de Concertos, con butacas,

anfiteatros e escenario incluídos.

A exposición permitirá tamén in-

troducirnos nun camerino e des-

cubrir nomes que pisaron ese Cen-

tro Cultural , como José Carreras,

Jose María Rodero, Verónica

Forqué, Ainoha Arteta, Lola He-

rrera ou Nuria Espert, entre ou-

tros moitos.

Tamén haberá un apartado dedi-

cado ás diferentes obras que col-

garon das súas paredes en diferen-

tes mostras:  dende Velázquez, O

Greco, Goya, Ribera, Dalí, Kan-

dinsky, Van Gogh, Renoir, Cez-

zanneou Modigliani , até os mes-

tres da escola d’A Haiada mostra

aberta estes días,son autores  pro-

tagonistas destas exposicións.

De  mediados de marzo até maio, no

Centro Cultural Caixanova, en Vigo.

Coordenado por Gonzalo Vilas

20.30 h. Eureka (Ernie Gehr, 1974);
La revue(Sergei Loznitsa, 2008),
112 .́ Subtítulos en galego.
Luns 9
Cine e Exilio
20.30 h. Sierra de Teruel, André
Malraux, 1939., 79 .́ Entrada gratuíta.
Martes 10 
Cine e Exilio
20.30 h. Noticiero Arsfilms, (Silvio
Santiago, 1945); Galiza en Vene-

pectáculo de maxia coa show His-
torias de maxia, a cargo do mago
Chrystyan Magic.

A CORUÑA
¬ CINE. Forum Metropolitano.
Poden verse esta semana:  Free
Zone (Zona Libre),  de Amos Gitai
(Bélxica, España, Francia, Israel, 2006).
Intérpretes: Hanna Laszlo, Natalie
Portman. Xoves 5, venres 6 e sábado
7. Entradas a 3/2 euros, nos Cines  Fo-
rum Metropolitano. No mesmo local,
Le journal d'une femme de cham-
bre, de Luis Buñuel (Francia, Italia,
1964). Intérpretada por Jeanne Mo-
reau. Do xoves 6 ao sábado 7.
¬ CINE. A Grande Ilusión. Filme
clásico de Jean Renoir (1937), feito
nos albores da II Guerra, e ambien-
tado na 1ª. O  luns 9, ás 18:00 e 20:30,
en V.O.S.E., na Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Programación  CGAI. 
Xoves 5
Robert Rossen
20.30 h. Body and Soul (1947), 85´.
Subtítulos en galego.
Venres 6
Cine Social 09
20.30 h.Struggle, Ruth Mader, 2003.
74´. Subtítulos en castelán. Entrada
gratuíta.
23.00 h. After Hours / Remontaxe: A
historia oficial

L’Histoire du soldat inconnu,
(Henri Storck, 1932); La rabbia (Pier
Paolo Pasolini e,Giovanni Guares-
chi, 1963) 63´. Cine / Vídeo. Subtítu-
los en galego.
Sábado 7
James Benning: 13 films
18.00 h. Landscape suicide (1986),
93 .́ Subtítulos en galego.
Remontaxe: Escola americana / A his-
toria oficial

BAIONA
¬MÚSICA. Ataque escampe. O
grupo gosta de se definir como
rock de serie B, partindo dunha
instrumentación sinxela e unhas
letras críticas.O venres 6, ás 23:30,
no Marrucho.

O BARCO
¬TEATRO. No comment: Obra.
Producción da compañía Pt. Excén-
tricas, coa actuación de Marcos
Orsi e Vítor Mosqueira, a función
vai ter lugar este venres 6, ás 21:00,
noTeatro Municipal Lauro Olmo.

BOIRO
¬TEATRO. Cachai. A obra intro-
dúcenos nunha viaxe,que se inicia
cando non queda nada, familia,
casa, traballo, identidade legal, sa-
úde ou afecto. Polo grupo Miros-
copio Perdicións,o venres 6, ás
21:00, na   Casa da Cultura Ramón
Martínez López.

BUEU
¬MÚSICA. Xabel Vegas & Las
Uvas de La Ira. Actuación que
terá lugar este domingo 8, ás 21:30,
no Café Bar Aturuxo.

BURELA
¬TEATRO. Purgatorio.Dous gru-
pos de almas, unhas aspirantes ao
inferno e outras ao ceo, buscan
pola cidade o lugar onde se fai visi-
ble oPurgatorio. Polo grupo Pista-
catro. Este venres 6, ás 21:30, na
Casa da Cultura.

CANGAS
¬MÚSICA. O sonoro maxín.
Completa banda que afronta diver-
sos ritmos musicais, e que vai estar o
sábado 7, ás 21:30, na Salason.
¬TEATRO. Cachai. A obra introdú-
cenos nunha viaxe,que se inicia
cando non queda nada. Polo grupo
Miroscopio Perdicións. O sábado
7, ás 21:00, noAuditorio Municipal.

CARBALLO
¬MÚSICA. Xabel Vegas & Las
Uvas de La Ira. Actuación para
este venres 6, ás 23:00, na Sala A
Reserva.
¬MÚSICA. Silvia Penide. Volta
a voz do pop galego logo da in-
tensa xira de 2008. O venres 6, ás
21:00, entradas a 3 euros, no Pazo
da Cultura.

CARRAL
¬TEATRO. As aventuras de Poli-
chinela "A Galiña Negra".Tea-
tro in fantil polo grupo Danthea Tea-
tro, o sábado 7, ás 18:00, na Sala The
Star.Na mesma sesión, a compañía
Ni Fu ni Fa Animación poñerá en es-
cena a obra Recicla-Arte. E na
mesma data e sala, mais ás 23:30, es-

A cantante María Manuela actúa

esta semana en Padrón, acompa-

ñada doutras artistas galegas como

Paloma Suances, Pilocha ouXiana

Lastra,dentro da programación do

Xacobeo, Vai de Camiño.

25 anos
do Centro 
Cultural 
Caixanova

Enrique Líster, lembrado nun documental de Margarita ledo.

Fachada do Centro Cultural.

¬ ARTE
Miradas. Desde o Informa-
lismo ao multicor.
A Fundación Caixa Galicia chega
ao seu vinte aniversario e celébrao
cun programa de exposicións
centrado nos fondos da Colección
que leva o seu nome, recente-
mente ampliados coa adquisición
de trinta e seis novas obras, asina-
das por  Miró, Tapies, Gordillo,
Chillida, Clave, Dalí, Picasso, So-
rolla ou Barceló, entre outros. 

O proxecto expositivo “Miradas”,
vai recoller ao longo deste ano
unha escolma desta colección,
nas cidades d’A Cioruña, Santiago,
Lugo e Ferrol, nas respectivas se-
des da entidade financieira. A pri-
meira  mostra,“Desde o informa-
lismo ao multicor”, repasa a arte
ibérica do último medio século da
man do comisario Alfonso de la
Torre, percorrendo os principais
movementos artísticos dos anos
cincuenta ata a explosión creativa
dos oitenta. 

Poderemos visitar nela obras de
Tàpies, Antonio Saura, Chillida,
Manolo Millares, Rui Chafes, Da-
río Villalba, Rafael Canogar e
unha longa lista. A mostra que
agora se presenta n’A Coruña in-
clúe algunha das adquisicións

máis recentes da Colección, e
arrinca desde o informalismo, co-
rrente na que se engloban todas
as tendencias abstractas e xes-
tuais que se desenvolveron en Eu-
ropa logo da Segunda Guerra
Mundial, ata a explosión de cor e
formas que aparecen en escena
nos oitenta.

O ano 1957, simbolizado pola
creación de diversos grupos artís-
ticos, supuxo a plena consolida-
ción e o recoñecemento interna-
cional da abstracción española,
que tomaría unha nova dirección
a principios dos setenta. Nesta dé-

cada teñen lugar exposicións que
presaxian un cambio de ciclo, que
chegaría culminar no bulebule ar-
tístico dos oitenta. O símbolo do
cambio e da substitución da pin-
tura informalista cara ás novas xe-
racións estaba encarnado por
José Guerrero, Luís Gordillo e
Tàpies. A galería Juana Mordó, so-
litaria pioneira da difusión da arte
contemporánea española, e os ar-
tistas de “El Paso” e do “Grupo de
Cuenca” foron os encargados de
centrar a actividade.
Até o 31 de maio, na Fundación

Caixa Galicia, A Coruña. 

Escena circense, obra de Antoni Moldó.
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zuela (Xurxo Martínez Crespo, 2007)
55 .́ Vídeo. Entrada gratuíta.
Mércores 11
Cine e Exilio
20.30 h. Liste, pronunciado Líster
Margarita Ledo, 2007. 111´. Entrada
gratuíta.
No Centro Galego de artes da Imaxe,
Rúa Durán Loriga, 10.
¬EXPO.Manuel Facal. Caixanova
e o Concello da Coruña presentan
unha exposición retrospectiva de
Manuel Facal na que se realiza un
completo repaso ao seu traballo a
través de 62 pezas, partindo dos
anos 70 e chegando ás súas últimas
creacións. Até o 22 de marzo, no
Quiosco Alfonso.
¬EXPO.A cidade na arte. A expo-
sición pretende reflectir as diferentes
miradas que os artistas proxectaron
sobre a cidade da Coruña ao longo
dos séculosanalizando a repercusión
que as ditas interpretacións tiveron,
non só no contexto das súas propias
obras, senón tamén en relación coa
historia do paisaxismo. Até o 3 de
maio,  no  Museo de Belas Artes.
¬EXPO.Fotógrafos da Natu-
reza 2009. Un ano máis, Caixa-
nova presenta no Aquarium Finiste-
rrae, e por primeira vez en España,
esta exposición de fotografías de
natureza, unha das máis consolida-
das internacionalmente.
¬EXPO.Pintura/Fotografía. Re-
seña de varias exposicións abertas
na cidade:
StudioStorms. Fotografías de Luis
Lleó, até o 29 de marzo.Galería Ana
Vilaseco.
Exposición Noutrora. Un grupo de
veciñas de Atocha Alta recolle a his-
toria do seu barrio en 300 fotografías.
Até fins de mes, na Casa Museo Casa-
res Quiroga.
¬MÚSICA.Bruno T. Ford. Bruno é
xa coñecido na escena galega como
cantante, guitarrista e líder da banda

alemá Río Bravo. Está este xoves 26,
ás 23:00, no Garufa. O venres 6, ás
23:00, actuación do grupo Batusi,
conxunto instrumental, que com-
bina temas propios e versións de gru-
pos coma booker-t, Nick Cave ou te-
levisión, con un matiz funky.
¬MÚSICA. Tangazz. Unha visión
personal dos clásicos tangos de ba-
rrios porteños adubiada co mellor do
jazz standard, sempre ao frente da
vangarda. O venres 6, ás 23:00, no
Jazz Vides.
¬MÚSICA. O oído contemporá-
neo. É unha actividade cuxo princi-
pal obxectivo é reunir a toda a familia
os domingos pola mañá, facendo
que os máis pequenos vivan as súas
primeiras experiencias musicais
dunha maneira lúdica e divertida.
Este domingo 8, ás 12:30, John Cage
Intermission Percusion. No MACUF.
¬TEATRO.Giseliña.  A mirada con-
temporánea de Cisco Aznardecidiu
deterse sobre o Ballet Giselle, como
base do proceso creativo da nova
produción do Centro Coreográfico
Galego. O sábado 7, ás 21:00,  e do-
mingo 8 ás 19:00, no Teatro Rosalía.
¬TEATRO. A ratiña e o caracol.
Teatro infantil polo grupo Páprika
Teatro , o sábado7, ás 17:00, e do-
mingo 8 ás 12:30 e 17:00, no Teatro
del andamio.

CULLEREDO
¬MÚSICA. Moondogs Blues
Party. O grupo galego de soul e
blues vai estar este xoves 5, ás 22:30,
noForum Celticum. 
¬MÚSICA. Encontro de cantau-
tores. Estes cantantes: Carlos Bau,
París Joel, Pablo Rubén Fernández,
César de Centi, Xurxo Mares, José Luis
Paz, David Taboada e Fátima Baña es-
tarán, dentro do programa Vai de Ca-
miño do Xacobeo,  o venres 6, ás
20:30, no Edificio de servicios múltiples
de O Burgo.

A ESTRADA
¬MÚSICA. Los reyes del K.O. Con-
certo deste dúo de blues e rock, san-
tiagueses habitualmente asentados
en Berlín. Este venres 6, ás 21:00, no
Teatro Principal.

FERROL
¬ CINE. La Vaquilla. Intento un
tanto fallido, mais interesante de
ver, de Luis berlanga por facer
unha comedia da Guerra Civil. Pro-
xéctase este luns 9, ás 18:00 e 20:30,
en V.O.S.E., na Sede Fundación Caixa
Galicia.
¬ CINE. Ciclo cine obreiro. Ten
lugar todos os martes, ás 19:00, en-
trada de balde,no Ateneo Ferrolán.
¬EXPO. As orixes da vangarda
rusa. Algunhas das obras máis so-
bresalientes da vangarda rusa de fi-
nais do XIX e inicios do século XX, de

nomes como Kandinski ou Malié-
vich. Até o 29 demarzo, na Galería
Sargadelos.
¬EXPO. A rebelión dos xéne-
ros. Exposición de pintura de doce
artistas de distintas procedencias e
épocas, que inclúe paisaxes, retra-
tosa e flores como temas dos ca-
dros. Estará aberta até o 3 de maio,
no Centro Torrente Ballester.
¬EXPO.Museo naval. Exposición
permanente de barcos antigos, ma-
terial de navegación, mapas...De
martes a domingo, incluídos festi-
vos, de 10:30 a 13:30, noCentro Cul-
tural e Social de Herrerías.
¬MÚSICA. Música Infantil. Pro-
grama para os colexios, co espectá-
culo As formas da música, por Car-
men Losada. O martes 10, ás 10:00
e 12:00, no Teatro Jofre.
¬MÚSICA. Sr. Chinarro. Antonio
Luqueé un dos artistas máis conso-
lidados do underground español. Sr.
Chinarro empeza a xira de presenta-
ción do seu último disco Ronrone-
ando.  O venres 6, ás 21:00, na  Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬MÚSICA. Miguel Alonso. Este
músico ferrolán, que desenvolve
asúa actividade desde o ano 2000,
estará este sábado 7,ás 20:00, no
Ateneo Ferrolán.
¬MÚSICA. Aguardiente Swing
Quartet.Cuarteto alacantino for-
mado en 2000 que rende tributo ao
jazz e ao swing dos anos trinta e co-
renta. O sábado 7, ás 23:00, na Sala
Run Rum.
¬MÚSICA.Samuel Leví.Este mozo
músico e cantante vigués actúa este
sábado 7, ás 00:00, entrada de
balde, na sala A Fusa.
¬TEATRO.Morte no garaxe.
Adaptación da película “Reservoir
dogs” pola A.C. Falcatrueiros de
Monterroso (Director: Jose García).
Dentro do cicloDomingos a escena.
O domingo 8, ás 19:00, no Centro Cí-
vico Caranza. 
¬TEATRO. Bolboreta .A divertida
historia dun monstro peludo, un rei
egoísta e unha nena valente. Un es-
pectáculo presentado por Títeres
Trompicallo. O mércores 11, ás
10:00 e 12:00, para colexios, no Tea-
tro Jofre.

LARACHA
¬MÚSICA. A Tuna Rastafari.
Concertodeste peculiar grupo de
mergulladores (na vida laboral) e
músicos. O venres 6, ás 24:00, no Pub
d´Antón Rock Café .

LUGO
¬ CINE. Underground. Filme
do singular director serbio Kus-
turica, enmarcado no ciclo Anti-
belicismos. O martes 10, ás  20:00
en V.dobrada, no Centro Socio-
cultural Caixa Galicia.

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

Giseliña é unha nova produción do
Centro Coreográfico Galego, e que
estes días poderemos ver represen-
tada no Teatro Rosalía coruñés, no
que supón a súa estrea.

Kiko Veneno
Fillo de militar, naceu en Figueres,
medrou en Cádiz e reside desde
hai moitos anos en Sevilla. Foi
descubrir o flamenco, curiosa-
mente, nunha viaxe polos Esta-
dos Unidos. En 1975, nun encon-
tro que cambiaría a súa vida, co-
ñeceu ós irmáns Rafael e
Raimundo Amador, cos que
forma o grupoVeneno.

Colaborou con Camarón, e
adaptou obras de Lorca ao seu
particular estilo, co tema que lle
deu máis popularidade, Volando
Voy, entre outros.

Tras unha carreira con diversas
vicisitudes e altibaixos, en 2005
publica El hombre invisible. No
2006  forma xunto con Los De-
linqüentes,Tomasito e Mucha-
chito Bombo Infierno o grupo
G5, editando un disco baixo o
signo da improvisación.

En medio de habituais xiras es-
tatais e internacionais, Kiko
chega estes días a Galicia, nunha
desas actuacións que el califica
“de guerrilla”, en locais pequenos
e pouco publicitadas.
O xoves 5, no Pazo da Cultura de

Narón.

Nena Daconte
Veñen de gañar o premio á me-
llor canción do ano nos Premios
de la Música e van estar en Vigo e
Pontevedra nestes días. O con-
certoenmárcase na programa-
ción do ciclo NX, música e artes
escénicas destinadas a atraer ao
público máis novo, o tentará este
dúo, liderado por Mai Meneses.

Co seu primeiro traballo acada-
ron o disco de ouro e convertí-
ronse no grupo revelación do
2006, logrando o Premio Ondas,
dous premios da Academia das
Artes e Ciencias da Música, ou
sendo finalista ao premio de me-
llor grupo español nos MTV Eu-
rope Music Awards, entre outras
distincións. Un éxito que a eles
mesmos lles sorprendeu e non
esperaban voltar a repertir. Pero
co seu novo traballo discográfico,
Retales de Carnaval, están vol-
tando a acadar o éxito de ventas
e veñen de proclamarse vence-
dores no apartado de mellor can-
ción do ano, co tema Tenía tanto
que darte.
O sábado 7 en Pontevedra, e o do-

mingo 8 en Vigo, nos Centros de

Caixanova.

¬ MÚSICA

Fuenteovejuna
Estrea no estado.
Os C entros Culturais de Caixanova
acollen nesta semana a estrea no
estado desta versión deFuenteove-
juna, o clásico de Lope de Vega, de
quen se está a celebrar o seu ano
comemorativo.

O director inglés Lawrence Bos-
well, ao frente da súa compañía e
cun espectacular elenco de maís de
trinta actores, presenta esta mon-
taxe, que xa ten recollidomoi boas
críticas na súa xeira internacional.

Boswell, un mellores dos directo-
res do Reino Unido, foi director aso-
ciado da Royal Shakespeare Com-
panye Premio Olivieren 1997.

Fuenteove-
juna, obra cume da literatura uni-
versal, foi escrita en 1612. Texto de
contido socia, é un dos títulos máis
coñecidos na amplísima obra do
escritor.

Os feitos desenvólvense na aldea-
cordobesa de Fuenteovejuna, en
época do reinado dos Reis Católi-
cos, entre 1474 e 1516. O texto pre-
séntanos a rebelión do pobo,
unido ante a tiranía e a inxustiza . En
palabras de Boswell, aobraconec-
tacoas preocupacións do público
actual e entusiasmará á xente nova
e a aquela que nunca foi ao teatro.

En Vigo, Vilagarcía, Pontevedra e Ou-

rense (consultar axenda).

¬ TEATRO

O director Lawrence Boswell.
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GUIEIRO.50. DE CULTURA E ESPECTÁCULOS

Suances e Xiana Lastra estarán
este venres 6, ás 20:00, no Audito-
rio Municipal.

PALAS DE REI
¬MÚSICA. Concerto Vai de Ca-
miño.Os cantautores Luis Moroe
Zapatocarán o domingo 8, ás 19:00,
na Casa da Cultura.

PONTEAREAS
¬MÚSICA. Graham Foster Trío.
Comeza a súa carreira en 1972, e
despois de ser descuberto por Elton
John, tivo o primeiro éxito coa súa
propia balada "Count me out" do LP
"On the line". Establecido en España,
ten tocado cos mellores músicos do
panorama rock e blues. O venres 6,
ás 00:00, no Salón Parroquial.

PONTECALDELAS
¬MÚSICA. Snatch. A diversidade
de estilos,dentro do amplo abano
da música negra, conforman o facer
deste grupo santiagués. Actuación
o sábado 7, ás 23:30, no Pub Leblón.

PONTEVEDRA
¬ CINE. O Grande Dictador. Pa-
rodia sobre o nazismo e unha das fi-
tas claves da historia do cine debida
ao xenio Charles Chaplin (1940).  O
martes 10, ás 20:00 en V.O.S., na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬ CINE. Juno. Filme independente
producido por John Malkovichque
se convertiu nunha das revelacións
do ano 2007, no que conseguiu o
Oscar ao mellor guión orixinal.  O
mércores 11, ás 20:00, no Cine-
Clube Pontevedra, Teatro Principal.
¬EXPO. Fosa común. O alemán
Günter Schwaiger é un director
de cine e teatro afincado en Es-
paña dende os anos 90, apaixoado
pola etnografía e as historias de
enterramentos durante o fran-
quismo. Tom Lavin, recollendo o
traballo do anterior, presenta esta
videoinstalación, até o 28 de
marzo, na Casa da Campás.
¬EXPO. Fotografías e curta-
metraxes de Horacio Cop-
pola.  A exposicióncomponse de
125 fotografías e 4 curtametraxes
realizadas polo fotógrafo arxentino,
responsable da primeira ollada mo-
derna na historia da fotografía de
Arxentina. Até o 15 de marzo, no
Museo de Pontevedra.
¬EXPO. Oito_artistas.gal. A
mostra pooderá visitarse dende o
xoves 22. Temáticas, técnicas e for-
matos diversos ( vídeo, debuxo, es-
cultura, fotografía, gravado…) con-
forman os traballos de varios/as de
recén titulados en Belas Artes. Na
Sala X (Facultade de Belas Artes).

pectáculo presentado por Títeres
Trompicallo. O domingo 8, ás
18:00, no Auditorio Municipal.

NIGRÁN
¬MÚSICA. Transilvanians. A
banda galega de fusión vai estar
este venres 6, ás 23:00, no Bar Patos.

NOIA
¬TEATRO. Extrarradios (come-
dia das mulleres desampa-
radas). A historia de dúas mulleres
marxinais que cruzan os seus cami-
ños, pola compañía Teatro do No-
roeste, este venres 6, ás 22:00 , no
Teatro Coliseo Noela. 

ORDES
¬MÚSICA. Moon Cresta. Unha
banda do que eles denominan po-
wer & funk, estilo aberto e ecléc-

tico que recupera os sons do rock e
funk dos 70. O venres 6, ás 23:00,
na Sala Badulake.

OURENSE
¬ CINE. A Grande Guerra. Fan-
tástico traballo nomeado ao Óscar á
mellor película estranxeira (1959),
no que Mario Monicelli mestura
con acerto comedia e unha aceda
crítica social. Proxéctase este martes
10, ás 20:00, en V. dobrada, na Sede
Fundación Caixa Galicia.
¬EXPO. Aberto e saturado.
Obras de Santiago Barreiros e
Jorge Díaz, no Centro Cultural da
Deputación.
¬EXPO.A risa púrpura de Kai-
rós.  Pinturas de Pedro Proença,
até o 31 de marzo, na Galería Marisa
Marimón.
¬MÚSICA. Banda de Música
Municipal de Ourense. Actua-
cións todos os venres ás 20:00 , no
Auditorio Municipal.
¬MÚSICA. Magín Blanco & Bur-
gas Beat. Magín Blanco leva gra-
vando discos desde finais dos 80
tanto co seu grupo La Rosa como en
solitario, sempre coas mellores críti-
cas. Burgas Beat é a continuación
doutro grupo clásico da escea na-
cional, Cosecha Roja. O venres 6,  ás
21:30, no Cafe Cultural Auriense.
O sábado 7, ás 21:00, actuación do
grupo Magritte.
¬MÚSICA.Russian Musical
Chamber Ensemble Vitoria.
O seu repertorio parte de obras
maxistrais do Barroco (Vivaldi,
Bach...) romanticismo, música po-
pular de principios do século XX
ata as creacións máis modernas
dos compositores do século XXI.
Hoxe interpretan a A. Vivaldi e As-
tor Piazzola. O domingo 8, ás
19:00 , no Teatro Principal.
¬TEATRO. A maxia da Santa
Compaña. Espectáculo de maxia
a cargo do Mago Teto, O  venres 6 e
sábado 7, ás 18:00, no  Auditorio Mu-
nicipal .
¬TEATRO. A Pensión.  Un conto de
suspense que explora as conse-
cuencias da soidade. Representada
pola compañía Redrum Teatro, diri-
xida por Alex Sampayo. O sábado
7, ás 20:30,  no Teatro Principal
¬TEATRO. Fuenteovejuna.  Co-
memorando o Ano de Lope de
Vega, estrease esta produción diri-
xida polo inglés Lawrence Bos-
well, coa presenza duns trinta ac-
tores. O martes 10, ás 20:30,  no Au-
ditorio Municipal. 

PADRÓN
¬MÚSICA. Concerto Vai de
Camiño. As cantantes María
Manuela con Pilocha, Paloma

torio Municipal Gustavo Freire. 

MARÍN
¬MÚSICA. Graham Foster Trío.
Comeza a súa carreira en 1972, e
despois de ser descuberto por Elton
John, tivo o primeiro éxito coa súa
propia balada "Count me out" do LP
"On the line". Establecido en España,
ten tocado cos mellores músicos do
panorama rock e blues. O xoves 5, ás
22:30, na Sala Ache.

MELIDE
¬MÚSICA. Aphonnic. O grupo de
rock vigués está este venres 6, ás
01:00, no Pub Gatos.
¬MÚSICA. Cornelius. Unha das
bandas galegas con mellor directo e
futuro. Actúan o venres 6, ás 00:30,
na Sala 600.
¬MÚSICA. Mecánicos. A música
inglesa e estadounidense de man
de The Beatles, The Kinks ou Small
Faces mistúrase nun nostálxico cóc-
tail con grupos españois e galegos
da época dourada do pop.  O venres
6, ás 23:00, na Fundación.

NARÓN
¬MÚSICA. Kiko Veneno. O can-
tante sevillano vai facer unha actua-
ción este xoves 5, ás 20:30, no Pazo
da Cultura.
¬TEATRO. Vuelo 6408. Unha opor-
tunidade de ver catro visións coreo-
gráficas diferentes gañadoras de di-
ferentes premios, pola compañía Pi-
sando Ovos. Función parao sábado
7, ás 20:00, no Auditorio Municipal.
¬TEATRO. Bolboreta .A divertida
historia dun monstro peludo, un rei
egoísta e unha nena valente. Un es-

¬EXPO. A Ronda. A exposición
amosa o último traballo da Compa-
ñía de Teatro USC-Lugo, e recompila
fotos de Mario García Herradónda
montaxe da obra homónima de Ar-
tur Schnitzler, dirixida polo drama-
turgo Quico Cadaval. Até o 17 de
marzo, na Facultade de Veterinaria.
¬EXPO. Mulleres e sindica-
lismo nacionalista en Galiza.
Exposición que se poderá visitar até
o  12 de marzo, no Museo Provincial. 
¬EXPO. Vermellas. A exposición
rende homenaxe ás mulleres que
sufriron represalias en Galicia a raíz
da Guerra Civil. NoCampus de Lugo.
¬EXPO. Paisaxes humaniza-
das. Terras vividas. Fotos de
Luis H. Flores Rivas. Até o 9 de
marzo, na Biblioteca Provincial. 
¬MÚSICA. Bukowski Blues
Trío?. Movidos polo seu amor
polo blues, o funk e, por suposto, o
rock, a banda de Valdeorras leva en
activo (de forma intermitente)
desde mediados dos noventa. O sá-
bado 7, ás 23:30, na Sala Babel.
¬MÚSICA. Tontxu.O cantautor vai
estar este venres 6, ás 24:00,  no Club
Clavicémbalo.
¬MÚSICA. Graham Foster Trío.
Comeza a súa carreira en 1972, e
despois de ser descuberto por Elton
John, tivo o primeiro éxito coa súa
propia balada "Count me out" do LP
"On the line". O sábado 7,  ás 24:00,
no Club Clavicémbalo.
¬TEATRO. Aeroplanos. Unha obra
en clave de comedia protagonizada
por X.M.Olveira e Ernesto Chao,
que segue unha exitosa xeira de re-
presentacións. Polo grupo Lagarta,
lagarta. O xoves 5, ás 20:30, noAudi-

ANOSATERRA
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A Pensión, obra representada en Ourense.

Antonio Luque, coñecido artísticamente como Sr. Chinarro, actúa esta semana nunha sala de Ferrol.

O cantante catalán-sevillano Kiko
Veneno fará unha aparición en Na-
rón, nun concertocoa súa banda,
este xoves 5.
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polo inglés Lawrence Boswell,coa
presenza duns trinta actores. O do-
mingo 8 e luns 9,  ás 21:00,  no Centro
Social Caixanova. 

O PORRIÑO
¬MÚSICA. Quempallou. Afinca-
dos en Bueu, este grupo folc ven tra-
ballando na recolleita e composi-
ción dende o ano 2000. Están este
venres 5, ás 23:00, entradas a 5 e 6
euros, descontos a socios, no Bar Li-
ceum.

PORTONOVO
¬MÚSICA. Fuzztones + The
Phantom Keys. Concerto que
terá lugar  este sábado 7, á 01:30, en-
tradas a 18 e 15 euros, na Sala Boga-
loo.

REDONDELA
¬MÚSICA. Chicho e a Santa
Compaña.Obra de teatro con tin-
tes de humor, a cargo da compañía
Lambríaca Teatro, este sábado 7, ás
20:30, no Multiúsos da Xunqueira.

SALVATERRA
¬TEATRO. Banda Potemkin. Esta
nova banda móntase nuns estalei-
ros da Grela, na Coruña, entre o fe-
dor da gasolina e o ruído infernal
dun xerador. O sábado 7, ás 00:00,
noVagalume Café Concerto.

SANTIAGO
¬CINE. Cando romperon os
diques.Subtitulada “Un requiem
en catro actos”, este documental de
Spike Leecéntrase nos sucesos aca-

ecidos despóis do paso do Katrina
por Nova Orleáns e o desastre huma-
nitario causado. O mércores 11, ás
22:00, no Cineclube Compostela, Cen-
tro Social O Pichel.
¬ CINE. En terra de ninguén. O
director bosníaco Danis Tanovic de-
butaba na realización cinematográ-
fica con esta comedia negra
(2001)que relata a historia de dous
soldados, un bosníaco e outro serbio,
atrapados en terra de ninguén. O
martes 10, ás 18:00 e 20:30, en
V.O.S.E., na Sede Fundación Caixa Gali-
cia.
¬EXPO.Exposicións de pintura.
Reseña de varias exposicións abertas
na cidade:
1:10 , de Sara Fuentes, na Zona "C",
até o 19 de abril.
Recolecta, de Guillermo Aymerich,
até o 11 de abril, na Galería C5.
Insomnio, obras de Renata Otero, na
Galería de arte Espacio48.
Doñana: o refuxio dos mitos, expo-
sición do artista cubano Jorge Cama-
cho, até o 28 de abril, na Fundación
Granell.
¬EXPO. 1:10, de Sara Fuentes.
proxecto específico de Sara Fuentes
Cidpara a Zona "C", componse de 14
fotografías de pequeno tamaño en
forma de caixas que representan de-
talles recollidos da arquitectura do
espazo expositivo contiguo, o CGAC.
Até o 19 de abril, na Zona C.
¬EXPO. Antón Mouzo. Antolóxica
da obra do pintor e escultor de Vi-
mianzo, desaparecido hai un ano en
plenitude da súa carreira. Até o 31 de
marzo, no Auditorio de Galicia.

GUIEIRO.51.

¬EXPO. Espazo Colección Cai-
xanova. A Colección de Arte Cai-
xanova mostra en Pontevedra unha
selección dos seus fondos da arte
galega, dende o século XIX ata a ac-
tualidade. Até o 12 de abril, no Cen-
tro Social Caixanova.
¬EXPO. Luisa Lambri . A obra e
espazos arquitectónicos de Álvaro
Siza centra a obra da fotógrafa ita-
liana Luisa Lambri. Até o 7 de
marzo, na Fundación RAC, Padre Sar-
miento, 41.
¬EXPO. Pintar o verde com le-
tras . Exposición de ilustración por-
tuguesa, programada dentro do X
Salón do Libro Infantil e Xuvenil de
Pontevedra. Até o 15 de marzo, na Bi-
blioteca Pública.
¬MÚSICA. Recital de Paulo
Brasil. O pianista brasileiro actúa
cun repertorio composto por temas
de Beethoven, Liszt e Villa-Lobos. O
xoves 5 ás 20:30,  no Conservatorio
Manuel Quiroga.
¬MÚSICA. Nena Daconte.O con-
certo enmárcase na programación
do ciclo NX, música e artes escéni-
cas destinadas a atraer ao público
máis novo, o que de seguro conse-
guirá este dúo, liderado por Mai
Meneses. O  sábado 7, ás 21:00, en-
tradas de 15 a 18 euros, no Centro
Social Caixanova.
¬MÚSICA. Meu. O grupo pop ga-
lego torna aos escenarios co seu
novo disco Did You Hear?. O sábado
28, ás 23:00, na Sala Karma.
¬TEATRO. Fuenteovejuna.  Co-
memorando o Ano de Lope de Vega,
estrease esta produción dirixida

ANOSATERRA
5-11DE MARZO DE 2009

Magritte , grupo ourensán formado por José Lameiras (músico de El Pararrayos)  e Nate Borrajo (de Sarabela Teatro), actúan no Café Auriense.

Fuenteovejuna, unha estrea no
estado a ter lugar en Vigo e Ponte-
vedra, nunha versión da obra de
Lope por Lawrence Boswell.

Quere saber máis?                                       anosaterra.com
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¬EXPO. Portas de luz. Unha
achega á arte e á cultura en
Galicia nos 70. A década dos 70
constituíu en toda Europa un mo-
mento convulso culturalmente, en
que novas formas de cultura popu-
lar se mesturaron con modalidades
de alta cultura. Na mostra contém-
plase a súa pegada en Galiza en to-
das as facetas culturais. Até o 3 de
maio, noCGAC.
¬MÚSICA. Kephir + La Edad
Prohibida. Concerto para este
xoves 5, ás 21.00, entrada de balde,
no Pub Norfolk.
¬MÚSICA. Saratoga. A veterana
banda de heavy Metal actúa este sá-
bado 7, ás 21.00, na Sala Capitol.
¬MÚSICA. XI Ciclo de Novos
Intérpretes. Recital de piano e
clarinete que ofrecerán dúas pro-
mesas da música clásica galega
dentro do XI Ciclo de Novos Intépre-
tes da Asociación Galega da Lí-
rica. O luns 9, ás 20:30, no Para-
ninfo da Universidade.
¬MÚSICA. Vaamonde, Lamas
& Romero. Con Vellas artes, o

seu novo disco conxunto, Vaa-
monde, Lamas & Romero queren
amosar a súa persoal visión da mú-
sica popular cunha proposta atre-
vida e divertida. O martes 10, ás
21:30, na Casa das Crechas.
¬TEATRO. El rey de la soledad.
Espectáculo do grupo Playground,
o sábado 7, ás 21:30, e domingo 8, ás
20:00, na Sala NASA.
¬TEATRO. As Dunas. Estrea desta
produción do CDG, texto da auto-
ría de Manuel Lourenzo e direc-
ción de Quico Cadaval. O venres 6
e sábado 7, ás 20:30, o domingo 8
ás 18:00, e o mércores 11 ás 11:00,
no Salón Teatro.
¬TEATRO. Un agasallo para Xa-
quín. Unha produción destinada
aos máis novos, polos Monicreques
de Kukasque vai estar o vindeiro xo-
ves 5, ás 18:00 , noTeatro Principal. O
venres 6 e sábado 7, ás 21:00, o
mesmo grupo escenifica a obra para
adultos 7 contos capitais (His-
torias para pícaros adultos).
¬TEATRO. Valentino Rufini e
Âkil Pillabán, de viaxe a Mi-

lán (e van sen un can).Obra di-
rixida aos cativos, polo grupo Talía
Teatro. O domingo 8, ás 12:30 , e
luns 9, ás 11:00 na SGAE.

SERRA DE OUTE S
¬MÚSICA. Aid.  A hiphopeira vi-
guesa de moda nos últimos tem-
pos actúa este xoves 5, ás 00:30, no
Café Antano.
TUI
¬TEATRO. Aeroplanos. Unha
obra protagonizada por X.M.Ol-
veira e Ernesto Chao, que segue
unha exitosa xeira de representa-
cións. Polo grupo Lagarta,
lagarta. O venres 6, ás 21:30, e sá-
bado 7, ás 20:30, no Teatro Munici-
pal-Edificio Área Panorámica.

VIGO
¬CINE. Xogos Prohibidos.
Tenra, e terrible á vez, visión da gue-
rra a través dos ollos duns nenos, e
do famoso leit-motiv musical de
Narciso Yepes, a cargo do director
René Clément (1951). Proxéctase
este martes 10, ás 18:00, en V. do-
brada, e 20:30 en V.O.S., na Sede Fun-
dación Caixa Galicia.
¬EXPO.Reconquista: 1809-
2009.Por primeira vez, poderán ad-
mirarse obxectos e documentos

como as armas que o imperio fran-
cés empregou na contenda, os uni-
formes de combate, ou documentos
inéditos sobre a Reconquista de Vigo
e a posterior batalla de Ponche Sam-
paio. Até o 30 de marzo, no Pazo Mu-
seo Quiñones de León.
¬EXPO. As embarcacións tradi-
cionais do Arco Ártabro ata
ría do Eo.Móstrase a evolución do
deseño, ao longo dos anos, de bar-
cos, remos, velas e materiais de cons-
trución de embarcacións da costa
norte galega. Até o 15 de marzo, no
Museo do Mar, Avda. Atlántida 160.
¬EXPO. Out Side. A obra de Gar-
cía-Xesto defínese como un es-
tudo do plano e as súas posibilida-
des matéricas. Até o 15 de marzo,
na Sala de Exposicións I do Centro
Cultural Caixanova.
¬EXPO. Eduardo Blanco
Amor. A ollada do desexo.
Obra gráfica 1933-1973. A ex-
posición pretende, a través dun
discurso estético contextualizado
polos referentes históricos con-
temporáneos ao autor,dar a coñe-
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A cantante viguesa de hip-hop. Aid.

As Dunas, obra escrita por Ma-
nuel Lourenzo e dirixida por
Quico Cadaval, é a estrea teatral
do CDG que se pode ver durante
varios días no Salón Teatro de
Santiago.

II Premio de Poesía María Mariño
A Asociación Teenses pola Igualdade de Teo (A
Coruña) convoca o II Premio de Poesía María
Mariño.

1º.- Poderán participar todas as persoas poe-
tas maiores de idade que o desexen calquera
que sexa a súa nacionalidade sempre que o seu
traballo veña escrito en galego.

2º.- Os poemas que se presenten terán que
ser orinxinais, inéditos e non presentados nou-
tros concursos, sendo libres o tema e maila
forma.

3º.- II Premio María Mariño de Poesía estará
dotado cun:

Primeiro Premio de500€ e un 
Segundo Premio de 300€.
4º.- Cada concursante participará cun só po-

ema, que non deberá exceder dos 100 versos
mecanografados a dobre espazo en formato
DIN-A4, por unha soa cara e por quintuplicado.

5º.- Os poemas deberanse presentar baixo
lema, indicando no sobre: "PARA O II PREMIO
DE "POESÍA MARIA MARIÑO". No interior do so-
bre que conteña o traballo, achegaráse en so-
bre aparte, pechado e lacrado cos seguintes
datos: o nome, apelidos, carnet de identidade,
enderezo e teléfono, da persoa autora do tra-
ballo así coma un resumo dos seus datos bio-
gráficos que non deberá exceder das 15 liñas.

6º.- O Xurado cualificador estará integrado
por cinco personalidades das letras e da cultura
galegas actuando como sexretario/a con voz e
sin voto unha persoa, proposta pola directiva
da Asociación. O fallo do Xurado será inapela-
ble. A composición do Xurado así como o
nome dos galardonados darase a coñecer a tra-
vés dos medios de comunicación. Aos premia-

dos comunicaráselles directamente.
7º.- A entrega dos Premios terán lugar nun

acto poético en dia a sinalar dentro da Semana
das Letras Galegas 2009.

8º.-O prazo improrrogable presentación dos
traballos rematará as 12 horas do 16 de abril
do 2009.

9º.- Os poemas remitiranse a:
Asociación Teenses Pola Igualdade
Escola de Vilanova, 1º andar. Recesende-

15895-TEO _ (A Coruña)
Máis información na http://www.teensespo-

laigualdade.org

Concurso Fotográfico Obxectivo da
Memoria2009
A Asociación de Amigos dos Museos de Galicia,
tendo entre os seus fíns a divulgación e a con-
servación do Patrimonio Cultural de Galicia,
convoca o Concurso Fotográfico Obxectivo da
Memoria, dedicado a temas sobre a inmensi-

dade do Patrimonio Cultural Galego: Arqueolo-
xía, Arte, Etnografía...

Con este aporte fotográfico colectivo a Aso-
ciación de Amigos dos Museos de Galicia incre-
menta para o futuro e para o estudo o seu ar-
quivo fotográfico sobre o tema patrimonial
dende diferentes obxectivos.

Só poden participar fotógrafos afeizoados,
con fotografías orixinais da súa autoría.

A obra pode ser en branco e negro ou a cor,
con tema relativo ao Patrimonio Cultural Ga-
lego, material e inmaterial: arqueoloxía, arte, et-
nografía... o seu pasado ou estado da cuestión,
méritos e deméritos.

O formato das fotografías sobre papel será de
20 x 25 ou 20 x 28.As fotografías levarán no seu
dorso a seguinte identificación:

- Título da fotografía./- Tema representado./-
Lugar, concello e provincia no que se fixo a
foto./- Data da toma./- Número de orde (se un
autor presenta máis dunha fotografía)./- Seu-
dónimo do autor.

En sobre aparte pechado, figurará unha rela-
ción de tódalas fotografías presentadas, nú-
mero e título, así como a identificación do autor
(nome, enderezo, teléfono ou e-mail) xunto co
texto “Como afeizoado á fotografía autorizo á
Asociación dos Amigos dos Museos de Galicia
a publicar estas fotografías da miña autoría”, asi-
nado polo fotógrafo.

Os orixinais remitiranse por correo certificado
ou entregaranse persoalmente na sede da
Asociación de Amigos dos Museos de Gali-
cia Portas Ártabras, Rúa Sinagoga, 22 baixo,
15001 A Coruña, ou no:

Apartado de Correos 2.245, 15080 A Coruña.
O prazode admisión das fotografías será até

o 10 de abril de 2009.

O xurado constituído por persoeiros da cul-
tura e profesionais da fotografía, fará unha se-
lección das 100 mellores fotos, que posterior-
mente amosaranse ó público nunca exposi-
ción a celebrar no local social “Portas Ártabras”,
na Rúa Sinagoga, 22 baixo de A Coruña.

O xurado outorgará os seguintes premios:
Primeiro Premio, dotado con 800 € e Di-

ploma.
Segundo, dotado con 500 €.
Terceiro, dotado con 300 €.
Darase noticia dos premiados nos diferentes

medios de comunicación. Así como na páxina
web www.amigosmuseosgalicia.com.

Todas as fotografías presentadas pasarán ó
poder da Asociación, reservándose o dereito a
publicalas, garantindo sempre a difusión da
súa autoría.

XIII Certame de poesía Francisco
Añón
O Concello de Outes, querendo contribuír a
apoiar aos novos valores da nosa cultura e das
nosas letras, convoca este XIII certame de poe-
sía co nome do gran poeta outense.

Para participantes de calquera nacionalidade
que presenten os orixinais en lingua galega.

As categorías van de nenos de 6 anos ata
maiores de 18 anos.

Os traballos presentaranse en sobre pe-
chado, orixinal e cinco copias, figurando no seu
exterior a mención "XII Certame Francisco
Añón de Poesía".

Os traballos cos datos do participante, serán
entregados na Casa de Cultura (Avda. de S.
Campaio , nº 1 - 15230 Outes (A Coruña).

O prazo de presentación é ata o 13 de abril
de 2009.

¬ CONVOCATORIAS
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queridos. Un espectáculo presen-
tado por Títeres Trompicallo, o sá-
bado 7, ás 18:00, no Centro Cultural
Caixanova.
¬TEATRO. Fuenteovejuna.  Co-
memorando o Ano de Lope de Vega,
estrease esta produción dirixida
polo inglés Lawrence Boswell,coa
presenza duns trinta actores. O xo-
ves 5 e venres 6,  ás 20:30,  no Audito-
rio do Centro Cultural Caixanova. 
¬TEATRO. Desencantos. Espectá-
culo de danza da compañía Cia In-
ternacional D.a.t.a (danza e Tea-
tro). Bernardo, un rapaz do gueto,
no día do seu cumpre anos ten á co-
memorar unha grande traxédia.O
sábado 28, ás 00:00, e o mércores 4,
ás 21:30, no Teatro Arte Livre.

VILAGARCÍA DE AROUSA
¬TEATRO. Fuenteovejuna.  Co-
memorando o Ano de Lope de Vega,
estrease esta produción dirixida
polo inglés Lawrence Boswell,coa
presenza duns trinta actores. O sá-
bado 7,  ás 21:00,  no Auditorio do
Municipal. 

¬MÚSICA. Men Among
Animals. Concerto previsto para
este venres 6, ás 00:00,  en LaIguana
Club. Na mesma sala, actuación de
The Fishfuckers, grupo de rock
que estará este sábado 7,  ás 22:30.
¬MÚSICA.Mamá Ladilla.  Grupo

de rock madrileño que ven to-
cando desde o ano 1994. O sábado
7, ás 22:30, entradas a 12 e 10 euros,
na Fábrica de Chocolate.
¬MÚSICA. Nena Daconte.O con-
certo enmárcase na programación
do ciclo NX, música e artes escéni-
cas destinadas a atraer ao público
máis novo, o que de seguro conse-
guirá este dúo, liderado por Mai
Meneses. O  domingo 8, ás 20:30,
entradas de 15 a 18 euros, no Cen-
tro Cultural Caixanova.
¬MÚSICA. War on Drugs.Grupo
rock norteamericano, procedentes
de Filadelfia. Estarán actuando o
vindeiro mércores 11, ás 22:30, en
La Fábrica de Chocolate.
¬TEATRO. Nuevamente ante ti
fascinado.Espectáculo de danza
a cargo da Compañía Daniel
Abreu . O venres 6 e sábado 7, ás
22:00, no Teatro Ensalle.
¬TEATRO. Bolboreta .A divertida
historia dun monstro peludo, un rei
egoísta e unha nena valente, capaz
de enfrontarse a todos os obstácu-
los para salvar aos seus seres máis

cer a ollada particular do escritor, a
súa personalidade, querenzas e ac-
titudes. Até o 15 de marzo , no Ver-
bum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Obras mestras da Es-
cola d’A Haia con fondos do
Museo Rijksmuseum. Colec-
ción do prestixioso museo holandés,
con obras de autores desta escola re-
alista e ruralista. Até o 12 de abril, no
Centro Social Caixanova.
¬EXPO. Scriptorium Verbum-
diense. Mostra do laborioso pro-
ceso de creación dun códice, e  a im-
portancia que tivo Galicia neste
campo. Até o mes de  xuño, no mu-
seo Verbum, Casa das Palabras.
¬EXPO. Deseño holandés: na
rúa como en casa.
Binnen/Buiten. Unha ampla
mostra de deseño holandés para os
espazos público e privado. Até  o 5
de maio, na Fundación Pedro Barrié
de la Maza.
¬EXPO. Marco, Museo de Arte
Contemporánea. Acolle as se-
guintes exposicións:
7+1 Project Room. Sete grandes

salas para presentar a proposta
dun artista diferente en cada
unha delas.
En calquera lugar, en ningún lu-
gar. A mostra analisa as relacións
entre artes visuais, cinema e litera-
tura.
Puntos de Encontro/Meeting
Points. O portugués Pedro Bara-
teiro inaugura esta serie que trae-
ráa 5 artistas neste ano 2009.
¬MÚSICA. Creole Kings.  Trío
acústico vigués que executa clási-
cos do rock nun estilo sen envolto-
rios, co crooner Alberto Cunha á
fronte. O xoves 5, ás 22:00, na Fá-
brica de Chocolate.
¬MÚSICA. Tonhito de Poi e
Rasa Loba. Actuación do grupo
do Barbanza, o xoves 5, dentro do
Certame EISV Music 2009, ás 22.00,
na Sala A!.
¬MÚSICA.Por Placer.  A banda
basea a súa proposta nun pop/rock
que ten algo que contar, cada can-
ción é unha historia, unha expe-
riencia. O  venres 6, ás 23:00, na Sala
El Ensanche.
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Anuncios de balde. 
Poden facelos chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com . 

Poden adxuntar unha foto.

Prégase avisar da desactualización dos anuncios. 
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Portada dun disco de Mamá La-
dilla, grupo madrileño de rock
que estará este sábado na Sala
viguesa La Fábrica de Chocolate.

Exposición  sobre embarcacións tradicionais.

CASAS

� Alúgase apartamento céntrico
en Vigo. 300 euros ao mes. 
Teléfono 986415136.

� Aluguer de apartamento en Lira
(Carnota), Portocubelo. A carón da
praia. Completamente equipado
para catro persoas. Con  terraza, vis-
tas ao mar e ao cabo Fisterra. Se-
mana Santa, 275 euros. 2ª quincena
de xuño, 500 euros. 1ª quincena de
xullo, 550 euros. 2ª quincena de xu-
llo, 600 euros. 15 días en agosto, 600
euros. 15 días en setembro, 500 eu-
ros. 981 76 11 44 / 666 84 39 97

� Alugo piso 3 hab. 2 baños, exte-
rior. Amoblado. Moi bo estado. San-
tiago de Compostela. Tfno:
679.236.477 

� Traspásase Café no centro de
Gondomar en pleno funciona-
mento. Tel: 635626113, (mañáns).

�  En Ribadeo, véndese aparta-
mento2 cuartos, garaxe e rocho. 54
m2. Con calefacción eléctrica, mo-
bles de madeira maciza e roupeiros
encaixados. Zona do Parque de San
Francisco. Impecábel. Prezo 97.500
euros. Teléfono 672434757.

� Merco Casa de labranza ou casa
grande, con finca, illada, non im-
porta estado, máximo a 100 Kms. de
Vigo. Contactar: marisalois@ terra.es

� Asturias. Tapia de Casariego.
Alugo casa nova de campo con xar-
dín, asador, horta, cenador. Fins de
semana de venres a domingo por
110 euros para todos. Tel.: 667 293
752.

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

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

VARIOS

� Para pasear cans, ofrécese per-
soa na zona de Santiago de Com-
postel. Razón: Xabier. Teléfono:
664754764. De 18 horas a 20 horas.
CE: gallaecia2008@hotmail.com.
Agás os sábados.

� Clases de Xadrez. O Club Xadrez
Algalia imparte clases de xadrez de
niveis iniciación e avanzado nos
Centros Socioculturais Cidade Vella e
Aurelio Aguirre en Santiago de Com-
postela. Máis información nos teléfo-
nos: 664 387 133 /981 93 82 63

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

�Ofréceseelectricista, fontaneiro.
Responsable e con rapidez. Telf.:
608527989

� Licenciado en Xeografía e Histo-
ria imparte clases particulares a do-
micilio en Santiago  e cercanías.To-
das as materias de letras. Telf: 687
5811 37

�  Véndese   trompeta “Júpiter  SI b
410”  lacada. Por 240 €.
Teléfono: 656 26 23 85

� Vendo saxofón alto Yamaha
YAS275, perfecto estado. Inclue ma-
letín con interior acolchado. O mo-

tivo da venta é que vou mercar ou-
tro, o estado é perfecto. O prezo son
700 € (negociables).
Contacto no  675.223.59. Mail:  ru-
bentroitinho@hotmail.com

� Vendo Guitarra Electrica Fer-
nandes, de 24 trastes, dúas pastillas
Humbuckers, mastro palorosa, cor
azul "Oceanburst", en impecable es-
tado. Prezo: 525 €.
David , Tel: 610 63 38 82.

� Vendo moble cama de 90, con
armarios, estantes e mesa extraíble
debaixo. 
Tfs: 986417582 e 669903948

� Facemos traballos en pedra: es-
cultura, artesanía, construción, refor-
mas, restauración.  
Teléfono: 698 163 989

� Busco relación cunha muller que
lle goste falar galego, de 38/43 anos.
Preferibelmente da comarca de Or-
des. Chamar ao 650 930216.

� Ofrécese rapaza para coidar
anciáns e nenos. Con experiencia e
título. Polas mañás e fins de semana.
En Santiago e comarca. Tel: 617 407
697.

� Fanse traballos sobre apelidos
dos galegos/as censados en Galicia
dende o 2001 de todos os concellos.
Xabier: 664754764 de 18 a 20:00. ga-

llaecia2008 @hotmail.com

� Para completar coleccion merco
os seguintes numeros de "A Nosa Te-
rra": 1266,  1268, 1269 e 1270 (maio
2007), 1278 (26 xullo 2007), 1288 -
doble- (4 decembro 2007) e 1292 (4
xaneiro 2008). Se alguen esta dis-
posto a vendelos que pregunte por
Suso no 655 822 315. Pagoos ben.

�  Vendo sillón e dúas butacas (tre-
sillo), coa armazón de madeira. En
Moi bó estado e económico. Cha-
made ao teléfono 986 290219, e pre-
guntade por Conchi.

� Pasatempos-Escola de Tempo li-
breoferta un curso de monitores/as
homologado pola Xunta, en Vigo.
Do 14 de marzo ao 14 de xuño. Prezo
325 euros, pagos fraccionados. Des-
conto 10% parados ou carné xove .
Tel: 693603349 (Victor).

� Mércanse cacharros de barroda
antiga olaría de Samos.
barraxe@mundo-r.com 

�Poña aquí GRATISo seu
anuncio, facendoo chegar a:

Apartado1.371, 36200-Vigo

Tel.:  986 22 2 4 05

Fax:  986 22 3 1 01

E-mail: guieiro@anosaterra.com 

¬ ANUNCIOS
DE BALDE
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d'O pacificadorou Deep impact.

DVD. VENDA.
Aqueles anos
Dirixe: Jack Nicholson.
Intérpretes: William Tepper,
Karen Black.
Drama. EE UU, 1971

Un deses filmes olvidados que
ben merece a atención do ciné-
filo curioso. A primeira fita de Ni-
cholson como realizador –só
chegaría a realizar dúas máis, o
inclasificábel westernCamiño
do sure a secuela de Chinatown,
The two jakes– é todo un retrato
das experiencias universitarias
nos EE UU de finais dos 60 e pri-
meiros 70. Nicholson afonda nas
inquedanzas que estaban a do-
minar os seus primeiros pasos
fóra da protección de Roger Cor-
man –como de tantos outros, o
seu pai cinematográfico– ese
mesmo ano protagonizaría Co-
ñecemento carnal,de Mike Ni-
chols e viña de traballar con Bob
Rafelson en A miña vida é a miña
vida, que coprotagonizaba con
outra actriz icónica daquel cine,
Karen Black, de novo intérprete
principal nesta fita de Nicholson.
Dous amigos no campus de
Ohio exemplifican a xeración da
contracultura, un xoga ao balon-
cesto e ten un escintilante porvir
deportivo, o outro é un idealista
impenitente que busca por to-
dos os medios evitar que o recru-
ten para Vietnam. �

CINE,TV,DVD.54.

EN CARTEL.

Watchmen
Dirixe: Zack Snyder.
Intérpretes: Patrick Wilson,
Malin Akerman.
Ciencia ficción. EE UU, 2009

Dixo Snyder, a conta da súa moi
agardada adaptación da obra
de Alan Moore e Dave Gibbons,
que a banda deseñada orixinal
era demasiado cerebral e pouco
emocional e que el quería facer
a súa propia película. Mal em-
pezamos se o que pretendemos
é trasladar á pantalla a lenda da
que probabelmente foi a pri-
meira historia de superheroes
en conseguir o consenso uná-
nime sobre as súas virtudes lite-
rarias máis alá do reducido nú-
cleo de seguidores do xénero.
As viñetas que lle abriron a
porta ao mundo adulto no
mundo das mallas e os antifa-
ces chegan ao celuloide cando
na pantalla ese camiño xa está
bastante transitado. Pensemos
nos últimos Batman, nos X-
Men de Singer –por certo Sny-
der recorreu a un dos seus guio-
nistas para traducir o “cerebral”
guión orixinal de Moore– e
mesmo nos televisivos “He-
roes”, todos eles, herdeiros, en
maior ou menor medida, das
visións sombrías, psicolóxicas e
desencantadas que se comeza-
ron a ensaiar no xénero alá po-
los anos 80 grazas ao éxito do
cómic británico. Máis alá de

in translationsen glamourque
moitos consideran xa o mellor
filme da súa realizadora. 

The code
Dirixe: Mimi Leder.
Intérpretes: Morgan Freeman,
Antonio Banderas.
Drama. EE UU, 2008

Ladróns de xoias na busca do
último golpe, policías que levan
toda a vida perseguindo o
mesmo  delincuente, mafiosos
rusos, empresarios corruptos,
aspirantes a pasar á primeira
división dos roubos de luva
branca e unha valiosa colec-
ción de ovos Fabergé. Eses son
os ingredientes deste thrillerno
que Freeman e Banderas inter-
pretan o vello xogo de mestre
de volta de todo e alumno re-
belde. Dirixe Leder, realizadora
que tiña certo tino cando an-
daba metida na televisión con
series como Praia de China, A lei
de Los Angeles ou Urxencias
pero que dende que pasou á
gran pantalla non deixa de co-
meter desaguisados do calibre

que a posta en escena da acla-
mada banda deseñada dificil-
mente vaia engadir nada novo
vinte e tantos anos despois, as
súas case tres horas de metraxe
e o oficio de Snyder tras a cá-
mara –a estupenda O amencer
dos mortose a sobreproducida
300 falan ben ás claras do seu
pedigrí friqui– pódennos garan-
tizar un xeneroso espectáculo
de entretemento a conta das an-
danzas destes superheroes tan
imperfectos coma humanos.
Para os máis veteranos o exerci-
cio de nostalxia será impagábel.
Un último apuntamento sobre
o pedigrí friqui nostálxico de
Snyder. Seica xa anda metido
con David Fincher e Gore Ver-
binski, entre outros, nunha
nova versión de Heavy Metal,o
filme de culto de principios dos
80 no que se mesturaba anima-
ción adulta, fantasía espacial e
rock,máis ou menos, duro.

Xosé Valiñas

Gran Torino
Dirixe: Clint Eatswood.
Intérpretes: Clint Eastwood,
Cory Hardrict.
Drama. EE UU, 2009 

Tanta expectacion causou o re-
torno a tarefas interpretativas de
Eastwood, e tan en segredo se le-
vou, que durante un tempo cir-
culou o bulo de que Gran Torino
era o retorno ás rúas do vello
Harry Callahan. Nada máis lonxe
da realidade inda que o papel de
Eastwood no seu novo filme non
deixa de gardar similitudes de
carácter co que podería ser, xa re-
tirado, o vello tenente da policía
de San Francisco. Clint é aquí
Walt Kowalski, un antisocial e
malencarado veterano da Gue-
rra de Corea que descobre que o
seu veciño adolescente de orixe
asiática intenta roubarlle o seu
tesouro más prezado, un Gran
Torino de 1972 –referencia evi-
dente aos anos dourados de
Dirty Harry. Con apuntamento
social como punto de partida,
Eastwood acomete un novo re-
trato da sociedade norteameri-
cana no que cuestiona tamén
moitos dos estereotipos que ao
longo dos anos se foron aso-
ciando á súa propia imaxe, nesta
ocasión cun axuste de contas
nostálxico e crepuscular ao thri-
llerdos anos 70 que se asocia fa-
cilmente co propósito redentor
que tiña a maxistral Sen perdón
con respecto aos clixés do wes-
ternao estilo Leone.

As cerdeiras en flor
Dirixe: Doris Dörrie.
Intérpretes: Elmar Wepper,
Hannelore Elsner.
Drama. Alemaña, 2008

O Xapón e Alemaña son dúas
metades dunha mesma tristura
con fondo, moderadamente, vi-
talista na nova proposta da reali-
zadora xermana Dörrie –Homes,
homes, Ninguén me quere–, un
agridoce drama familiar en dous
tempos que dá os seus primeiros
pasos evocando a trascendenta-
lidade doméstica de Ozu. Un
matrimonio rural de xubilados
alemáns decide visitar dous dos
seus fillos, instalado na cosmo-
polita Berlín, onde non acaban
de encaixar para, na segunda
parte da fita e despois dun inci-
dente argumental que mellor
non revelaremos aquí, dar o salto
xeográfico ao Xapón, onde vive
outro dos fillos da parella. Road
movie sen estradas, comedia
triste, drama con espazo para o
humor, reflexión sobre a soi-
dade, filme de peripecia vital e
moitas cousas máis ten este Lost

Clint Eastwood en Gran Torino.

Carla Gugino é 'Silk Espectre' en Watchmen. CLAY ENOS 

Hannelore Elsner e Elmar Wepper en As cerdeiras en flor.

Rhada Mitchell e Antonio Banderas en The code.

Jack Nicholson durante a proba de se-

lección de actrices para Aqueles anos.

54 cine,tv,dvd (2).qxd  3/3/09  23:25  Página 2



ANOSATERRA
5-11 DE MARZO DE 2009 PASATEMPOS.55.

doado

difícil

CRUCIGRAMA 
por Gonzalo Vilas

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

Gata Kamsky é un Gran Mestre internacional de orixe tártaro residente en EE.UU.
que foi un neno prodixio que apuntaba chegar á cúspide do xadrez. Seu pai Rus-
tam Kamsky, controvertido e polémico exboxeador, aproveitou o talento do fillo
para fuxir dunha Rusia en plena perestroika durante un torneo en Nova York en
1989, en busca do soño americano. Estivo a piques de acadar o título de campión
mundial pero unha serie de irregularidades privárono do triunfo e o frustraron de
tal xeito que abandonou o xadrez en 1996 con 22 anos para adicarse a estudar
medicina. Tras rematar os estudos universitarios volveu en 2005 de novo con forza
á competición deportiva e xa esta a xogar contra Topalov en Sofia  o dereito a dis-
putarlle a Anand o cetro de campión do mundo.

Kamsky, Gata 2725
Topalov, Vasily 2796

World Chess Challenge (2) Sofia.
18.02.2009. C65. Apertura Española. De-
fensa Berlinesa
Fernando Arrabal, Camilo José Cela e
Milán Kundera lideraron a denuncia pú-
blica da difamación e o acoso ao que es-
taba sendo sometida a familia Kamsky e
recadaron 500.000 dólares para axuda-
los cando pasaban dificultades en Bro-
oklyn. 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 Cf6 4.0-
0 Ac5 tras esta xogada Gata comezou a

demorarse moito no tempo de reflexión
5.Cxe5 Cxe4 6.De2 Cxe5 7.d4 De7
8.dxc5 Cxc5 9.Cc3 e as brancas teñen a
clásica compensación de desenrolo e
espazo polo peón sacrificado 9…Cg6
10.Dh5 c6 11.Ag5 f6 12.Tae1 Ce6
13.Ad3 0-0 14.Ad2 d5 15.f4 Dc5+
16.Rh1 a cautela non se leva ben cos sa-
crificios, era necesario xogar 16.Ae3!
16…d4 17.Af5 Tf7?! [mellor era
17…Cexf4! 18.Txf4 dxc3] 18.Ce4 Dd5
19.Axg6 hxg6 20.Dxd5 cxd5 21.Cd6
Diagrama 21…Tc7!! excelente xogada

de contraataque 22.c4? [Kamsky debeu
aceptar o sacrificio: 22.Cxc8 Taxc8
23.Txe6, e tras 23…Txc2 as negras teñen
un forte contraxogo] 22…dxc3
23.Axc3 d4 24.Ab4 Ad7 25.Tf2 a5
26.Aa3 b5 27.b3 b4 28.Ab2 Ta6
29.Ce4 Tac6 30.Rg1 Tc2 31.g3 d3
32.Td1 f5 0-1.

XADREZ       por Carlos Pena - xadrez.algalia@gmail.com

SUDOKU
doadodifícilHorizontais:

1- Na parte contraria a de adiante. Vexigas que se forman na lingua

do gando vacún. 2- Médico especialista que entende de certas

doenzas que atinxen aos ósos e as articulacións. 3- Organización tri-

bal dos beduínos ou dos bérberes, principalmente dos habitantes

do Magreb. Si lle quitásemos o acento no “o”, falaríamos de mem-

bros da familia dos úrsidos. 4- Nome propio de muller. Conxunto de

grans ou sementes dunha planta, especialmente dos cereais. 5-

Contracción, en plural.  Momento en que loce o sol entre dúas chu-

vieiras. 6- Cidade universitaria lusa, capital do fado portugués. 7-

Soltar unha embarcación doutra despois dunha abordaxe. 8- Bebi-

da espirituosa caribeña. Cada un dos asaltos dun combate de

boxeo. 9- Siglas da “Área de Libre Comercio das Américas”.  Con-

xunto de algas que aparecen nas praias ao seren expulsadas polo

mar e que se utilizan como esterco.10- O que se dedica premedita-

damente a obstaculizar ou impedir unha determinada acción ou

actividade. 11- Por extensión, membro dalgún pobo islámico.

Denominación xenérica para os bivalbos de cuncha sólida e grande.

Verticais:

1- Misterioso ou segredo, difícil de descifrar. Cebo que se prepara coas

ovas do bacallau ou da pescada. 2- Tecido que sae do tear. Dor, que

tamén se pode escribir así. 3- Calidade do que se pode poñer verme-

llo ou rubio. 4- Ermida galega donde hai unha famosa procesión dos

miragres do mesmo nome. En inglés, siglas de “Operating System”.

Liga española de baloncesto, na súa máxima categoría. 5- Relativo ao

soldo ou emolumentos dun traballador/a. Percibe, escoita. 6- Tanta-

lio. A preposición “con”, pero en catalán. Símbolo químico do Ástato.

7- Sen compaña.  Trastorno da secreción das glándulas sebáceas e

sudoríferas da pel, principalmente da fronte e da cara. 8- Naquel lugar

afastado. Causar un dano ou un prexuízo, especialmente en linguaxe

xurídico. 9- Curso complementario que emprende un estudante des-

póis de terse graduado. 10- Neste intre. Pequeno gancho atado ao

sedal, para a pesca con cana. 11- Substancia mineral usada como

deterxente e branqueador. Ardentía, luminosidade ou fosforescencia

que ás veces se ve no mar debido ao movemento dos peixes ou dou-

tros organismos.

Kamsky.

SOLUCIONS

Crucigrama

Horizontais:
1-Atrás.Sapas.2-Reumatólogo.3-Cabila.Ósos.4-
Adela.S.Gra.5-Nas.Raeira.6-O.Coimbra.A.7-
Desabordar.8-Ron.L.Round.9-Alca.Argazo.10-
Boicoteador11-Árabe.Arola.

Verticais:
1-Arcano.Raba.2-Teada.Dolor.3-Rubescencia.4-
Amil.Os.ACB.5-Salarial.Oe.6-Ta.AMB.At.7-
Só.Seborrea.8-Aló.Irrogar.9-Posgraduado.10-
Agora.Anzol.11-Sosa.Ardora.

Autodefinido

Horizontais:

Clasificado.Aira.Asador.RN.Caluroso.Agrade.Ab.

S.Cawer.Camilo.Ósmose.Bao.L.Asertorio.Entón.E

l.Tú.Aio.Desatar.Roupaxe.Aro.

Verticais:

Caracolear.Lingas.Nío.Ar.Rematou.Sacaroso.P.I.A

d.Senda.Falecer.Ex.Isu.A.Tese.Carambola.Ado-

biar.Ta.Dos.Loitar.Oroso.Ouro.

AUTODEFINIDO
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Alberte Rivero
Con vinte un anos, a traxectoria
as súas costas é de vertixe. Con
quince campeón galego de
carts, premio que tamén aca-
dou en Castela León, pasou
posteriormente polas catego-
rías inferiores e en quince días
comeza a súa segunda tempada
en F-3, da que agarda moito,
case todo. Estuda empresariais
e segue, a pesar da velocidade
que alcanza cos bólidos, cos pes
moi pegados a terra. O automo-
bilismo é un deporte caro, a
parte da súa preparación como
piloto antes de cada tempada
debe buscar patrocinadores, xa
que para afrontar con garantías
o ano deberá dispor de preto de
trescentos sesenta mil euros. O
ano pasado, por falla de apoios
económicos, tivo que deixar a
tempada na súa metada o que
supuxo un duro golpe moral e
deportivo para a súa carreira.
Xosé Luis Abadín repúxose dese
revés con máis gañas e ilusión.
Aínda que lle falta uns cartos
para cubrir o orzamento desta
tempada, xa non ten volta atrás
o seu slalon cara a F-1.
ÉÉ  oo  mmoommeennttoo  ccllaavvee  ddaa  ssúúaa  ccaa--
rrrreeiirraa??
Teño vinte e un anos, este ten
que ser o meu dentro desta ca-
tegoría. Está moi de moda utili-
zar a idade para poñer datas de
salto definitivo, pero creo que
ten que ver máis coa forma-
ción e a habilidade.
QQuuéé  ffooii  oo  mmááiiss  dduurroo  aattéé  aaqquuíí??

Laura Caveiro

En Vigo e Amsterdam inau-
guráronse dúas exposi-

cións case ao mesmo tempo. A
de Vigo, sobre a Escola da Haia,
en Caixanova. A de Ámsterdam,
sobre as cores da noite, no Van
Gogh Museum. Na de Vigo hai
cadros de Anton Mauve, do que
aseguran no folleto da exposi-
ción que lle facilitou a Van Gogh
as súas primeiras acuarelas. A de
Amsterdan é unha selección de
paisaxes de Van Gogh de noite
ou no solpor: dende a noite es-
trelada, que está habitualmente
no Museo de Arte Moderna de
Nova York, ata o sementador no
crepúsculo, co sol ao lombo. 

Mauve era parente de Van
Gogh e aconsellouno. En cousas
tales como que non se achegase
tanto aos modelos. Pouco máis
houbo de lle influír, e a vida e a
formación en solitario de Van
Gogh foron por outros tortuosos
camiños. Daquela, cando o pin-
tor aínda comezaba a debuxar,
escribiulle unha carta ao seu ir-
mán Théo dicíndolle que op-
taba por unha melancolía activa:
pintar e pintar. O sistema das
conveniencias perdera para el
todo valor, e a súa conciencia in-
dicáballe o camiño, aínda que
era consciente de que non sem-
pre funcionaba con precisión. 

Campos de trigo con corvos
voando foi o último tema pin-
tado antes do seu suicidio. Saíu
unha tarde a pasear polos
campos de Auvers e dispa-
rouse un tiro. Pola noite me-
teuse no leito, ferido de bala.
Contan que o Doutor Gachet
atendeuno e mandou avisar a
Théo. Vincent pasou o día se-
guinte no leito, fumando. De
madrugada morreu.�

VAN GOGH
DE MADRUGADA
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César Lorenzo Gil

Desde logo que o PP vai
camiñar cara á segre-
gación escolar, por

idioma, por rendemento, por
xénero. Claro que suspenderá o
rexistro de demandantes de vi-
venda protexida, o Banco de Te-

rras, o apoio ao software libre, as
galescolas e o Consorcio de Ser-
vizos Sociais. Tentará botar
abaixo o concurso eólico e as se-
leccións deportivas. Está todo

recollido no seu programa pero
iso non significa que o 1-M  hou-
bese un cambio de réxime. As
canles de encontro, debate e
mobilización social son hoxe
máis modernas e rápidas ca
nunca. É só cousa de saber apro-
veitalas e ter imaxinación para

que esa tona de electores que
abanea coma xunco cada catro
anos e marca lindes entre as
“maiorías naturais” se identifi-
que co traballo dos que, máis alá
de pelexaren polo poder, gastan
moita pel no duro labor de ser
político 25 horas por día. �

1.349
anosaterra

REDES CIVÍS

En quince días inicia a súa segunda tempada en F-3. Confía en que sexa o seu ano e que lle sirva de trampolín
para acceder á F-1. É piloto, estudante de empresariais e “comercial”. Busca patrocinadores para completar
os trescentos mil euros necesarios para afrontar a tempada con garantías.

8 400021 303104

01349

Con diferencia, ter que deixar a
tempada pasada a medias por
falta de apoios. É doloroso ver

que estás pondo todo de túa
parte e por falta de axudas tes
que deixar a medias o ano. Son

necesarios os patrocinadores,
telos que buscar. Hai que adicar
case tantas horas o traballo de
relación públicas coma o resto.
UUnnhhaa  tteemmppaaddaa  ccaannttoo  ccuussttaa??
Anda nos trescentos cincuenta
mil euros, para competir dunha
maneira digna. Hai veces nos
que os poñen empresas ou a
propia familia se dispón de eles,
pero non é o meu caso. 
SSoo  nnooss  ffiixxaammooss  nnoo  qquuee  ggaaññaa
AAlloonnssoo,,  ppeerroo  éé  uunn  ccaammiiññoo  dduurroo??
Os pilotos de F-1 cobran millo-
nadas, pero en moitos casos son
para cubrir os gastos dos que
apostaron por eles no pasado.
Ás veces no cobran todo o que
gañan, por que anos atrás ven-
deron os seus dereitos a cambio
dos investimentos necesarios
para poder correr en fórmulas
inferiores coma o caso da F-3,
polo de agora non vendín nin-
gún dos meus dereitos.
EEnn  GGaalliizzaa  éé  ddiiffíícciill  cchheeggaarr  aarrrriibbaa??
Se gañas en carting, como foi o
meu caso, con quince anos, des-
pois só tes a oportunidade de ir
para rallies ou correr en mon-
taña, pero a min o que me gusta
e pilotar en circuitos, por iso ti-
ven que ir fora de Galiza, non só
para correr senón incluso para
adestrar. Cun circuito, de cali-
dade, permanente, do que tanto
se ten falado, solucionariamos
boa parte dos problemas e polo
menos parte da pretempada
poderíamola facer aquí. Este
ano empezamos o traballo den-
tro de quince días.�

Xosé Luís Abadín, piloto
‘É o meu ano para preparar o salto a Fórmula 1’

Mauve era parente de Van
Gogh e
aconsello-
uno” 

PA
C

O
 V

IL
A

B
A

R
R

O
S

’’

56 contra e portada.qxd  3/3/09  23:28  Página 2


	1.pdf
	2-3.pdf
	4-5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8-9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12-13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17-18.pdf
	19-21.pdf
	22-23.pdf
	24-25.pdf
	26.pdf
	27-30.pdf
	31.pdf
	38.pdf
	39.pdf
	40-41.pdf
	42-43.pdf
	44-45.pdf
	46-47.pdf
	48-53.pdf
	54.pdf
	55.pdf
	56.pdf

